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Sammanfattning 
      
Marknaden för begagnade produkter växer sig starkare och digitaliseringen har 
möjliggjort att den numera till stor del äger rum på internet. Vi har studerat 
barnfamiljers agerande på C2C-marknaden (consumer-to-consumer) online, där vi 
utgått från världens största sociala media, Facebook, för vår enkätundersökning. 
Barnfamiljer vill agera hållbart, lever i ekonomisk begränsning men vill samtidigt 
konsumera i gemensam takt för att inte riskera att hamna utanför normen. Eftersom barn 
växer snabbt har de även stor omsättning av kläder. Konsumtionen av kläder ökar i 
Sverige samtidigt som medvetenheten kring hållbarhet också ökar (Sörme & Allerup, 
2015). Trots att folk är medvetna så slängs mer än hälften av kläderna i soporna istället 
för att återvinnas eller återanvändas på olika sätt (Sörme & Allerup, 2015). 
Frågeställningen för denna studie är ”vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa/sälja 
kläder, skor och textilier för barn på C2C-marknaden online?”. 
 
I denna studie har vi utgått från forskning inom konsumentbeteende där vi fokuserat på 
onlinebeteende och barnfamiljers konsumtion. Vi har vidare beskrivit bakgrund och 
teori kring hållbarhet med inriktning mot kläder och avfallshantering samt gjort en 
övergripande sammanställning av hur begagnatmarknaden ser ut idag. Den teoretiska 
referensramen mynnar ut i en sammanfattning där vi presenterar sex olika faktorer som 
bildar grunden till vår kvantitativa undersökning: tid och bekvämlighet, produkten, 
hållbarhet, socialt utbyte, ekonomi och diskrepans.  
 
Genom en kvantitativ enkätundersökning och via statistisk analys kan vi konstatera att 
de tre starkaste faktorerna för barnfamiljers agerande på C2C-markanden online är 
bekvämt och effektivt, hållbarhet och att tjäna/spara pengar. Vi kan även konstatera att 
faktorerna är olika starka beroende på hur aktiva barnfamiljer är på marknaden och att 
det finns skillnader när det gäller att köpa och sälja produkter på denna marknad. De 
minst aktiva påverkas i mindre utsträckning av bekvämt och effektivt, hållbarhet och att 
tjäna/spara pengar och lämnar i störst utsträckning begagnade kläder till släkt, vänner 
och familj. De mest aktiva påverkas mest av tid och bekvämlighet, hållbarhet och 
tjäna/spara pengar och lämnar minst begagnade kläder till släkt, vänner och familj. 
Slutligen kan vi se att de som är medelaktiva utmärks av att de lämnar mest kläder till 
återanvändning och återvinning. Vidare kan vi konstatera att varor med hög kvalitet 
och högt inköpspris i större utsträckning säljs på C2C-marknaden online. Resultatet 
visar även att frekvensen av sålda/köpta produkter hos barnfamiljer delvis kan förklaras 
av vilka andra alternativ de använder för att göra sig av med kläder, som 
återanvändning, återvinning, lämna till släkt, vänner och familj och slänga i 
hushållsavfallet. Vi vill med denna uppsats kartlägga konsumenters beteende på C2C-
marknaden online då vi anser att den är en viktig del av framtidens affärssamhälle. 
Faktorerna som visats påverka konsumenters beteende på C2C-marknaden online skulle 
kunna beaktas i traditionell handel och vi hävdar att den handel som pågår på sociala 
medier är så pass utspridd och omfattande idag att den borde uppmärksammas i större 
omfattning av både konsumenter och företag. Vi menar att C2C-marknaden online är en 
del av framtiden som erbjuder ett hållbart alternativ till dagens överkonsumtion, där 
produkter används hela sin livscykel. 
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1. Introduktion	
Introduktionskapitlet är ämnat att väcka intresse för det valda ämnet samt beskriva 
studiens syfte och frågeställningar. Inledningen ger en överblick av ämnet och visar på 
dess aktualitet. I problembakgrunden beskriver vi de olika ämnen som tillsammans 
bildar bakgrunden för vår studie som leder till forskningsgapet och syftet för studien. 
Vidare presenteras de avgränsningar vi gjort, studiens praktiska bidrag och en 
förklaring av begreppet C2C-marknaden online.   

1.1	Inledning	

Begagnatmarknaden på internet växte fram i samband med att internet blev tillgängligt 
för vanliga konsumenter och med hjälp av utvecklingen av digitala hjälpmedel, såsom 
till exempel betalningsappar (Consumer trends, 2014). Användandet av sociala medier 
har bidragit till att en ny era inom C2C-handeln online nu formats (Mangold & Fauld, 
2009, s 357). Det som karakteriserar denna era är det användargenererade innehållet på 
internet, vilket betyder att vanliga människor står för en stor del av det som produceras 
och publiceras. Det finns inga barriärer som hindrar människor från att mötas och 
kommunicera, och inte heller något som hindrar dem från att köpa och/eller sälja varor 
emellan varandra (Solomon et al., 2013, s.14–15). Enligt rapporten som Findahl & 
Davidsson (2015, s. 45–46) gjort om svenskarna och deras internetanvändning är 
Facebook det sociala nätverk som används mest i Sverige och är populärast bland alla 
åldersgrupper, förutom bland de yngsta (12–15 år). Facebook uppges förmedla 450 
miljoner köp-och säljtillfällen varje månad och Facebook har med syftet att förenkla 
C2C-marknaden online och uppmuntra dess tillväxt lanserat sin egen tjänst Marketplace 
(Hagnestad, 2016).  
 
Katarina Bjärvall (2007) beskriver i sin bok Vill ha mer att konsumtionen har blivit en 
oerhört stor del av våra liv i dagens samhälle, och att barnen spelar en nyckelroll. 
Barnen är direkt påverkade av sina föräldrars konsumtion, de påverkar hur deras 
föräldrar konsumerar och de börjar ganska snart även att konsumera själva (Bjärvall, 
2007, s.11). Hon menar även att konsumtion och tidsbrist går hand i hand och sluts i en 
ond cirkel där sambandet blir att vi måste tjäna mer pengar för att kunna konsumera mer 
vilket betyder att vi måste lägga ut en stor del av vår tid på att jobba, vilket i sin tur 
leder till att vi har lite fritid och att en del av den fritiden läggs ut på konsumtion som 
även det tar tid. Svenska barnfamiljer hamnar i en röra av stress och konsumtion vilket 
ofta innebär att föräldrar konsumerar ytterligare för att kompensera sina barn för 
tidsbristen (Bjärvall, 2007, s.12). Bjärvall (2007, s.22) menar att vi är vad vi 
konsumerar vilket blir speciellt tydligt vid övergångsskeden i livet och författaren 
skriver vidare att när vi blir föräldrar förväntar sig samhället att vi ska öka vår 
konsumtion (Bjärvall, 2007, s 29). 
 
Enligt Noréns (2013) intervju med ekonomiexperten Annika Creutzer är 
begagnatmarknaden ett bra sätt att dryga ut plånboken för barnfamiljer, det minskar 
dessutom risken för onödiga gifter som finns i nya plagg och att handla på 
begagnatmarknaden passar framförallt medan barnen är små, eftersom de själva inte har 
tydliga åsikter kring vad som ska köpas. Inför skolstart observeras oftast en markant 
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ökning av sålda barnkläder (Forne, 2016) och barnkläder är enligt Tradera (2016) det 
andra mest populära efter damkläder på deras auktionssajt. Gustafsson (2015) menar att 
det finns ett växande intresse för loppisar då det har blivit trendigt och att det även fått 
en positiv stämpel att handla begagnat på loppis. Gustafsson (2015) skriver vidare att 
loppisar inte är något som gör säljare rika men då saker får ett värde hos nya användare 
skapar det ett psykologiskt värde för säljaren att de får leva vidare. De mest sålda 
sakerna på loppmarknad är kläder och leksaker, men också elektronik och parfymer 
(Gustafsson, 2015).  
 
Widehed (2015) menar att det år 2015 är många som anser att begagnatmarknaden inte 
bör ses som en trend utan snarare ett nytt levnadssätt som växer fram. Författaren 
skriver att det framförallt handlar om en förändring inom konsumtion och ägande då 
konsumenter förr ägde sina saker och använde dem tills de var obrukbara medan 
konsumenter idag använder dem en begränsad tid och därefter säljer dem vidare. För 
bara 10 år sedan var det socialt tabu att handla begagnat och det kunde associeras med 
fattigdom medan det idag anses vara glamouröst och tillföra ett mervärde (Widehed, 
2015).  
 
Enligt Sörme & Allerup (2015) är det dock fortfarande vanligare att slänga kläder än att 
återanvända dem på olika sätt. 2013 konsumerade medelsvensken 13 kilo kläder, skor 
och andra textilier per person och år vilket motsvarar cirka 40 par byxor (Sörme & 
Allerup, 2015).  Endast 2,4 kg/person av detta återanvändes på olika sätt, resterande 
dryga 8 kg slängdes i soporna (Sörme & Allerup, 2015). Av de 2,4 kg som återanvänds 
går 0,7 kg till välgörenhet i Sverige, 1,5 kg till välgörenhet i andra länder, 0,2 kg till 
näthandel och 0.02 kg till second-hand (Naturvårdsverket 2014). En vanlig 
återanvändning är att vi ärver kläder, framförallt barn som ärver av äldre syskon, släkt 
och vänner (Sörme & Allerup, 2015). Naturvårdsverket (2014) har fastslagit att år 2020 
ska 40 procent av alla textilier återanvändas vilket 2013 endast var 19 procent. 
Återanvändning och återvinning av kläder och textilier förväxlas ibland men 
återanvändning innebär att varorna används igen och återvinning innebär att textilfibern 
används för att tillverka nya varor (Naturvårdsverket, 2014). Återanvändning är att 
föredra under hela plaggets livslängd och att därefter lämna plagget till återvinning 
(Naturvårdsverket, 2014). Enligt Naturvårdsverket (2014) har varje kilo ny textil som 
tillverkas en påverkan på miljön och det går åt upp till 29 000 liter vatten för att 
framställa ett kilo bomullstextil och ungefär ett kilo kemikalier för att göra en t-shirt. 
Att producera ett kg textil ger upphov till ungefär 15 kg växthusgaser och hur 
konsumenter använder kläder har därför stor betydelse för miljön (Naturvårdsverket, 
2014).  
 
Vi vill undersöka C2C marknaden online på grund av att det är en marknad som vuxit 
snabbt, bland annat till följd av minskade digitala barriärer och användarvänliga digitala 
plattformar. En marknad som engagerar många och som är ett hållbart och prisvärt 
alternativ kommer med stor sannolikhet att påverka den etablerade konventionella 
handeln på flera olika sätt. Vi tror att C2C-marknaden online drivs av faktorer som både 
är liknande men även skiljer sig från traditionell fysisk handel. Vidare menar vi att den 
generella överkonsumtionen i samhället i kombination med barnfamiljers drivkraft att 
ge sina barn materiella förutsättningar ger incitament till att en ny era inom handel 
växer fram där köp och försäljning av begagnade varor online kommer vara en stor del. 
Barns omsättning av kläder är hög eftersom de växer snabbt och barnkläder säljs redan 
idag i stor utsträckning begagnat. Hållbarhet är generellt något som engagerar och idag 
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ställs höga krav på både företags och privata konsumenters agerande för att bidra till 
hållbarhet i samhället och på global nivå, vilket vi även tror påverkar barnfamiljers 
konsumtionsbeteende. Vi har därför valt att studera barnfamiljers agerande på C2C-
marknaden online när det gäller produktkategorin kläder, skor och textilier för barn.  

1.2	Problembakgrund	

Birtwistle & Moore (2007, s. 213) menar att unga människor har en stark drivkraft och 
vilja att följa det senaste modet. Författarna skriver vidare att snabba förändringar inom 
mode leder till överkonsumtion som har en stor negativ effekt på miljön, och förståelsen 
för hur konsumenter hanterar kläder de inte längre använder är viktig men bristfällig. 
Modeindustrin är stark och har de senaste åren ökat sin omsättning med ca 10 % per år, 
nya modeföretag startas frekvent och Sverige har länge varit ledande inom 
modeindustrin med klädjätten H & M (Expertvalet, 2016). En ökad konsumtion 
samtidigt som två tredjedelar av inköpta kläder slängs årligen är ett resursslöseri och det 
är därför positivt att många butiker försöker dra sitt strå till stacken (Yngwe, 2016). 
H&M samlar in kläder, Filippa K utformar och följer hårt kontrollerade 
hållbarhetsrapporter och Houdini Sportswear förlänger livstiden genom att hyra ut plagg 
(Yngwe, 2016), Polarn & Pyret (2016) har en egen begagnatsajt för sina egna kläder på 
sin hemsida. 
 
Pughs (2009) undersökning om konsumtion bland föräldrar visade varierande resultat, 
en del köper för att kompensera för andra brister medan andra säger sig avstå för att de 
känner att de inte behöver. Pugh (2009) kunde även konstatera att trots detta äger de 
flesta barn liknande saker. Lundby (2008) menar att föräldrar påverkas starkt av barnen 
som vill ha saker för att passa in vilket ger föräldrarna incitament att konsumera. 
Barnfamiljers konsumtion är motsägelsefull, de konsumerar för att bli självständiga men 
också för att inte riskera att hamna utanför normen (Pugh, 2009). Många föräldrar lever 
i en begränsad ekonomi (Försäkringskassan, 2015) vilket enligt Hjort (2004, s 277) 
kräver att konsumtionen snarare borde rikta sig till materiella behov än sociala behov. 
Dock agerar föräldrar inte alltid rationellt när de kommer till att fatta beslut eftersom de 
enligt Parkinson et. al. (2016) karaktäriseras av en flytande identitet som gör att de 
agerar utefter vad som känns rätt för stunden. Enligt Frostling-Henningsson et. al. 
(2010) finns det ett glapp mellan intentionen av vad barnfamiljer vill köpa och vad de 
slutligen faktiskt köper, vilket ytterligare komplicerar barnfamiljers 
konsumtionsbeteende.  
 
I samband med att internet kom möjliggjordes begagnatmarknaden online och stora 
sajter som eBay växte fram (Consumer trends, 2014). Mycket tyder på att dagens 
marknad växer snabbt tack vare tre huvudsakliga anledningar; teknikens utveckling 
såsom appar som förenklar betalning (Swish, Payson), sociala medier som påverkar 
genom omdömen, tips och även underlättar själva handeln genom till exempel 
Facebookgrupper, samt förändrade attityder då det blivit socialt accepterat och 
legitimerat att handla begagnat (Consumer trends, 2014). En ytterligare aspekt är att 
människor tenderar att lita mer på varumärken och därför tenderar försäljningen av 
begagnade varor/tjänster att samlas under gemensamma plattformar som till exempel 
Airbnb där privatpersoner hyr ut bostäder mellan varandra (Consumer trends, 2014). 
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Solomon et al. (2013, s. 14–15) skriver att eftersom internet inte har några fysiska 
gränser finns det inte heller några gränser för människor att mötas och kommunicera på 
olika sätt även om de bor i olika delar av världen. Det som har kommit att karakterisera 
den moderna Web 2.0 eran är det användargenererade innehållet och det konstanta 
flödet av kommunikation och dialog från två håll, inte bara en envägskommunikation 
med information på det sättet som det var är internet föddes (Solomon et al., 2013, s. 
14–15). Den starka tillväxten av internetbaserade sociala medier har möjliggjort ett nytt 
sätt för konsumenter att kommunicera och handla med tusentals andra snabbt och 
effektivt, konsumenter gillar att nätverka med människor som delar deras intresse och 
skapar därför gärna mindre grupperingar (Mangold & Faulds, 2009, s 357).  Sociala 
mediers enorma spridning påverkar företag och försäljning i allra högsta grad och 
interaktionen mellan konsumenter influerar konsumenters beteende och attityder (Rapp 
et al., 2013 s. 547). Enligt undersökningen av Findahl & Davidsson (2015) använder 
fler och fler människor sociala medier och 2015 var tre fjärdedelar (78 %) aktiva 
användare där Facebook är starkast (70 %), följt av Instagram (40 %) och bubblaren 
Snapchat. Tiden på internet ökar också, i snitt spenderar svensken 1h/dag på sociala 
medier där drygt hälften av alla som använder sociala nätverk är med i olika grupper 
och en stor majoritet är aktiva och postar egna inlägg (Findahl & Davidsson, 2015). 
Deeped-Strandh och Bernhardt-Larsson (2015), menar att sociala medier inte längre är 
en lekplats utan den allra viktigaste platsen för affärsmöjligheter. De skriver vidare att 
mobilen först var en andrahandsskärm men nu har blivit förstahandsvalet och ett viktigt 
verktyg i vardagen. Fler och fler ärenden sköts via mobilen, såsom till exempel bank 
och jobbrelaterade ärenden, men framförallt har mobilen blivit en viktig del av 
samhällets transaktioner (Deeped-Strandh & Bernhardt-Larsson, 2015).  
 
Den digitala världen har gjort stora avtryck på dagens konsumentbeteende (Solomon et 
al., 2013, s. 14–15). Enligt en konsumentundersökning gjord av HUI research & Visma 
retail (2015) är det mest beständiga inom konsumenters beteende förändring. 
Konsumentbeteendet formas konstant av omgivningen, av sociala, ekonomiska och 
tekniska faktorer som påverkar när, var och hur vi handlar dagligvaror (HUI research & 
Visma retail, 2015, s. 15–21). Enligt samma undersökning uppger 58 % att deras 
senaste köp vad digitalt och att majoriteten föredrar digital hjälp framför fysisk 
personal. Det finns dock en viss diskrepans då majoriteten fortfarande väljer fysisk 
personal i högre grad (HUI research & Visma retail. 2015, s. 15–21). 
 
Studier som har undersökt varför konsumenter väljer att vara aktiva på C2C-marknaden 
online och säljer och/eller köper varor av andra privata konsumenter på internet visar att 
det finns olika faktorer och motiv bakom beteendet. Vicente (2015) förklarar att 
demografiska variabler som utbildning och inkomst samt graden av aktivitet på sociala 
medier har ett samband med aktivitet på C2C-marknaden online. Chu (2013) menar att 
motiv för att sälja varor på C2C marknaden är konkret nytta (pengar, vinst), positiva 
känslor, sociala värden och skuldkänslor. 
 
Enligt HUI research & Svensk handels hållbarhetsundersökning (2016, s 7–8) växer 
motsättningarna till konsumtion och medvetenheten ökar hos såväl konsumenter som 
hos företag. Samma hållbarhetsundersökning visar att det finns ett större engagemang 
och en efterfrågan hos konsumenter även om höga priser fortfarande är ett stort hinder 
för att göra miljömedvetna och hållbara val, och att en cirkulär ekonomi med nya 
affärssystem växer fram.  Redan idag erbjuder ett av tre företag möjlighet att lämna 
tillbaka sina använda varor för återanvändning eller återvinning (HUI research & 
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Svensk handel, 2016, s 7). Konsumenter vill handla allt mer ekologiskt och 
miljömedvetet, hela 87 % svarade att det är “mycket eller ganska viktigt att produkten 
inte innehåller tillsatser eller farliga ämnen” (HUI research & Svensk Handel, 2016, s. 
17). Däremot uppger 7 av 10 konsumenter att de konsumerar mer än nödvändigt (HUI 
research & Svensk handel, 2016, s. 18). 
 
Med tanke på digitaliseringen, överkonsumtion och begagnatmarknadens utveckling vill 
vi undersöka vilka faktorer som driver konsumenter att agera på C2C-marknaden 
online. Vi tror att önskan att agera hållbart har en påverkan, men också digitala framsteg 
och sociala mediers enorma framväxt. Vi kommer att undersöka C2C-marknaden online 
via Facebookanvändare då Facebook är det mest använda sociala nätverket och numera 
även erbjuder den egna köp- och säljtjänsten Marketplace. Facebook skiljer sig också 
från andra plattformar som till exempel Tradera och Blocket då interaktionen mellan 
användare är mer personlig och frekvent. Vi vill fokusera på en C2C plattform där den 
sociala interaktionen är en stor del, då vi menar att det utmärker dagens växande C2C-
marknad online. Vi har valt att fokusera på kläder, textiler och skor då de oftast anges i 
samma kategori statistiskt och vid tidigare forskning. Det är dessutom den snabbast 
växande kategorin på begagnatmarknaden på internet och en bra kombination med den 
valda populationen barnfamiljer. Vi anser att barnfamiljer är en attraktiv målgrupp för 
begagnatmarknaden. Barn har en hög omsättning på kläder då de växer snabbt 
(Gelander, 2011). En ytterligare aspekt som gör barnfamiljer till en intressant 
population att undersöka är att barnfamiljer ofta har en ekonomisk begränsning 
(Försäkringskassan, 2015) och att begagnade kläder ofta är billigare. Barnfamiljer har 
även en stark drivkraft att konsumera för att passa in (Lundby, 2008; Pugh, 2009).   
 

1.3	Forskningsgap		

Människor konsumerar mer men har samtidigt en ökad vilja att agera miljömedvetet. 
C2C-marknaden online har växt och vi tror att denna marknad i ökande utsträckning 
erbjuder ett starkt alternativ till den konventionella marknaden på grund av en rad olika 
faktorer. Vi har stor tillgång till köp och sälj-sajter och plattformar på internet, och all 
tänkbar teknik som möjliggör köpen. Det finns omfattande litteratur och forskning om 
konsumentbeteende, e-handel och hållbar konsumtion som vi använt oss av för att skapa 
en grund i den teoretiska referensramen. Färre undersökningar riktar sig till att 
undersöka motiv till återanvändning, som till exempel köp mellan konsumenter och vad 
som påverkar konsumenten att köpa och sälja begagnat (se till exempel Joung & Park-
Poaps 2016; Vicente, 2015; och Chu, 2013). Vi har inte hittat forskning som undersöker 
varför en specifik målgrupp, barnfamiljer väljer att vara aktiva på C2C-marknaden 
online, och inte heller forskning som studerat en målgrupp i kombination med en 
specifik produktkategori där vi valt kläder, textilier och skor för barn. Produktkategori 
nämns i tidigare forskning som en potentiellt påverkande faktor (se till exempel Chiang 
& Dholakia, 2003 och Kacen et al., 2013). Vi uppfattar hållbarhetsperspektivet i 
samband med C2C-marknaden online som mindre utforskat då vi inte hittat forskning 
som kopplar hållbarhet till C2C-marknaden online. Det finns en diskrepans mellan 
intention och faktiskt agerande hos den valda populationen barnfamiljer (se till exempel 
Frostling-Henningsson et al., 2010 och Parkinson et al., 2016) som intresserar oss och 
som vi anser även till viss del sammanfattar den generella diskrepansen i samhället när 
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det gäller hållbara val. Dessa delar tillsammans utgör det gap som leder oss fram till vår 
frågeställning för denna studie.  
 

1.4	Frågeställning	

Vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller sälja kläder, textilier och skor för 
barn på C2C-marknaden online? 

1.5	Syfte	

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar barnfamiljer att 
köpa och/eller sälja kläder, textilier och skor för barn på C2C-marknaden online. Vi tror 
att C2C-marknaden online kommer att fortsätta att växa och utgöra en viktig och 
självklar del i framtidens affärssamhälle. Vi hävdar att det är viktigt för företag att följa 
med i utvecklingen av C2C-marknaden online för att kunna besvara konsumenters nya 
behov och beteenden samt att utveckla och anpassa sina nuvarande affärsmodeller. Vi 
menar också att det kan finnas ett behov och ett intresse från konsumenter gällande 
ökad kunskap och medvetenhet om C2C-marknaden online eftersom de själva utgör de 
huvudsakliga aktörerna på den marknaden.  

1.6	Avgränsningar	

Kläder och skor utgör en relativt liten andel på begagnatmarknaden (4 %) jämfört med 
mer kapitalintensiva varor såsom bilar (15 %) och möbler (22 %) men har varit den 
kategori som haft snabbast tillväxttakt de senaste åren (HUI research & Blocket, 2014 s. 
7). Enligt en undersökning från Blocket (HUI research & Blocket, 2014, s. 11) har 
begagnatmarknaden för kläder, textilier och skor en högre tillväxttakt än nyförsäljning 
inom samma kategori. Vi anser att kombinationen av generell överkonsumtion i 
samhället och konsumenters vilja att agera hållbart, samt att kläder, textilier och skor är 
den snabbast växande kategorin på C2C-marknaden, gör att kategorin är intressant att 
undersöka, och vi har därför avgränsat oss till kläder, skor och textilier för barn som 
produktkategori för vår undersökning.  
 
Barn har en kort användningstid av kläder då de växer mycket på kort tid. Under barnets 
första år ökar de drygt 25 cm i längd och tredubblar sin vikt och mellan 2–8 år växer de 
ca 8 cm per år men har sedan en avtagande tillväxtkurva (Gelander, 2011). Enligt Croft 
(2015) lever var sjätte barnfamilj under gränsen för fattigdom. Försäkringskassan 
(2015) menar att även om barnfamiljer generellt får det bättre ekonomiskt finns en 
större skillnad mellan högsta och lägsta inkomst, detta syns allra tydligast i situationer 
med ensamstående föräldrar. Med hög omsättning på kläder och begränsad ekonomi i 
kombination med bekvämligheten att handla direkt från soffan i ett tidspressat 
vardagsliv anser vi att det finns en tydlig bakgrund till den valda populationen, 
barnfamiljer. Vi är också föräldrar själva och har därmed en god förståelse för den 
valda populationen. På grund av studiens omfattning och tillgänglighet till respondenter 
kommer vi endast undersöka barnfamiljer boende i Sverige. Vidare kommer vi avgränsa 
oss till barnfamiljer som har ett eller flera barn under 8 år i hushållet eftersom barn 
enligt Gelander (2011) börjar avta i tillväxttakt efter den åldern. Barnfamiljer kommer 
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att studeras genom att en förälder ingår i studien och får representera hela familjens 
agerande.  
 
Internetanvändandet fortsätter öka, 2015 uppges 93 % av Sveriges befolkning ha 
tillgång till en dator och 90 % har tillgång till bredband och vi fortsätter att spendera 
mer tid på internet vilket troligtvis hör samman med spridningen av smartphones då 
dessa gör det möjligt att konsumera internet direkt från fickan (Mjömark, 2016). 
Hagnestad (2016) uppger att Facebook är störst bland sociala medier med 1,6 miljarder 
användare per år och Facebook uppger att de medlar 450 miljoner köp- och säljtillfällen 
varje månad och att en fjärdedel av alla användare använder Facebook i just det syftet. 
Under 2016 lanserade Facebook en egen köp- och sälj tjänst, Marketplace, en funktion 
för att förenkla C2C-marknaden och uppmuntra dess tillväxt (Hagnestad, 2016). 70 % 
av internetanvändarna (64 % av befolkningen) använder Facebook dagligen (Mjömark, 
2016). Facebook som är ett socialt medium och samtidigt en C2C-plattform är en del av 
den nya sortens e-handel som kallas för social commerce, där fokus ligger på 
nätverkande och kommunikation mellan användare (Lu et al., 2016; Wang & Zhang, 
2012). Distributionen av produkterna som köps och säljs sker främst genom att personer 
postar produkterna mellan varandra och köpta varor kommer hem till köparens egen 
brevlåda. Då Facebook är världens största plattform för sociala medier, bedöms vara en 
stark konkurrent till andra marknadsledande aktörer på C2C-marknaden online, enbart 
riktar sig till privatpersoner och är helt digitalt har vi valt att avgränsa oss till att 
undersöka C2C-marknaden på Facebook. Vi avgränsar oss till Facebook i vår 
undersökning, men kommer inte att kunna utesluta att deltagarna i studien är aktiva på 
andra plattformar på C2C-marknaden online vilket är vår avsikt. Vi har som avsikt att 
kunna applicera resultat och analys på C2C-marknaden online med inriktningen 
barnfamiljer och inom produktkategorin kategorin för kläder, textilier och skor för barn. 
 

1.7	Praktiskt	bidrag	

Vår studie kan bidra med en ökad medvetenhet och kunskap om hur företag bör agera 
och anpassa sig för att attrahera konsumenter i framtiden. Vi menar att den växande 
efterfrågan av hållbarhetsaspekter kommer inkluderas i allt fler företag. En växande 
trend att handla mellan privatpersoner via olika C2C plattformar på internet borde 
rimligtvis påverka nyförsäljning hos företag. Företag behöver vara medvetna om vad 
konsumenter värdesätter och hur de beter sig. Vi menar att om kunder värderar att 
kunna sälja kläder vidare behöver klädindustrin veta vilka egenskaper som gör att 
kläder har ett andrahandsvärde för kunden. Vidare tror vi att kunskapen inom ämnet 
skulle kunna användas i marknadsföring. Till exempel skulle företag kunna 
marknadsföra kläder genom att påtala dess andrahandsvärde. På längre sikt önskar vi 
även att hållbarhetsaspekter inkluderas i större utsträckning inom klädindustrin och inte 
enbart i form av C2C-marknaden. C2C-marknadens tillkomst skulle kunna ses som ett 
icke uppfyllt behov på marknaden som företag behöver ta hänsyn till och anpassa sig 
efter. Vår studie bidrar med kunskap om konsumenter och deras beteende som kan vara 
användbar för aktörer som verkar på C2C marknaden online, så som Facebook, Blocket 
och Tradera men även nya aktörer på marknaden. Genom att veta vad som driver 
konsumenter att vara aktiva på marknaden kan aktörerna anpassa sig efter 
konsumenternas beteende och behov och ännu bättre och mer effektivt utforma sina 
plattformar och verktyg för att möta behoven.  



8	
 

 
 

1.8	Förklaring	C2C-marknaden	online	

C2C definieras enligt Liang och Liang (2014, s. 642) som en form av affärstransaktion 
mellan konsumenter via onlinebaserade nätverk, där C2C står för consumer-to-
consumer. De beskriver vidare att vi nu befinner oss i en era där e-handeln radikalt har 
förändrat affärslandskapet och det även innebär att konsumenter både kan inta rollen 
som säljare och som köpare (Liang & Liang, 2014, s. 642). Vi håller med om denna 
definition och väljer att förklara C2C-marknaden online som köp och/eller försäljning 
mellan privata konsumenter via onlinebaserade nätverk och plattformar. Vi väljer att 
ytterligare definiera distributionen på denna marknad med att produkterna som 
köps/säljs postas mellan konsumenterna och därmed kommer hem till köparens 
brevlåda eller hämtas ut via postombud. Detta innebär begränsad fysisk kontakt och att 
det krävs ett digitalt interagerande.  
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2. Teoretisk	metod	

Kommande kapitel beskriver studiens teoretiska metod och dess olika delar. Nedan 
presenteras följande; studiens ämnesval, författarnas förförståelse samt uppsatsens 
vetenskapliga utgångspunkt, angreppssätt och perspektiv. Slutligen presenteras 
teorival, beskrivning av litteratursökningen och de källkritiska principer som 
författarna använt sig av.   

2.1	Ämnesval	

Båda författarna till denna uppsats studerar Civilekonomprogrammet med inriktningen 
Service Management och med specialisering mot marknadsföring. Konsumentbeteende 
är ett viktigt ämne inom marknadsföring som intresserar oss båda. Eftersom vi går sista 
terminen finns ett intresse att uppmärksamma ämnen som vi anser attraktiva och 
relevanta för framtida arbetsgivare. Vi har därför valt konsumentbeteende, hållbarhet 
och sociala medier som fokusområden i vår studie. Ämnesvalet grundar sig även i vårt 
egna engagemang och intresse för hållbarhet då vi sedan några år tillbaka aktivt valt att 
försöka leva en mer hållbar och miljömedveten livsstil. I samband med att båda 
författarna blivit föräldrar har det tillkommit en ytterligare dimension när det gäller 
hållbara val som berör barn, som till exempel kläder, mat och leksaker. C2C-marknaden 
online har ökat kraftigt och är en intressant ny marknad ur företagsekonomisk synpunkt, 
då vi menar att den ofrånkomligen kommer påverka både de fysiska- och 
onlinebaserade konventionella affärssystemen. C2C-marknaden online är ett ämne som 
inkluderar både konsumentbeteende, hållbarhet och sociala medier och är även ett ämne 
som känns aktuellt och intressant för oss att undersöka. Vid en inledande 
litteratursökning av ytlig karaktär visade sig området vara mindre utforskat, vilket också 
bidrog till att vi valde detta område för vår uppsats.  

2.2	Förförståelse		

Johansson Lindfors (1993, s. 25) beskriver förförståelse som en individs erfarenheter 
från sociala sammanhang tillsammans med kunskaper, och olika typer av praktiska 
erfarenheter. Bryman och Bell (2013, s. 52) skriver att det nästintill är omöjligt för 
forskare att ha total kontroll över sin förförståelse och ha ett objektivt utgångsläge även 
om det är önskvärt att utesluta egna värderingar och fördomar för att optimera studien.  
Medvetenheten om sin individuella förförståelse och hur den kan påverka är därför 
viktigt för att minimera risken för okontrollerad påverkan (Bryman & Bell 2013, s. 53). 
Eftersom det nästan är omöjligt att säkerställa att vi inte påverkar studien med vår egen 
förförståelse har vårt mål varit att öka den individuella medvetenheten om förförståelse 
hos oss som författare för att minska möjlig påverkan. Vi har diskuterat och reflekterat 
över vår gemensamma förförståelses eventuella inverkan och anser att vi på så sätt 
minimerat dess påverkan. Nedan kommer vi redogöra för den teoretiska och praktiska 
förförståelsen vi besitter.  

2.2.1	Teoretisk	förförståelse	

Vi studerar den åttonde och sista terminen på Civilekonomprogrammet med inriktning 
mot Service management, och har under utbildningen läst kurser inom 
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konsumentbeteende och hållbarhet. Under termin 7 har båda författare fördjupat sig 
inom marknadsföring. Detta leder till en djupare förståelse inom ämnet 
konsumentbeteende. Förutom de specifika kurserna i dessa ämnen har vi läst ett flertal 
andra kurser inom företags- och nationalekonomi vilket innebär att vi har en mycket 
god förståelse och kunskap om hur olika marknader och organisationer fungerar. Utöver 
den teori utbildningen tillhandahållit har vi även deltagit i hållbarhetsdagar och 
workshops i Umeå Universitets regi. Utbildning och intresse bildar tillsammans vår 
teoretiska förförståelse gällande konsumentbeteende, hållbarhet och företagsekonomi.  

2.2.2	Praktisk	förförståelse	

Den praktiska förförståelsen utgörs främst av att författarna själva har barn, vilket 
innebär att vi är insatta i marknaden för barnkläder både i fysiska butiker och inom e-
handeln och har god förståelse för hur barnfamiljers livsstil utmärker sig. En av 
författarna är även väldigt aktiv inom sociala mediers utbud av köp och säljgrupper. 
Författaren köper och säljer kontinuerligt kläder och har sedan en tid intresserat sig för 
den marknad som uppstått mellan konsumenter. För att skapa en gemensam grund har 
denne författare visat de plattformar och grupper denne är aktiv inom. Förutom intresset 
och författarens aktivitet inom C2C-marknaden online finns även en praktisk 
förförståelse som utgörs från att författarna har ett intresse och privat engagemang inom 
hållbarhet. Vi har även båda två gedigen arbetslivserfarenhet från detaljhandeln vilket vi 
menar skapar en förförståelse för konsumentbeteende i fysisk butik.  
    

2.3	Vetenskapliga	utgångspunkter	 	 	

Thurén (2013, s. 9) menar att vetenskapsteori är väldigt viktigt då det innebär grunden 
för alla ställningstaganden, och att den stora frågan handlar om huruvida vi kan veta 
något säkert, eller om alla sanningar är relativa. Författaren skriver vidare att paradoxen 
gällande vetenskap är att den ständigt utvecklas men söker samtidigt alltid att finna 
sanningen. Vidare är det även av stor vikt att forskare är medvetna om hur deras egen 
kunskap, värderingar och emotionella kopplingar kan påverka studien när det gäller 
metodval och genomförande (Bryman 2011, s. 44).   

2.3.1	Ontologi	

Ontologi representerar frågor som berör människors syn på hur verkligenheten ser ut 
och huruvida människor influeras av sociala företeelser (Bryman, 2011 s. 35–39). 
Ontologi inkluderar två olika synsätt, objektivism och konstruktivism (Bryman, 2011 s. 
35). Objektivism innebär att allt som sker är utanför människans intellekt och går inte 
att påverka (Bryman, 2011 s. 36). Objektivism kan liknas vid ett av de vanligaste och 
viktigaste begreppen inom samhällsvetenskap, kultur (Bryman, 2011 s. 35). Inom 
objektivism skapas regler och riktlinjer, standardiserade procedurer, arbetsfördelning 
och hierarkier som talar om hur människan ska agera (Bryman, 2011 s. 36). 
Konstruktionism är till motsats en ståndpunkt som utgår från att sociala företeelser och 
handlande skapas vid socialt samspel och är under ständig utveckling (Bryman, 2011 s. 
37). Konstruktionism utgår från att det människor använder sig av för att förstå den 
sociala och naturliga verkligheten utgörs av sociala produkter (Bryman, 2011 s. 38). En 
sådan social produkt kan till exempel vara fenomenet manlighet, det vill säga, det ska 
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inte ses som en bestämd uppfattning utan som något som konstrueras fortlöpande i 
samspel med andra faktorer (Bryman, 2011 s. 39).  
 
I vår studie utgår vi ifrån att det existerar faktorer som påverkar barnfamiljer att köpa- 
och sälja barnkläder på C2C marknaden online, och att vi vill undersöka vilka dessa 
faktorer är. Det innebär att vår världssyn är objektivistisk på grund av att det redan finns 
något som talar om hur individen ska agera, men att vi ska ta reda på vad det är.  

2.3.2	Epistemologi	

Epistemologisk eller som den ibland kallas, kunskapsteoretisk, frågeställning fokuserar 
på vad som är kunskap och vad som ska betraktas som kunskap (Bryman, 2011 s. 29). 
Det finns en uppdelning inom epistemologi som behandlar huruvida den sociala 
verkligheten kan eller bör studeras med samma principer, metoder och synsätt som 
används inom naturvetenskapen (Bryman, 2011 s. 29). En positivistisk vetenskapssyn 
bygger på att man vill få fram fakta, och att det som man tror att man vet men inte helt 
säkert kan fastställa måste rensas bort för att få fram ren kunskap (Thurén, 2013, s. 17). 
Utifrån denna grund kan sedan vetenskapen byggas upp (Thurén, 2013, s. 17). Thurén 
(2013, s. 17) beskriver att vi människor enligt positivismen har två källor till kunskap: 
det vi kan observera via våra sinnen och det vi kan räkna ut med vår logik, vilket 
betyder att vi inte kan ägna oss åt spekulationer eller lita på traditioner och auktoriteter 
eller låta känslor ta över våra värderingar. Vidare skriver Thurén (2013, s. 17) att kritisk 
granskning av iakttagelser och påståenden är viktigt och att endast lita på fakta som med 
all rimlig sannolikhet anses säkerställd. Logik är en viktig del av positivismen vilket 
innebär att matematik blir en betydande beståndsdel för att kunna kvantifiera, behandla 
fakta statistiskt samt generalisera (Thurén, 2013, s. 17).  
 
Hermeneutiken, som även kallas tolkningslära, är den andra vetenskapssynen och utgår 
ifrån en ytterligare källa utöver våra fem sinnen, empatin (Thurén, 2013, s. 94). Thurén 
(2013, s. 94) menar att förnuftet inte alltid räcker för att förklara handlingar eller förstå 
en människa, det finns även irrationella beteenden som kan bero på tankar, känslor och 
upplevelser. Dessa tolkningar som bygger på att människor försöker förstå varandra 
förekommer ofta inom humanistiska vetenskaper men även inom samhällsvetenskapliga 
inriktningar (Thurén, 2013, s. 95). Thurén (2013, s. 95) menar att det kan verka 
uppenbart att man missar något om man inte inkluderar hur människor känner, att det då 
blir svårt att förstå och beskriva. Författaren visar dock att det finns problem med det 
hermeneutiska synsättet då människor kan projicera sina egna känslor och upplevelser 
på något annat och tolka det på ett visst sätt beroende på hur de själv uppfattat saken 
(Thurén, 2013, s. 96–97). Implikationen blir att människor antar att andra upplever 
världen på samma sätt som en själv (Thurén, 2013, s. 97). Författaren beskriver ett 
ytterligare problem med hermeneutiken som är kontexten, vilket innebär att när en 
tolkning sker är det viktigt att sätta in den i rätt sammanhang. Det är inte säkert att en 
tolkning är korrekt om den tas från en kontext och appliceras på en annan, även om de 
liknar varandra. Detta är speciellt framträdande i sammanhang där två olika kulturer 
möts (Thurén, 2013, s. 97).  
 
Baserat på vår frågeställning ”Vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller 
sälja kläder, textilier och skor för barn på C2C-marknaden online?”, har vi valt en 
kvantitativ forskningsstrategi då vi vill kunna kartlägga de faktorer som påverkar 
populationen barnfamiljer. Vi utgår därför från en positivistisk kunskapssyn och strävar 
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efter att bidra med ny kunskap inom området. Vi väljer dock att inte helt utesluta en 
hermeneutistisk kunskapssyn eftersom vi vill kunna tolka och förstå ämnet och 
resultaten på ett djupare sätt än vad positivistisk kunskapssyn vanligtvis innefattar. Det 
kommer därmed finnas inslag av hermeneutik vilket är ett medvetet val då ämnet berör 
människors beteende. Thurén (2013, s. 94-95) framhäver som tidigare nämnt att en 
skillnad när det gäller positivistisk och hermeneutisk kunskapssyn är att hermeneutiken 
innefattar empati och ämnar förstå människors beteende, vilket vi till viss del menar att 
göra, om än inte lika djupgående som vid en rent hermeneutisk och kvalitativ studie.   

	 	 	
2.4	Vetenskapligt	angreppssätt		

Thurén (2013, s. 22) skriver att deduktion och induktion är två olika angreppssätt för att 
dra slutsatser, där induktiv metod bygger på empiri och deduktiv metod på logik. 
Induktion förutsätter kvantitativa fakta, och innebär att generella, allmänna slutsatser 
dras från empirin (Thurén, 2013, s. 22). Thurén (2013, s. 23) menar att det som är 
viktigt när det gäller det induktiva angreppssättet är att veta hur undersökningen har gått 
till då man inte kan dra allmänna slutsatser av en undersökning som har svagheter och 
brister på olika sätt. Författaren beskriver vidare att det är möjligt att komma väldigt 
långt med en induktiv metod, men det är viktigt att vara medveten om att vi aldrig kan 
vara hundra procent säkra på att en induktiv slutsats är sanningen, då det empiriska 
materialet som undersökningen bygger på sällan utgör en fullständig uppräkning 
(Thurén, 2013, s. 23). Via en induktiv metod kan vi komma fram till en sannolikhet som 
är större eller mindre, men man kan aldrig veta att det helt säkert stämmer till hundra 
procent eftersom det är omöjligt att undersöka (Thurén, 2013, s. 26). Det deduktiva 
angreppssättet innebär att slutsatsen som dras istället är baserad på logik, och ses som 
giltig om den är logiskt sammanhängande, vilket inte behöver betyda att den är lika med 
verkligheten (Thurén, 2013, s. 28). Skillnaden mot det induktiva angreppssättet där en 
avvikelse i empirin kan rasera resonemangen, är att den deduktiva slutsatsen räknas som 
sanningsenlig om den är logisk (Thurén, 2013, s. 28–29). Problemet med att dra logiska 
slutsatser är att de kanske inte stämmer överens med verkligheten även om det är 
logiskt, vilket innebär att det är bra att vara lite kritiskt mot allt för logiska resonemang 
(Thurén, 2013, s. 29). Deduktivt angreppssätt representerar den vanligaste 
uppfattningen inom samhällsvetenskap (Bryman, 2011 s.26). Det är däremot svårt att 
särskilja dem helt och hållet då båda angreppssätt delvis inrymmer drag av varandra, till 
exempel när forskarna genomfört teori- och resultatinsamling och behöver gå tillbaka 
och samla ytterligare teori (Bryman, 2011 s.28). En sådan metod där forskaren går fram 
och tillbaka mellan data och teori kallas ofta för iterativ metod (Bryman, 2011, s. 28).  
 
Vi kommer utgå från teori och tidigare forskning och vill utveckla kunskapen inom 
området vilket stämmer överens med ett deduktivt angreppssätt. Vi kommer att dra 
logiska samband från vår empiri, men vara medvetna om att resultaten skulle kunna 
variera om vi gjorde samma undersökning en gång till. Detta på grund att enkäten är 
frivillig och att vi inte kan kontrollera vilka som svarar på den, eller hur många som gör 
det. Det är dock rimligt att i vårt fall att dra logiska slutsatser, då det handlar om 
konsumentbeteende och inte om något ämne som skulle kunna ha stora komplikationer 
för deltagarna i studien. Vi kommer att använda studien för att kartlägga faktorer som 
påverkar konsumentbeteende på C2C-marknaden online och vara tydliga med hur 
undersökningen är genomförd och att analysen bygger på logiska resonemang. Att vi 
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valt det deduktiva angreppssättet stämmer även överens med den positivistiska 
vetenskapssynen, där logiken är en viktig beståndsdel.  
 

2.5	Forskningsstrategi		

Bryman (2011, s. 40) skriver att det finns två strategier som kan sammankopplas med 
synen på verkligheten, kunskapsteoretiska frågeställningar och förhållandet mellan teori 
och forskning; kvalitativ strategi och kvantitativ strategi. Kvalitativ forskningsstrategi 
kan sammanfattas med att den lägger stor vikt vid ord och inte siffror och kvantifiering 
(Bryman, 2011, s. 40). Kvalitativ forskningsstrategi fokuserar på generering av teorier 
(induktivt), tar avstånd från naturvetenskapliga modeller (hermeneutik) och lägger 
vikten vid hur individen tolkar och uppfattar sin tillvaro och slutligen ser den 
verkligheten som föränderlig där individen står för ett skapande och har en förmåga 
(konstruktionism) (Bryman 2011, s. 40–41).  Kvantitativ forskningsstrategi däremot 
sammanfattas med att lägga stor vikt vid kvantifiering (Bryman 2011, s. 40). Trost och 
Hultåker (2016, s. 18) menar dock att kvantifiering inte behöver betyda att fokus ligger 
enbart vid siffror i traditionell mening, ett kvantitativt tänkande också kan innebära att 
man tänker i termer som mer, fler eller längre. Kvantitativ forskning fokuserar på 
prövning av teorier (deduktiv), använder sig av naturvetenskapliga modeller och normer 
(positivism) och ser slutligen den sociala verkligheten som att den utgörs av en yttre och 
objektiv verklighet (objektivism) (Bryman 2011, s. 40). Kvantitativ forskning är en 
metod som länge varit dominerande inom samhällsvetenskaplig forskning (Bryman 
2011, s. 150). Då denna studie ämnar kvantifiera och kartlägga information angående 
vilka faktorer som påverkar barnfamiljer att agera på C2C-marknaden online menar vi 
att kvantitativ strategi är lämpligt att använda. Vidare är också kvantitativ strategi 
sammankopplat med de tidigare val vi gjort för studien: objektivistisk världssyn, 
positivistisk kunskapssyn samt ett teoriprövande deduktivt angreppssätt vilket 
ytterligare stärker kvantitativ forskningsstrategi som lämplig för studien.  
 

 
Figur	1.	Sammanfattning	teoretisk	metod	

Sammanfattning av studiens vetenskapliga utgångspunkt, kunskapssyn, angreppssätt 
och forskningsstrategi. Bryman (2011) menar att dessa kunskapsteoretiska 
utgångspunkter oftast kombineras med en kvantitativ forskningsstrategi.  

2.6	Studiens	perspektiv	

Eftersom studien syftar till att undersöka konsumenter och dess beteende har vi valt att 
utgå från ett konsumentperspektiv. Däremot var tillgången på tidigare forskning och 
teori begränsad och därför utgår inte allt från ett konsumentperspektiv.  
 



14	
 

När det gäller hållbarhet har vi i denna studie utgått från att C2C-marknaden 
representerar ett hållbart alternativt som kan likställas med ekologisk konsumtion. Vi är 
medvetna om att det inte alltid är så eftersom det är beroende av vilken produkt som 
återanvänds. Till exempel har kläder med plasttryck eller fleece en negativ påverkan på 
miljön eftersom det vid varje tvätt släpper ut kemikalier i vattnet som inte går att rena 
(Hedin, 2015). Generellt anser vi att det är bättre att använda befintliga produkter hela 
dess livslängd än att köpa nya som tillverkas av nya resurser även om de är ekologiska.  

2.7	Litteratursökning	

Arbetet med denna studie inleddes med en omfattande litteratursökning för att skapa en 
god förståelse för befintlig forskning och litteratur inom det valda ämnesområdet. Vi 
fokuserade på vetenskapliga artiklar och rapporter från aktuella aktörer på C2C-
marknaden online. Tillsammans identifierade vi ett antal nyckelbegrepp som användes 
vid sökning i databaser, vilket enligt Bryman (2011, s. 113) är ett effektivt sätt att 
möjliggöra sökning inom flertalet databaser. Vi använde Google Scholar som främsta 
sökverktyg för vetenskapliga artiklar, men även Umeå Universitetsbiblioteks databaser. 
Google Scholar är en enkel och bred sökmotor för vetenskapliga artiklar och anger även 
hur ofta artiklar citeras vilket kan vara ett enkelt kriterium för att bedöma vikten av 
artikelns innehåll (Bryman, 2011, s. 114). Vi tittade först på det som publicerades från 
2012 och framåt men använde oss senare att av äldre artiklar eftersom det var begränsad 
tillgång på forskning inom ämnet. Vi anser dock att det är bra att ha en spridning när det 
gäller ålder på källorna då det innebär att teorin får en större bredd och trovärdighet.  
 
För att effektivisera arbetet sammanfattade vi individuellt de artiklar vi fann relevanta 
för att underlätta varandras läsning. De artiklar som var mest relevanta och som senare 
användes i uppsatsen lästes därefter i sin helhet av respektive författare. Med hjälp av en 
stor informationssökning kunde vi därefter konstatera ett forskningsgap. Att göra en 
djup och bred informationsgenomgång är viktig för att författare ska kunna arbeta inom 
ämnet och skapa en uppfattning om framtida forskningsområden (Bryman & Bell, 2013, 
s. 111). Vi har även försökt att använda forskning som presenterar motsägande fakta för 
att visa att vi är medvetna om variationen inom vårt valda ämne och att vi själva valt att 
ta ställning i vissa frågor.  
       
Vi har förutom vetenskapliga artiklar använt oss av ett antal böcker. De böcker vi 
använt oss av är Bryman (2011), Bryman & Bell (2013), Thurén (2013; 2016), Solomon 
(2013), Trost & Hultåker (2016), Ejlertsson (2014), Johansson Lindfors (1993), 
Johannessen & Tufte (2003), Denscombe (2016), Djurfeldt (2009), Dewey (1910) 
Paulsen (2009) och Bjärvall (2007). Vi kommer nu kortfattat kommentera varför dessa 
valts in. Solomon är före detta kurslitteratur som vi menar är tillförlitlig då den valts ut 
av lärare som delvis är att anse som experter inom området. Vidare är boken också att 
anse som en sammanfattning av teori inom området som skapar en lättillgänglig 
helhetsbild. Bryman, Bryman & Bell Thurén, Ejlertsson, Trost & Hultåker, Johansson- 
Lindfors, Johannessen & Tufte är alla böcker som behandlar metod och har valts in för 
att komplettera varandra och visa på helhetsbild. Djurfeldt behandlar specifikt statistisk 
analys. Vi menar även att de är bra komplement till varandra eftersom de är publicerade 
med varierande årtal (1993–2016). Vissa av dessa har även använts i tidigare kurser och 
därmed validerats.  Bjärvall är en skönlitterär bok som fått många goda recensioner och 
var relevant för ämnet och valdes därför in. Paulsen är en skönlitterär bok som handlar 
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om tillverkningsindustrin. Paulsen är sedan länge en välkänd och hög röst inom mat- 
och klimatdebatten. Boken för hennes resonemang och slutsatser som både är 
vardagliga och kontroversiella och visar ett annat perspektiv i hållbarhetsdebatten. 
Denna bok vi tyckte var intressant att inkludera för att inkludera olika sidor av ämnet. 
Vi menar att fler källor generellt skapar en bredare kunskap och möjlighet till flera 
perspektiv. Dewey från 1910 är ursprungsteorin bakom beslutsprocessen och har 
inkluderats för att visa att teori kring konsumentbeteende som vi använt har härletts till 
originalkällan, och att Solomon som vidare beskriver konsumentbeteende och 
beslutsprocessen är en andrahandskälla, om än trovärdig och relevant. Thurén (2013, s. 
34) menar att desto fler källor som är oberoende av varandra men som ändå pekar åt 
samma håll, desto troligare är påståenden som presenteras. I linje med det använde vi 
oss också av artiklar från dags- och kvällstidningar, bloggar, föreningar och hemsidor. 
Vi menar att en bred sökning av källor online skapar en god uppfattning om marknaden.  
 
För att beskriva grundläggande teori inom konsumentbeteende har vi använd oss av 
äldre källor från 1910, 1963, 1977 och 1985. Detta eftersom dessa är utgångspunkter för 
många fler publikationer som gjorts inom området. Därefter har vi använt källor från 
2000 och fram till 2014 för att utveckla grundteorierna och skapa en inriktning mot vårt 
forskningsområde. De källor som behandlar området barnfamiljer har hämtats från 2004 
och framåt. Vi önskade först att använda oss av nyare källor men utbudet var begränsat 
vilket gjorde att vi fick titta längre bakåt i tiden. Vi är medvetna om att en del teorier 
som använts är gamla men valt att använda dem på grund av den begränsade tillgången 
på forskning och för att de enligt oss varit relevanta och intressanta att inkludera. 
Teorier gällande onlinebeteende har hämtats från 1994 till 2016. Detta då vi ville 
inkludera grunden samt fortlöpande forskning för att kunna presentera utvecklingen 
inom området. Teorier gällande hållbarhet och barnfamiljers agerande inom hållbarhet 
har hämtats från 2007 och framåt förutom en källa från 2005 som är en definition av 
gröna konsumenter, vilket vi fann intressant som startpunkt inom området hållbarhet 
och därför valde att inkludera. Vidare har statistik, rapporter och pressmeddelanden 
hämtats från vad vi anser vara från pålitliga aktörer inom hållbarhetsarbete (t ex 
Naturvårdsverket) från 2015, 2016 och 2017. Rapporten om begagnatmarknaden på 
Blocket är från 2014 vilket är den senaste de publicerat. Vi har strävat efter att alltid 
använda det senast publicerade men eftersom det tar tid innan rapporter och statistik blir 
tillgängligt finns en viss fördröjning.  
 
De elektroniska källor som berör observationer från marknaden, det vill säga från 
tidningar, bloggar, hemsidor har vi framförallt hämtat från 2015, 2016 och 2017. Det 
finns två undantag från 2014; Norén som är ett spartips till barnfamiljer vilken vi menar 
även är applicerbar idag och Consumer trends som vi valde att inkludera eftersom vi 
menar att den återger C2C-marknadens genombrott. Källan Gelander är från år 2011 
men då denna baseras på kunskap om barnets tillväxt menar vi att årtalet ändå är inom 
tidsramen för tillförlitligt. Vi är medvetna om att vi använt relativt många elektroniska 
källor men eftersom vi vill titta på marknadens utveckling menar vi på att dessa ger oss 
en bild av samhället idag och kan anses som en sorts omvärldsanalys. Vidare har vi 
använd oss av källor som vi anser tillförlitliga eftersom de delvis är statligt äga och/eller 
stora och vedertagna svenska organisationer (Naturvårdsverket, 1177, Statistiska 
centralbyrån, Naturskyddsföreningen).  
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Sökord som använts: 
C2C, C2C online, e-commerce, consumer behaviour, online behaviour, social 
commerce, sustainability, consumer trends, family behavior, family consumption, 
second-hand, slow fashion, over consumption, green consumer, clothing disposal, 
clothing waste, waste behaviour, slow fashion, environment, Facebook, social media.  

2.8	Källkritik	

Vår grundinställning har varit att förhålla oss kritiska till alla källor, vetenskaplig och 
övrig litteratur, innan de valts in i vår teoretiska referensram. Bryman och Bell (2013, s. 
111) poängterar att det är viktigt för studiens trovärdighet. Thurén (2013, s. 4) 
sammanfattar källkritik som att alltid kritiskt granska fakta för att säkerställa att den är 
trovärdig. Vi har beaktat fyra källkritiska aspekter för att säkerställa trovärdigheten: 
äkthet, tidssamband, oberoende samt tendensfrihet (Thurén, 2013, s. 7). Äkthet innebär 
att källan ska vara det den påstås vara och tidssamband innebär att ju längre tid det har 
gått mellan händelsen och berättelsen om händelsen desto mer tvivelaktig är källan 
(Thurén, 2013, s. 7). Att källan ska vara oberoende betyder att den inte ska vara ett 
referat av en annan källa eller att en berättelse har gått i flera led, utan att källan kan stå 
ensam och tala för sig själv (Thurén, 2031, s.7). Tendensfrihet innebär att källan inte 
ska vara påverkad av någons personliga agenda och intressen eller snedvriden av någon 
annan anledning (Thurén, 2013, s. 7). Thurén (2013, 25–26) skriver att förfalskning kan 
förekomma i olika grader och av olika anledningar, men att det viktigaste är att vara 
medveten om att det finns en möjlighet att källan kan vara en förfalskning. De artiklar 
som vi använt oss av har varit tillgängliga via Umeå Universitets databaser, även om vi 
använd Google Scholar som sökmotor. Att artiklarna tillhör större vedertagna databaser 
och att de är vetenskapligt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter är 
faktorer vi bedömt som viktiga när det gäller äkthet. Tidssambandet har vi upplevt som 
svårare att säkerställa men vi förutsätter att de vetenskapliga artiklar som är 
originalkällor är publicerade i rimlig tid efter att forskningen verkligen genomförts. När 
det gäller annan litteratur, tidningsartiklar och onlinekällor är tidssambandet viktigt för 
oss för att vi vill att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, och det upplever vi 
att vi har kontrollerat när vi valt källorna genom att använda nyare källor som ger ett 
trovärdigt och genomarbetat intryck. Vidare har vi i första hand använd originalkällor 
och i den mån det varit möjligt försökt undvika andrahandskällor, både för att 
säkerställa äkthet men också för att källan ska uppfylla kriteriet om oberoende. De 
tillfällen vi använt oss av andrahandskällor har vi bedömt att källan ändå är trovärdig på 
grund att den hänvisar till originalkällan och uppfyller övriga kriterier för källkritik (se t 
ex. Solomon et al, 2013; Hwang & Jeong, 2016). De skönlitterära böcker vi använt av 
Bjärvall (2007) och Paulsen (2009) samt artiklar från dagstidningar och vissa 
onlinekällor är sannolikt påverkade av författarnas personliga agendor och intressen, 
men så länge vi varit medvetna om det så har källorna ändå bidragit till en större 
förståelse för vårt ämne och den valda marknaden.  
 
Statistik gällande kläders livscykel har vi hämtat från SCB vilket enligt Bryman (2011, 
s. 114) är en bra källa till statistik. Vi har även använd Blockets (Blocket, 2017; HUI 
research & Blocket, 2014) egna rapporter där vi har hämtat siffror gällande 
begagnatmarknaden. Blocket är Sveriges största aktör och även om den inte 
representerar hela Sveriges marknad menar vi på att deras siffror är generaliserbara för 
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begagnatmarknaden på kläder då det representerar en så stor andel av den totala 
marknaden. Vi har däremot inte hittat statistik från C2C-marknaden online. 
 
Bryman (2011, s. 114) skriver att internet utgör en stor och varierande källa med 
information som är fritt tillgängligt utan kostnader eller krav. Problemet med internet är 
däremot att kunna skilja ut informationen från ett gigantiskt hav av information, det vill 
säga skilja ut det användbara från det tvivelaktiga (Bryman, 2011, s.114). Vi har använt 
en del nyhetsartiklar från kvälls- och dagstidningar, inlägg från bloggar, hemsidor från 
konsulter och föreningar. Detta på grund av att forskning inom ämnet varit knapphändig 
när det kommer till att specifikt titta på C2C-marknaden online i kombination med 
barnfamiljer. Vi är medvetna om att dessa källor inte är vetenskapligt testade men anser 
att de ger en uppfattning och riktning för området. 

2.9	Teorival	

Att beskriva sambandet mellan teori och praktik är inte enkelt men nödvändigt (Bryman 
2011, s. 22). Teorier är grunden inom samhällsforskning och utgör en stomme för 
forskningen (Bryman 2011, s. 22). Vidare utgör de även en ram för hur forskningen ska 
bedrivas och resultaten analyseras (Bryman 2011, s. 22). Nedan kommer vi beskriva hur 
vi utformat vår teoretiska referensram och hur vi valt teorier, då vi menar att det kan ha 
betydelse för hur studien genomförs.   
 
Vi utgick först och främst från hållbarhet när vi började undersöka forskningsfältet. 
Detta eftersom vi hävdar att det är ett attraktivt mervärde för konsumenter på C2C-
marknaden online och det har delvis skapat vårt engagemang för ämnet. Vi tittade 
främst på statistik gällande hållbarhet och människors agerande vad gäller 
klädkonsumtion och avfall. Därefter undersökte vi konsumentbeteende eftersom det 
snabbt konstaterades att det är området vi kommer undersöka vilket också ledde oss 
vidare till konsumentbeteende online. Inom dessa två ämnen undersöktes i första skedet 
grundläggande principer men senare även mer specificerat mot barnfamiljer och C2C-
marknadens framväxt. Slutligen har vi undersökt teorier som berör barnfamiljers 
agerande och barns påverkan på konsumtion. Genom relevanta teorier kunde vi senare 
konstatera vilka faktorer som vi ville fokusera på för att kunna svara på vår 
frågeställning. Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 87) ska valet av teorier ha en tydlig 
koppling till forskningens frågeställning. 
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3. Teoretisk	referensram	

Den teoretiska referensramen är uppdelad i fyra huvudteman: konsumentbeteende, 
onlinemarknaden, hållbarhet och begagnatmarknad. Dessa skapar tillsammans vår 
referensram och utgångspunkter för att utforma en undersökning som besvarar vår 
frågeställning: vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller sälja kläder, 
textilier och skor för barn på C2C-marknaden online? Vi anser att dessa teorier är 
väsentliga för det valda forskningsområdet och nedan kommer de presenteras, 
motiveras och slutligen kopplas ihop för att skapa en djupare förståelse inom ämnet. 
Den teoretiska referensramen leder oss fram till vilka huvudsakliga faktorer vi kommer 
undersöka för att besvara vår frågeställning vilka även presenteras i en 
sammanfattning i slutet av detta kapitel.   

3.1	Konsumentbeteende	

Konsumentbeteende är en självklarhet att inkludera då det är konsumentbeteende på 
C2C-marknaden vi kommer undersöka. Först presenteras den traditionella 
beslutsprocessen följt av teori som beskriver konsumenters acceptans av och beteende 
mot elektroniska informationssystem.  
3.1.1	Beslutsprocessen	

Solomon et al. (2013, s 331–333) beskriver att konsumenter är problemlösare och köper 
något för att lösa ett problem eller uppfylla ett behov. Författarna skriver att eftersom 
vissa köp är viktigare än andra kommer det även att påverka hur köpprocessen ser ut, 
där vissa köp sker mer automatiskt medan andra kräver en längre process och 
övervägning. Författarna menar vidare att detta är ett växande problem i dagens 
samhälle eftersom konsumenter brottas med alltför många valmöjligheter och kanaler 
för att utvärdera, jämföra och söka information om produkter. Det finns en klassisk 
femstegsmodell för den individuella beslutsprocessen som initialt beskrevs av Dewey 
(1910) och återges av Solomon et al. (2013, s. 331-333). Solomon et al. (2013, s. 331-
333) beskriver att processen inleds med att individen identifierar ett problem, därefter 
söker information, utvärderar alternativ, väljer och köper produkten och slutligen, 
utvärderar utfallet.  
 
Solomon et al. (2013, s. 338–341) redogör vidare för att det finns tre huvudkategorier 
som beskriver hur olika konsumenter fattar beslut. Författarna beskriver den första som 
den avancerade processen, som till största del motsvarar den klassiska processen men är 
mer detaljerad i varje steg. Författarna menar att den är beroende av hur stor påverkan 
köpet har på konsumenten, om det är ett beslut som har större påverkan kommer 
processen automatiskt bli djupare och mer tid kommer spenderas på att söka 
information och jämföra. Författarna skriver att motsatsen är den andra kategorin, den 
avgränsade beslutsprocessen, som är vanligare för mindre, enklare köp och sker snabbt 
där besluten inte analyseras i samma utsträckning och här är det vanligt att konsumenten 
använder sig av genvägar och faller tillbaka i vanor och mönster. Den sista kategorin 
som beskrivs av författarna är slentrianmässiga köp som inte kräver någon tanke alls 
utan sker automatiskt. Dessa köp kan anses som ogenomtänkta eftersom de inte 
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utvärderas men är också nödvändiga för att spara tid och energi eftersom konsumenter 
inte alltid kan lägga ner tid på beslutsprocessen (Solomon, 2013, 338–341). 
 
Enligt Mc Grath (2012, s.21) är att handla kläder inte en trend utan en social norm som 
stärks och legitimeras av modeindustrin och konsumenter handlar snarare för att 
uppfylla emotionella behov än materiella behov. Kasser et al (2000, s. 350) gjorde en 
dyster slutsats efter en studie om konsumtionsmönster och menar att människors 
materialism och konsumtion härstammar från en rädsla för döden och påpekade att 
människor måste hitta andra sätt att finna lycka än i materiella ting. Den traditionella 
beslutsprocessen ligger som en grund till vår undersökning eftersom vi undersöker vad 
som påverkar konsumenters beslut på C2C-marknaden online.  
 
C2C-marknaden online liknar den konventionella modeindustrin på vissa sätt och vi 
menar att den således innehåller de olika psykologiska och emotionella aspekter som tas 
upp som drivfaktorer. Ett sådan emotionell och psykologisk drivfaktor som växt sig 
starkare på begagnatmarknaden skulle kunna vara att det nu blivit en trend att handla 
begagnat. Det har skapats en norm som legitimerar handeln av begagnat och 
konsumenter uppmuntras att köpa och sälja på begagnatmarknaden. 

3.1.2	Teorier	om	teknologi	och	information	

The Fishbein model beskriver tre komponenter av en individs attityd mot ett objekt 
(Fishbein, 1963). De framträdande övertygelser individen har gällande ett objekt, 
kopplingen mellan objektet och de egenskaper som det är troligt att objektet har samt en 
värdering av varje egenskap hos objektet utgör tillsammans individens attityd till 
objektet (Solomon et al, 2013, s. 306). Solomon et al. (2013, s. 308) skriver att 
modellen utvecklades vidare av Fishbein och Ajzen (1977) och benämns då the Theory 
of Reasoned Action. Modellens syfte är att mäta avsikter till beteende via en individs 
attityd, och beskriver att det inte alltid går att förklara en individs avsikter till ett visst 
beteende enbart genom individens attityder, utan att det även finns ytterligare faktorer 
som förhindrar förutsägelser av individers beteende (Solomon et al, 2013, s. 308). The 
Theory of Reasoned Action har gett upphov till the Technology Acceptance Model 
(TAM) 2016, s. 377) och för att förklara individers acceptans av och beteende gentemot 
IT system (Moon & Kim, 2000, s. 217). Individers upplevelse av att 
informationssystemet är lätt att hantera (vi benämner detta som användarvänlighet), och 
upplevelsen av att informationssystemet gör att de kan utföra sin uppgift på ett bättre 
sätt (vi benämner detta som effektivitet), utgör två viktiga beståndsdelar av TAM som 
bekräftas av ytterligare forskning inom samma område (Moon & Kim, 2000, s. 217). 
När TAM utvecklades var syftet främst att förklara individers acceptans och beteenden 
gentemot informationssystem på arbetsplatser, men i och med internets utveckling såg 
Moon och Kim (2000, s. 218) ett behov att utveckla modellen vidare till att passa en 
modern miljö och acceptans och beteenden gentemot internetanvändning. Genom att 
förstå vilka faktorer som påverkar individers acceptans av internet menar Moon och 
Kim (2000, s 217–218) att det är möjligt att vidare förstå individers motiv för att 
använda internet. Eftersom internet används både i jobbsyfte och för nöjen så menar 
författarna att TAM modellen bör innefatta faktorer som rör både yttre och inre 
motivation. En individ som använder internet på sin fritid för att det är underhållande 
behöver nödvändigtvis inte drivas av yttre motivation som att systemet är 
användarvänligt och gör arbetet mer effektivt (Moon & Kim, 2000, s. 217–218). Detta 
är anledningen till att författarna väljer att utöka modellen till att även innefatta 
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variabeln upplevd. Författarna visar att upplevd lekfullhet har signifikant påverkan på 
individers attityder till att använda internet, på samma sätt som att användarvänlighet 
och effektivitet har stor påverkan. Detta menar författarna, visar att internetbaserade 
system bör vara utformade på ett sådant sätt att de bejakar användarvänlighet, 
effektivitet och även lekfullhet hos människor (Moon & Kim, 2000, s 229).  
 
Utvecklingen av TAM-modellen belyser det faktum att internet och internetbaserade-
system används i många olika syften, och att det är viktigt att förstå vad som gör att 
människor accepterar system och avser att använda dem. I denna studie där vi 
undersöker vilka faktorer som påverkar barnfamiljer att köpa eller sälja på C2C-
marknaden online, anser vi att det är viktigt att förstå att beroende på vilket sätt 
systemet eller plattformen är utformad, så kan det ha betydelse för vilka individer som 
accepterar och använder den, och varför de gör det. Facebook är att anse som en 
användarvänlig plattform som fungerar effektivt samtidigt som den uppmuntrar och 
tillgodoser emotionella motiv som social interaktion och lekfullhet. Många använder 
Facebook för att dela intressen med likasinnade inom slutna grupper. Kombinationen att 
förena nytta med nöje, till exempel i köp- och säljgrupper menar vi visar Facebooks 
stryka när de gäller konsumenters inre och yttre motiv vilket gör teorin relevant att 
inkludera i vår studie och stärker valet av Facebook som plattform för vår 
undersökning. 
    
Constant et al. (1994) utvecklade i sin studie en teori om delning av information inom 
organisationer, som kan förklara vad som motiverar individer inom organisationer att 
dela information via teknologiska kanaler såsom e-mail och andra datorbaserade 
nätverk. Denna studie låg sedan till grund för ytterligare forskning av Jarvenpaa och 
Staples (2000) som undersökte individuella faktorer som påverkade om individer var 
benägna att dela information via elektroniska media med samverkan i fokus, så som 
mailsystem och gemensamma servrar.  I studien finner författarna bevis för att 
självständighet i att utföra sina uppgifter, huruvida informationen uppfattas som 
användbar och hur bekväma individer är med att använda datorer är starkt 
sammankopplat med hur individen använder elektroniska samverkanssystem (Jarvenpaa 
& Stapels, 2000, s. 145–146). Författarna bekräftar också att om individen själv känner 
att denne äger informationen som delas, och om individen generellt är benägen att dela 
information så har detta en positiv relation till användandet av elektroniska 
samverkanssystem. Vi hävdar att C2C-marknaden på Facebook är ett elektroniskt 
system där individer samverkar och delar information. De variabler som visat sig vara 
signifikanta för att beskriva individers delande av information kan vara relevanta för oss 
i vår studie där vi vill ta reda på vad som motiverar individer att sälja och/eller köpa på 
C2C marknaden på internet där själva aktiviteten är att dela med sig av och ta till sig 
både varor, kommentarer och rekommendationer.  

3.2	Onlinebeteende	

Eftersom vi valt att undersöka konsumentbeteende online är detta en viktig del i den 
teoretiska referensramen. Forskning har ägnats åt att förstå vad det är som motiverar 
konsumenter att göra inköp i onlinebutiker istället för att välja fysiska butiker. Vidare 
kommer även onlinebeteende på C2C-marknaden presenteras och begreppet social 
commerce som är en vidareutveckling av e-handel.  
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3.2.1	Onlinehandel		

I en studie av Chiang och Dholakia (2003) undersöker författarna om bekvämlighet, 
produktkategori och pris påverkar konsumenters avsikt att handla online. Resultaten 
från den empiriska undersökningen visar att bekvämlighet och produktkategori är 
faktorer som påverkar konsumenters avsikt att handla online medan pris inte gör det 
(Chiang & Dholakia, 2003, s. 181-182). Författarna menar att om konsumenter 
uppfattar det som obekvämt att handla i fysiska butiker ur ett tidsperspektiv, har de 
större avsikt att handla online. Innebörden av detta blir att fysiska butiker bör undersöka 
möjligheterna att bättre möta tidsmedvetna konsumenters behov när det gäller 
bekvämlighet för att kunna konkurrera med onlinebutiker (Chiang & Dholakia, 2003, s. 
181). Fysiska produkter som är lätta att hitta och jämföra handlas oftare online än vad 
servicetjänster och upplevelser gör (Chiang & Dholakia, 2003, s. 182). Skillnaderna 
mellan konsumenters attityder mot att handla i fysiska butiker och att handla online 
studeras även av Kacen et al. (2013). E-handeln ökar men det är fortfarande de fysiska 
butikerna som står för den övervägande största delen av handeln (Kacen et al., 2013, 
s.12). Resultaten visar att konsumenterna är mer villiga att handla i fysiska butiker än 
onlinebutiker för alla de sex produktkategorier som är med i studien. Det finns dock 
skillnader mellan kategorierna och författarna föreslår att vidare forskning bland annat 
ägnas åt att jämföra produkter med olika egenskaper för att utreda vad som gör att vissa 
produkter köps mer på internet än andra (Kacen et al., 2013, s. 19). 
 
Kowatsch och Maas (2010, s. 702) menar att konsumenter är beroende av att kunna 
hitta tillräcklig information om produkter för att välja, vare sig köpet sker online eller i 
butik, många uppger därför att det är lättare att köpa online då det finns mer information 
lättillgängligt och därmed fler variabler för att jämföra och utvärdera produkter vid köp 
online. Författarna beskriver onlineköpare som mer priskänsliga, bekväma och att de 
föredrar tillgängligheten på internet och att de i större utsträckning använder sig av 
andra konsumenters rekommendationer vid utvärdering av alternativen.  Enligt Liu et al. 
(2013, s. 885) influeras onlineköp och köp i fysisk butik av olika motivationsfaktorer. 
De menar att vid onlineköp är det enklare att utvärdera marknaden då konsumenter har 
större tillgång till både butiker och rekommendationer. Butikshandlare är mer skeptiska 
och föredrar säkerheten i butik då de ser en risk i att handla varan osedd online och de 
vill se och känna på produkten först för att på så sätt kunna eliminera eventuella 
oklarheter, de värderar också upplevelsen i butik och möjligheten att interagera i butik 
(Liu et al., 2013, s. 885–886). Konsumenter har alltså olika beteende beroende på vart 
produkten köps (Liu et al. 2013, s. 895). 

Kim et al. (2000) använder livsstil som faktor för att skapa en modell som förklarar 
konsumentbeteende vid onlineshopping. Studien mäter sambandet mellan konsumenter 
som är pris-orienterade, tids-orienterade och nät-orienterade och onlineshopping. Kim et 
al., (2000, s. 689–690) skriver att pris-orienterade konsumenter upplever en större fördel 
än risk med att handla online då möjligheten att jämföra priser och att fynda är större än 
i fysiska butiker. Författarna beskriver att tids-orienterade konsumenter arbetar mycket 
och har en begränsad fritid vilket innebär att onlineshopping är effektivt och att dessa 
konsumenter upplever bekvämligheten som en stor fördel. Nät-orienterade konsumenter 
spenderar mycket tid framför datorn och på internet både privat och på jobbet vilket gör 
att de generellt känner sig bekväma och säkra när de handlar online (Kim et al., 2000, s. 
689–690). Resultaten visar även att konsumenter med en hög disponibel inkomst är mer 
engagerade i onlineshopping (Kim et al., 2000, s 694).  
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Li et al. (1999) delar upp onlinekonsumenter i tre kategorier, de som frekvent handlar 
på internet, de som gör det sporadiskt och de som inte handlar på internet alls. 
Författarna kopplar sedan samman olika faktorer med de tre typerna av online-
konsumenter. Variablerna som visar signifikanta samband med graden av 
onlineshopping hos konsumenter är utbildning, bekvämlighet, upplevelse, kunskap om 
internet som kanal, upplevd distributionsnytta (köp- och betalningsprocess), samt 
upplevd tillgänglighet (Li et al., 1999). 

Då tidigare forskning visar att produktkategori har påverkan på om konsumenter väljer 
att handla online (Chiang & Dholakia, 2003; Kacen et al. 2013) anser vi att kläder är en 
relevant kategori att undersöka eftersom den är vanligt förekommande på C2C-
marknaden online samt passar bra tillsammans med den valda populationen 
barnfamiljer. Studier har också visat att demografi och livsstil påverkar konsumenters 
onlinebeteende vilket ger ytterligare incitament till att undersöka hur barnfamiljer beter 
sig på C2C-marknaden online. Forskning (Chiang & Dholakia, 2003; Kim et al., 2000) 
visar att tiden är avgörande för valet att konsumera online, men vi tror att C2C-
marknaden online är mer tidskrävande än traditionella onlineköp eftersom det enligt oss 
tar mer tid att själv sälja och distribuera eller söka plagg begagnat. Att det finns studier 
som presenterar olika resultat när det gäller huruvida pris är en viktig faktor som bidrar 
till om individer väljer att handla online eller i fysiska butiker tycker vi är intressant. Vi 
kommer därför undersöka vår valda populations inställning till pris på C2C-marknaden 
online, och om priset är en avgörande faktor eller om det överträffas av andra faktorer. 
Inkomst är ytterligare en faktor som kan vara intressant att undersöka i vår studie 
eftersom bland andra Kim et al., (2000) tar upp det som en avgörande aspekt gällande 
onlineshopping. Jarvenpaa och Stapels (2000) menar att bekvämlighet med datorer är 
avgörande för delande av information och Kim et al., (2000) beskriver att individers 
vana att använda datorer och internet har betydelse för om individen handlar online. Vi 
hävdar att föräldrar till små barn idag tillhör den generation som generellt är bekväma 
med att använda internet och sociala medier, och att det kan vara en faktor som 
påverkar hur aktiva de är på C2C-marknaden online.  

3.2.2	Beteende	på	C2C-marknaden	

Joung och Park-Poaps (2016) utförde en kvantitativ undersökning på collegestudenter 
där de undersökte olika alternativ för att göra sig av med kläder, där alternativen var att 
sälja begagnat, donera, återanvända eller att kasta bort. Författarna undersökte även vad 
som motiverar handlandet, där alternativen var fördelar för miljön, ekonomiska fördelar, 
välgörenhet, bekvämlighet och okunskap om alternativ för klädavfall. Slutligen 
undersöktes även attityder och påverkan från vänner och familj i samma studie. 
Resultaten från studien visade att den ekonomiska aspekten var störst när det gällde 
återanvändning och att sälja begagnat, där viljan att spara pengar var drivkraften (Joung 
& Park-Poaps, 2016, 109–110). Däremot återanvändes billiga kläder i mindre 
utsträckning eftersom de inte ansågs ha något värde att sälja vidare (Joung & Park-
Poaps, 2016, 109–110). Författarna beskriver att skänka till välgörenhet och att donera 
var sammankopplat och så var även beteendet att kasta bort och upplevelsen av 
bekvämlighet. Intressant nog hade okunskapen om alternativ för klädavfall inte någon 
koppling med beteende inom klädavfall och trots att respondenterna är medvetna om 
alla alternativ väljer många ändå att kasta bort kläder och att förändra det handlar enligt 
författarna om en stor beteendeförändring tidigt i livet (Joung & Park-Poaps, 2016, 
109–110). Författarna beskriver att de inte fann någon koppling mellan attityder från 
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familj och vänner och beteendet när det gäller klädavfall och de hävdar att beteende 
inom klädavfall borde influeras av fler källor än de som de undersökte, precis som 
vanligt köpbeteende gör. Författarna menar att massmedia, marknadsföring och 
förebilder såsom kändisar kan influera och bör studeras mer i framtiden (Joung & Park-
Poaps, 2016, 109–110).  

Resultatet från Joung och Park-Poaps (2016) studie visar att kunskap om klädavfall inte 
påverkar deltagarnas beteende. Vi finner detta intressant och att det skulle kunna 
appliceras på C2C-marknaden online. Enligt studien finns inte heller någon koppling 
mellan hur deltagarna gör sig av med sina kläder och attityder från vänner och familj. 
Vi finner det osannolikt och tror att både kunskap och influenser från vänner och familj 
inte kan uteslutas. På C2C-marknaden online är interaktion och kommunikation mellan 
användare en väsentlig del av transaktionerna. Studien visade att den ekonomiska 
aspekten var viktigast när det kommer till återanvändning och sälja begagnat vilket kan 
kopplas till barnfamiljers begränsade ekonomi. Denna forskning är gjord på studenter 
som också kan anses leva i begränsad ekonomi. Utifrån detta får vi ytterligare 
incitament att undersöka ekonomi som en påverkande faktor när det gäller barnfamiljers 
beteende på C2C-marknaden online.  

En studie av Vicente (2015) beskriver vilka faktorer som påverkar individer att köpa, 
sälja eller köpa och sälja till andra individer på e-handelssajter. Resultaten visar att 
profilerna är väldigt olika för de individer som bara köper och de som bara säljer 
(Vincente, 2015, s. 979). De som enbart säljer har lägre utbildning, är arbetslösa i större 
utsträckning, lever i områden med lägre inkomster och använde internet begränsat 
(Vicente, 2015, s. 980). De som bara köper har högre utbildning, är anställda, använde 
sociala medier i högre utsträckning och använder internet till fler och mer varierade 
aktiviteter (Vicente, 2015, s. 980). Författarna beskriver att de som bara köper även 
lever i områden med högre inkomster och att generellt är män mer aktiva på C2C-
marknaden online än kvinnor. 

Chu (2013) förklarar vilka faktorer som motiverar konsumenter att sälja vidare saker till 
andra privatpersoner på internet. Chu (2013) beskriver fyra olika kategorier av motiv 
som drivkrafter till beteendet. Konsumenter kan drivas av motivation som grundar sig i 
upplevd nytta där individen säljer på C2C-marknaden online för att tjäna pengar, eller 
för att finansiera ett annat köp (Chu, 2013, s. 1533–1534). Författaren till studien 
beskriver att individen säljer på C2C-marknaden online för att själv kunna skapa ett 
högre värde än vad färdiga lösningar från företag kan, till exempel att köpa flera 
produkter för att prova och att sedan välja en att använda och sälja de andra vidare. 
Individen kan även välja att köpa flera stycken av samma produkt för att få ett lägre 
pris, och säljer sedan de som inte behövs (Chu, 2013, s. 1533–1534). En annan typ av 
motivation som beskrivs av författaren är den som grundar sig i känslor såsom lycka, 
fantasi, uppvaknande, sensualitet och njutning. Individen väljer att sälja på C2C-
marknaden online på grund av psykologiska fördelar som för att det är roligt och att det 
ger en känsla av att individen åstadkommit något bra (Chu, 2013, s. 1534–1535). Detta, 
menar författaren, visar att konsumentbeteendet att välja att sälja produkter vidare till 
andra privata konsumenter inte enbart motiveras av monetär nytta. Den tredje typen av 
motivation som beskrivs av Chu (2013, s. 1535–1536) är den som grundar sig i 
skuldkänslor där känslor av skuld kan driva individer att sälja sina redan köpta/använda 
varor på C2C-marknaden online. Finansiell skuld innebär att individen motiverar sin 
försäljning på C2C-marknaden online med att denne känner skuldkänslor att ha 
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spenderat onödigt mycket pengar eller köpt något onödigt (Chu, 2013, s. 1535–1536). 
En annan typ av skuldkänsla som motiverar försäljning är det faktum att det är så lätt att 
sälja vidare produkter och tjäna pengar, så att det blir ett slöseri att förvara eller kasta 
bort dem (Chu, 2013, s. 1535–1536). Individen känner skuld för att man inte tar tillfället 
i akt och säljer vidare saker som kan generera värde både som nytta för andra och 
pengar till individen själv (Chu, 2013, s. 1535–1536). Chu (2013, s. 1536) beskriver 
slutligen den fjärde sortens motivation som grundar sig i sociala värden, där individer 
väljer att sälja på C2C-marknaden online på grund av de sociala fördelarna, att man lär 
känna människor med samma intressen och interagerar via digitala kanaler och kan 
skapa relationer som varar längre än just vid köptillfället. 

Forskningen om varför konsumenter väljer att vara aktiva på C2C-marknaden online är 
viktig för att förstå varför barnfamiljer väljer att köpa eller sälja på C2C-marknaden 
online. Vi anser att studien av Chu et al, (2013) är av stor vikt för vår undersökning 
eftersom den beskriver olika motiv till att sälja på C2C marknaden online. Nyttomotivet 
som drivs av ekonomiska aspekter (Chu et al, 2013, s.1533–1534) tillsammans med 
resultaten från Joaung och Perk-Poaps (2016) där ekonomi är en avgörande faktor för 
valet att återanvända och sälja begagnat tydliggör att ekonomi är en väsentlig faktor 
som vi bör undersöka vidare i samband med barnfamiljer. Det sociala motivet som 
beskrivs av Chu et al., (2013) som en drivkraft till att sälja på C2C-marknaden online 
tror vi är en viktig faktor med tanke på den generella utvecklingen av C2C-marknaden 
online mot att innefatta allt fler sociala aspekter (Lu et al., 2016) och framförallt i 
samband med Facebooks inträde på marknaden.  

3.2.3	Social	commerce	

Mangold och Fauld (2009, s. 357) argumenterar för att sociala medier ska ingå i 
marknadsföringsmixen, och för att sociala medier är ett slags hybrid-verktyg som har 
förändrat hur företag bör planera och genomföra sina marknadsföringsinsatser. Sociala 
medier skiljer sig drastiskt från klassiska marknadsföringsverktyg i det att sociala 
medier gör det möjligt för konsumenter att själva publicera och kommentera innehåll 
(Mangold & Fauld, 2009, s. 357). Tidigare så uppskattades det att en konsument 
generellt spred information via word-of-mouth vidare till ungefär 10 andra 
konsumenter, vilket nu inte alls stämmer då internet och sociala medier gjort det möjligt 
att sprida information till hundratusentals konsumenter utan större ansträngning 
(Mangold & Fauld, 2009, s. 357). Detta gör så att företag lätt kan tappa kontrollen över 
kommunikationen kring det egna varumärket (Mangold & Fauld, 2009, s. 359). 
Författarna menar att företagen bör försöka styra kommunikationen genom att själva 
interagera med konsumenter via sociala medier. Författarna skriver också att sociala 
medier är det medium som når majoriteten av konsumenter och det som ersätter 
klassiska kommunikationsmedel som radio, tv och tryckta medier. Konsumenter vill 
själv välja vad de exponeras för och vill kunna söka information och jämföra själva 
(Mangold & Fauld, 2009, s. 360). Konsumenter uppger även att de litar på innehållet i 
sociala medier då det till stor del producerats och publicerats av andra konsumenter och 
inte enbart av företag själva som har en agenda bakom kommunikationen (Mangold & 
Fauld, 2009, s. 360). 
 
Lu et al. (2016) beskriver social commerce som syftar på att sociala funktioner som 
används inom sociala medier och sociala nätverk även används inom e-handel. Detta 
bidrar till att e-handeln uppfattas som mer personlig och social (Lu et al., 2016, s. 225). 
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Att e-handeln har saknat den sociala aspekten av shoppingupplevelsen har klassats som 
en svaghet (Lu et al., 2016, s. 225). Social commerce beskrivs som en utveckling av e-
handeln och som en form av e-handel där aktiviteter och transaktioner underlättas av 
och levereras via sociala medier (Lu et al., 2016, s. 226). I kontrast till vanlig e-handel 
som anses inriktas mot effektivitet och transaktioner kan social commerce ses som 
inriktat mot socialt nätverkande, varumärkesbyggande (Wang & Zhang, 2012, s. 115) 
samt samarbete och informationsspridning (Lu et al., 2016 s. 226). Lu et al. (2016, s. 
225) presenterar en modell för social närvaro som används för att beskriva hur social 
närvaro påverkar konsumenters förtroende till aktörer inom e-handel och i sin tur hur 
förtroendet påverkar konsumenters avsikter att handla. När det gäller e-handel är just 
förtroende och tillit aspekter som ofta diskuteras som problematiskt, och en bestående 
utmaning för e-handels företag är att få kunder att känna ett förtroende till företaget 
även fast kunden inte haft någon tidigare kontakt med företaget och kanske befinner sig 
på andra sidan jordklotet (Jarvenpaa et al., 1999) Modellen som presenteras av Lu et al., 
(2016, s. 227) är baserad på teorier om social närvaro (Caspi & Blau., 2008) och 
innehåller tre dimensioner: social närvaro på webben, medvetenhet om andra 
konsumenter och den sociala närvaron i interaktionen med säljaren. Social närvaro på 
webben innebär att en webbsida kan förmedla mänsklig värme och omtänksamhet via 
sin design, text och olika interaktions funktioner (Lu et al., 2016, s. 227). Medvetenhet 
om andra konsumenter skapas genom statusuppdateringar, presentationer och 
diskussioner och kan fungera som ett socialt bevis som underlättar för andra 
konsumenter att ta beslut för att de känner sig mer bekväma då de ser hur andra 
konsumenter har agerat (Lu et al., 2016, s. 227). Här är även word-of-mouth en viktig 
aspekt som kan synliggöras via betygssystem och kommentarer (Lu et al., 2016, s. 227). 
Interaktion med säljaren blir möjligt genom funktioner som chattar och 
kommentatorsystem och kontakten med säljaren blir mer verklig och direkt än tidigare 
vilket författarna argumenterar är en viktig del av den sociala närvaron (Lu et al., 2016, 
s. 227–228). 
 
Vicente (2015, s.980) beskriver att aktiva användare av sociala medier och sociala 
nätverk köper och köper-säljer 14,3% mer på C2C-marknaden online än de som inte 
använder sociala medier. Författaren menar att det finns ett starkt positivt statistiskt 
samband mellan att vara aktiv användare av sociala medier och att köpa eller att både 
köpa och sälja, men inte bara att sälja. Aktiva internetanvändare som utför många olika 
aktiviteter på internet är mer benägna att köpa på C2C-marknaden online, och 
sannolikheten för det minskar ju mindre aktiv man är på internet (Vicente, 2015, s.980).  
 
Vi argumenterar för att C2C-marknaden online är en form av social commerce, då 
faktumet att det är möjligt att kommunicera på olika sätt med andra användare 
förekommer på i princip alla olika plattformar. Förutom att Blocket och Tradera med 
flera har betygssystem och kommentarsfält så har den sociala prägeln blivit ännu 
tydligare i samband med Facebooks inträde på marknaden. På Facebook skapas 
specifika grupper där likasinnade användare samlas för att både socialisera privat men 
också köpa och sälja produkter emellan varandra. Här är den sociala närvaron tydlig och 
eftersom den visats vara positivt relaterad till tillit och köp online anser vi att detta är av 
väsentlighet för vår studie. Vi menar att teori om social commerce är viktig för vår 
undersökning eftersom vi undersöker faktorer som förklarar varför barnfamiljer är 
aktiva på C2C-marknaden online, och den sociala aspekten har visats vara betydelsefull 
när det forskats inom området.  
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3.3	Hållbarhet		

Hållbarhet presenteras här eftersom det är en aspekt vi anser kan kopplas till 
konsumentens beteende på C2C-marknaden online. Att handla begagnat är positivt ur 
hållbarhetsperspektiv och en trolig anledning till varför C2C-marknaden online ökat 
kraftigt i takt med att människor agerar mer hållbart. Bakgrund, hållbar konsumtion, 
barnfamiljers konsumtion samt ett nyare begrepp inom klädindustrin, slow fashion, 
presenteras nedan.  

3.3.1	Bakgrund	

Vi menar att det är viktigt att förstå att hållbarhet innehåller många olika dimensioner 
och är beroende av kontext samt av vem som tolkar begreppet. De teorier vi utgått ifrån 
har sannolikt definierat hållbarhet på olika sätt men tillsammans skapar de en 
gemensam uppfattning gällande vad hållbarhet och hållbara val innebär vilket i 
kombination med vår egen tolkning av begreppet ger en bred infallsvinkel som berör 
både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

Enligt Sörme och Allerup (2015) köps cirka 13 kilo kläder, skor och andra textilier 
(ungefär 40 par byxor) som till exempel handdukar och sängkläder per person och år i 
Sverige, och endast 2,4 kg/person av detta återanvänds på olika sätt medan resterande 
dryga 8 kg slängs i soporna. Naturvårsverket (2016) presenterade statistik i samarbete 
med SCB att av de 2,4 kg som återanvänds går 0,7 kg till välgörenhet i Sverige, 1,5 kg 
till välgörenhet i andra länder, 0,2 kg till näthandel och 0,02 kg till second-hand. 
Näthandeln representerar köp- och sälj mellan privatpersoner och 0,2 kg motsvarar att 
varje person köper eller säljer ett plagg per år (Naturvårdsverket, 2016).  

 
Figur	2.	Avfallshantering	2015	

Här hamnar dina använda kläder (Sörme & Allerup, 2015) 

 
Denna statistik visar att en väldigt liten del av kläder, textilier och skor faktiskt går till 
C2C-marknaden online även om denna andel ökar för varje år. Många konsumenter vill 
agera hållbart och är skeptiska till överkonsumtion (Birtwistle & Moore, 2007, s. 214) 
men ändå slängs en stor andel kläder i soporna vilket vi anser är motsägelsefullt. Det är 
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dock positivt att en stor del av det som inte slängs faktiskt går till välgörenhet vilket vi 
utifrån tidigare nämnd forskning (Chiang & Dholakia, 2003; Kim et al, 2000; Li et al, 
1999) tror kan sammankopplas med bekvämlighets- och tidsaspekterna.  

Sveriges konsumenter (2016) är en obunden, demokratisk och ideell organisation som 
kämpar för konsumenters rätt till att kunna handla och agera efter hållbara val. 
Föreningen beskriver att när de gäller klädkonsumtionen så rapporteras det sällan om 
den enorma kemikaliepåverkan klädtillverkning har, genmodifierade grödor och 
bekämpningsmedel. Kemikalierna orsakar stora problem i produktionsländerna för 
människor och miljö, men eftersom de flesta industrier är förlagda utomlands och är 
därmed inte lika synlig här i Sverige. De menar att hur vi väljer att konsumera här i 
Sverige och miljöpåverkan hänger i allra högsta grad samman, varje köp påverkar 
människor, djur, natur och hela ekosystem och avgör i sin tur framtiden för kommande 
generationer. De visar att konsumtionen har i många andra EU-länder minskat men att 
Svenskarnas konsumtion ökar och ligger nu på en tionde plats över de länder med allra 
mest utsläpp. De poängterar dock att denna placering däremot är snällt räknad eftersom 
de mesta som vi svenskar konsumerar tillverkas i andra länder och därför räknas inte 
utsläppen till Sverige och skulle utsläppen istället baseras på i vilket land produkten 
konsumeras skulle svenskar släppa ut dubbelt så mycket per person vilket presenterar en 
tydlig bild av Svenskarnas överkonsumtion.  

3.3.2	Hållbar	konsumtion	

Enligt Birtwistle och Moores (2007) studie har konsumenter generellt inte någon 
uppfattning om hur länge de använder sina kläder. Många säger att de behåller kläderna 
så länge de är användbara och att det framförallt finns tre huvudanledningar till att sluta 
använda billiga kläder som är; sämre kvalitet, nya modetrender och att kläderna är 
inköpta för ett specifikt tillfälle (Birtwistle & Moore, 2007, s. 213). Vi tolkar detta som 
att konsumenter inte är medvetna om sin egen klädkonsumtion. När det gäller dyrare 
kläder finns en starkare vilja att behålla dem även om de inte längre används, för att 
människor känner en större skuld av att göra sig av med plagget och dessa kläder slängs 
mer sällan bort (Birtwistle & Moore, 2007, s. 213). Skuldkänslor nämns även av Chu et. 
al. (2013, s.1535–1536) som en drivkraft till försäljning av begagnade produkter på 
C2C-marknaden online. Utifrån dessa studier menar vi att plaggets pris och kvalitet bör 
undersökas vidare. Birtwistle och Moore (2007, s. 213) skriver att en del plagg säljs på 
eBay, second hand eller byts mellan vänner och familj men de allra flesta går till 
återanvändning, som vid välgörenhet då det är det bekvämaste sättet att göra sig av med 
kläder. Vi tror att många barnfamiljer lever med begränsad tid och med tanke på 
bekvämlighet kanske de inte väljer C2C-marknaden online som enligt våra egna 
erfarenheter kan vara mer tidskrävande. Birtwistle och Moore (2007, s. 213) skriver 
vidare att människor är mer villiga att göra sig av med kläder idag och orsakerna till 
detta uppges vara en följd av ökad konsumtion av modevaror, snabbare trendbyten och 
ett ökat intresse för välgörenhetsarbete samt en bredare acceptans av 
välgörenhetsbutiker som en attraktiv plats för modeinköp. Utifrån det menar vi att det 
borde finnas ett ökat intresse för att använda sig av C2C-marknaden online som ett 
alternativ att göra sig av med kläder.  

Den generella dåliga kunskapen hos konsumenter om hur kläder tillverkas och hur de 
kan återanvändas och klädindustrins miljöpåverkan menar Birtwistle och Moore (2007, 
s. 214) kan bero på avsaknad av mediabevakning I de flesta hållbarhetsrapporter som 
publiceras och i den mediala världen ligger fokus på de större miljöbovarna, såsom 
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boende, transport och resor även om kläder är en stark bubblare (Sveriges konsumenter, 
2016). Enligt Birtwistle och Moores (2007, s. 214) undersökning menade konsumenter 
att om den skadliga miljöpåverkan var mer allmänt känt skulle butiker och företag 
förändra och anpassa sin försäljning och sina strategier för att möta denna kunskap hos 
konsumenterna. Baserat på detta hävdar vi att konsumenters överkonsumtion kan gå 
dem relativt obemärkt förbi eftersom de saknar kunskap om de stora negativa 
konsekvenserna.  
 
De flesta konsumenter är skeptiska till de snabba trender som finns och som i sin tur 
skapar överkonsumtion och en “throwaway culture” där saker tappar värde och ofta byts 
innan produktens egentliga livscykel är slut (Birtwistle & Moore, 2007, s. 214). Med 
tanke på att de säger sig sakna kunskap men ändå är skeptiska till överkonsumtion 
menar vi att de finns en diskrepans i konsumenternas agerande. Birtwistle och Moores 
(2007) studie klargjorde inte vad som skulle öka återanvändning och återvinning av 
textilier även om de kunde se att kunskap hade potential att påverka konsumenter. Vi 
tror att kunskap om hållbara alternativ kan vara en faktor som påverkar agerandet på 
C2C-marknaden online. Birtwistle och Moores (2007, s. 215) studie kunde däremot 
konstatera att trots att konsumenter är medvetna har de ett litet intresse angående 
potentiella sociala, etiska och miljörelaterade aspekter och menade att media har en 
viktig del i att skapa medvetenhet och tillhandahålla fler och mer lättillgängliga 
återvinnings- och återanvändningsalternativ. Utifrån detta menar vi att det finns en 
skillnad mellan konsumenters ord och handling som vi kan behöva ta hänsyn till i vår 
datainsamling och analys.  
    
Att identifiera en grön konsument handlar om att se hela kontexten, det handlar inte 
enbart om gröna köp utan en hållbar livsstil menar Gilg et. al (2005, s 481). Vi hävdar 
att agera hållbart innebär en mängd olika aspekter och när det gäller kläder framförallt 
att det inte enbart innebär att köpa ekologiska plagg. Naturskyddsföreningen (2017) har 
utsett begagnat till ett “Bra miljöval” och menar att det minskar utsläppen med 97 % att 
handla begagnat. Gilg et al. (2005, s. 502-503) menar vidare att förändringen av 
konsumentbeteende måste ske gradvis och involvera hela individens livsstil. De menar 
att psykologiska faktorer som påverkar konsumenter att handla mer hållbart är om de 
uppfattar den faktiska betydelsen och inverkan det förändrade beteendet har, 
konsumentens prioriteringar samt tilliten till informationen och att konsumenten gör 
ofta en avvägning mellan pris, hälsa, säkerhet, köpa lokalt och hjälpa miljön. Då 
Lundby (2008) konstaterande att familjers vilja att agera för sina barns bästa påverkar 
hur vi konsumerar menar vi att barnfamiljer kommer utvärdera alternativen mer 
noggrant när det gäller inköp till barnen. Enligt Gilg et al. (2005, s. 502) måste 
information som lyfts fram på produkter vara tydlig, vetenskapligt presenterad och 
trovärdig för att få konsumenten att välja just det alternativet. Utifrån det menar vi att 
C2C-marknadens hållbarhetsaspekt kan utvecklas och få större betydelse om den 
presenteras på rätt sätt för konsumenter. I dagsläget tror vi att många konsumenter inte 
värderar begagnade produkter som ett lika hållbart alternativ som till exempel 
Naturskyddsföreningen (2017) lyfter att det faktiskt är.  

3.3.3	Barnfamiljers	konsumtion	

Parkinson et al. (2016) har undersökt barnfamiljers beslutsprocess och konstaterat att 
föräldrar har en flytande identitet som innebär att beslutsfattande är svårare eftersom 
föräldrar måste förlita sig på sina olika identiteter, och de beslut som fattas kan 
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härstamma från ögonblickliga identiteter. Baserat på detta tror vi att föräldrar ibland 
fattar beslut utefter de olika roller de intar och därför inte alltid agerar i linje med sina 
intentioner. Barnfamiljers köp kan påverkas av flertalet faktorer, Bjärvall (2007) skriver 
att föräldrar konstant överöses med influenser och budskap och att till och med 
barnmorskor redan under graviditeten ger instruktioner och rekommendationer om vad 
som behövs, och ingen vill välja att avvika från rekommendationerna eftersom ingen 
vill göra sitt barn till en avvikare. Således menar vi att föräldrar inte agerar konsekvent 
efter sina egna tankar och åsikter utan ofta agerar för att passa in, och fattar beslut efter 
incitament från en mängd olika situationer, personer och kontexter. Bjärvall (2007) 
menar att tidsbrist tillsammans med överkonsumtion är den största problematiken i 
dagens välfärdssverige och att det finns en enkel lösning, att minska arbetstiden och 
konsumera mindre men det är få som väljer detta och allra mest utsatta är barnfamiljer. 
Utifrån Lundbys (2008) studie påverkar barnen föräldrars konsumtion, barn vill ha 
saker för att bli betraktade på ett visst sätt eller ha möjlighet att agera i vissa 
gemenskaper och Lundby menar vidare att det är förvånande tidigt som barn lär sig 
argumentera för sin konsumtion. På grund av detta tror vi att påverkan från barnen kan 
ha en effekt på vad föräldrarna väljer att konsumera, och att det kan inverka på hur 
föräldrarna agerar på C2C-marknaden online. 
 
Frostling-Henningsson et al. (2010) har undersökt skillnaden mellan intention och 
handling bland ekologiska livsmedelsinköp och menar att det finns ett glapp. Det finns 
en vilja att handla ekologiska varor men denna skiljer sig från vad konsumenten faktiskt 
köper, skillnaden är störst bland barn- och tonårsfamiljer där priset spelar störst roll, 
därefter är profileringen av butiken, kunskap, intresse och tid faktorer som bidrar till 
glappet (Frostling-Henningsson et. al. 2010, s. 18–26). Vi tolkar detta som att det finns 
en hög intention bland barnfamiljer att handla ekologiskt och hållbart. Vi argumenterar 
för att detta glapp mellan intention och handlings skulle kunna appliceras på 
klädindustrin och begagnatmarknaden. Eftersom begagnatmarknaden oftast är det 
billigare alternativet skulle den kunna bidra till att minska prisglappet där konsumenter 
väljer att avstå från det hållbara alternativet på grund av att det är dyrare. Motsägande är 
däremot tidsglappet eftersom vi tror att det är mer tidskrävande att handla på C2C-
marknaden online. Enligt Hygenstedt och Fagerberg (2014) var försäljning av ekologisk 
mat totalt 4,3 % år 2013 men med en stark årlig ökning på 12 %, däremot uppgavs hela 
40 % av sålda barnmatsburkar vara ekologiska vilket vi menar är incitament till att 
föräldrar prioriterar barnen när det kommer till hållbar konsumtion. 2016 uppges 
Sverige vara näst bäst i världen på ekologisk mat med 7,7 % (efter världsledande 
Danmark 8,3 %), och med en årlig ökning på hela 39 % där barnmat fortfarande uppges 
vara ledande tillsammans med mjölk och ägg (Kihlberg J. 2016). Även om livsmedel 
och klädindustri skiljer sig åt kan vi dra paralleller mellan barnfamiljers konsumtion och 
intention att konsumera hållbart. Vi behandlar inte ekologiska kläder specifikt eftersom 
begagnade kläder ur många perspektiv är att anse som likvärdigt eller bättre ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Hela 97 % energi sparas när du köper ett begagnat plagg istället 
för ett nytt och begagnat klassificeras som “Bra Miljöval” (Naturskyddsföreningen, 
2017).  
 
Bjärvall (2007) skriver att konsumenten har makten eftersom det är hen som bestämmer 
hur pengarna ska spenderas. Frostling-Henningsson et. al (2010) menar att det är svårt 
för konsumenter att bilda sig en uppfattning för hur de ska agera eftersom det också är 
en föränderlig process, ena dagen är någonting nyttigt och andra dagen är det onyttigt. 
Frostling-Henningsson et. al. (2010, s. 30–36) menar att föräldrar rättfärdigar sina icke-
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val vare sig de härstammar från pris, miljö eller misstroende. Ett exempel som de 
presenterade var att konsumenter konsumerar blodpudding som kan vara dåligt ur 
många aspekter men eftersom det höga järninnehållet har en positiv effekt rättfärdigas 
konsumtionen. Paulsen (2009) skriver att de produkter som är ekologiska enligt 
märkning inte alltid är de mest hållbara och att ekologisk odling inte kan lösa 
problematiken med matbrist då det alltid kommer vara ett val för rika snarare än en 
lösning för jordens undergång. Baserat på ovan nämnda statistik och teorier hävdar vi 
att det är svårt för föräldrar att veta hur de ska agera eftersom de brottas med tusentals 
influenser. I USA finns en rörelse som kallas downshifters som är människor som valt 
att växla ner sin konsumtion för att ha tid att leva (Slow movement, 2017). Priset blir att 
de inte har någon karriär och mindre saker men vinsten ett lugnare liv (Slow movement, 
2017), dock kan det vara så att denna rörelse inte är så utbredd i Sverige eftersom vi har 
ett tryggare socialt system. Konsumtionens framväxt är en viktig del för att utveckla ett 
hållbart samhälle (Lennartsson 2014; Ågren 2015). Vi argumenterar för att C2C-
marknaden online kan erbjuda ett prisvärt och hållbart alternativ till både konventionell 
och ekologisk konsumtion. Vi menar således att C2C-marknaden är en viktig del i det 
framtida affärssamhället och att det finns ett behov av att se över vilka faktorer som 
bidrar till denna framväxt.   

3.3.4	Slow	fashion	

Jung och Jin (2014, s. 510) presenterar en ny dimension som växer fram inom 
klädindustrin, slow fashion, en social medvetenhet som skiftar konsumentens beteende 
från kvantitet till kvalitet. De beskriver slow fashion som att det uppmuntrar 
konsumenter att köpa högkvalitativa produkter mer sällan, istället för många lågpris 
produkter och att det involverar både långsam produktion och konsumtion.  Ytterligare 
presenterar de att genom slow fashion utnyttjas inte natur eller mänskliga resurser och 
innebär således en längre livslängd från tillverkning till kassering. När det gäller 
praktiska insatser menar de att slow fashion kan vara användbart för att främja inhemsk 
industri, bredda konsumenternas val och kombineras med designers innovativa anda för 
att skapa lokal mångfald som fyller konsumentens behov. Slutligen kunde de konstatera 
att trots ett växande intresse inom slow fashion är den akademiska förståelsen 
begränsad. De två är en av de första att undersöka slow fashions olika dimensioner. 
Motsatsen presenterar Cachon och Swinney (2011, s. 778) som fast fashion och 
karaktäriseras av modejättar såsom H&M och Zara vilka präglas av kort produktions- 
och distributionstid vilket leder till lätt matchning av utbud och efterfrågan och mycket 
trendmedvetenhet och snabbt skiftande trender. Jung och Jins (2014) studie av slow 
fashion använde sig av Churchill's (1979) scale development paradigm som resulterade 
i fem dimensioner av slow fashion; Rättvisa, som innefattar att produktionsleden inte 
endast bör var långsamma utan även rättvisa för arbetarna genom korrekta 
arbetsförhållanden vilket i sin tur skapar värde inom slow fashion, äkthet, som 
innefattar att avancerade och genuina arbetsmetoder bör användas istället för 
massproduktion, lokalt som innefattar att uppmuntra den lokala marknaden före den 
globala. Exklusivitet innefattar konsumentens känsla av att känna sig unik och 
identifiera sig med produkterna och slutligen funktion som innefattar att en mer 
välarbetad produkt har ett större användningsområde hos konsumenten och därmed 
längre livstid och som även är den största skillnaden mot fast fashion (Jung & Jin, 
2014). 
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Vi uppfattar det som att samtidigt som konsumenters medvetenhet angående hållbarhet 
växer så uppger konsumenter att de inte vet hur länge de använder kläder och att de inte 
är medvetna om kläders stora miljöpåverkan, trots den utbredda överkonsumtionen. 
Slow fashion kan enligt oss vara ett svar på marknadens behov av att bromsa 
konsumtionen och ett komplement till C2C-marknaden online. Vi hävdar att om 
behovet av slow fashions finns hos konsumenter är C2C-marknaden online ett bra 
komplement för att fylla liknande behov och att produkter från slow fashion sannolikt 
har större chans att säljas vidare till andra konsumenter. Utifrån Jung och Jins (2014) 
studie finns olika motiv som vi menar att marknaden måste anpassa sig för att få olika 
typer av konsumenter att agera hållbart. Handla begagnat är enligt 
Naturskyddsföreningen (2017) ett hållbart alternativ och om konsumenter uppger att de 
vill verka för ett bättre samhälle menar vi på att C2C-marknaden online har incitament 
att utvecklas vidare och växa vilket gör det intressant att undersöka vilka faktorer som 
påverkar konsumenters, i vårt fall barnfamiljers, agerande på marknaden.  

3.4	Begagnatmarknaden	

Här presenteras bakgrunden till begagnatmarknaden, olika plattformar och hur de 
används och utvecklats. Vi menar att en god förståelse för begagnatmarknaden är viktig 
för vår undersökning.  

3.4.1	Bakgrund	

Naturvårdsverket (2016) har satt som mål att från 2015 till 2025 ska textilavfall i 
restavfallet minimeras med 60 % vilket betyder att en samhällsförändring måste ske. 
Naturvårdsverket har under de senaste åren observerat en tydlig trend i ökning av att 
köpa och sälja kläder begagnat (Naturvårdsverket, 2014). En växande trend är TAGE, 
ta- och ge platser som finns på förskolor som kan vara en hylla eller garderob där 
föräldrar får lämna och ta kläder och skor gratis (Olsson, 2015). 2016 uppger varannan 
svensk att de skulle kunna ge bort en begagnad julklapp vilket är en stor ökning sedan 
2008 då motsvarande siffra var en tredjedel, däremot uppger konsumenterna inte vara 
lika villiga att ta emot begagnade gåvor som att ge dem (Sydsvenskan, 2016). Enligt 
Palm (2011) finns det olika typer av återanvändning; formell återanvändning såsom 
secondhand butiker (Myrorna, Röda korset), semi-formell återanvändning (eBay, 
Tradera, Blocket) och informell återanvändning som uppges vara när konsumenter ger 
kläder mellan varandra gratis, till exempel då syskon ärver kläder. Författaren menar 
dock att den mängd som går till informell återanvändning är svår att mäta men att den 
semi-formella återanvändningen numera är en miljardindustri med jättar som Blocket 
och eBay. 

3.4.2	Plattformar		

Nyligen öppnade Myrorna upp en ny produktionsanläggning för att kunna hantera den 
ofantliga mängd kläder som lämnas till deras förfogande (Kronqvist, 2016). Bohlin och 
Enebog (2014) presenterar att Myrornas huvuduppdrag är att bidra till ökad 
återanvändning och göra gott för miljön. De menar att genom att köpa tre plagg 
begagnade istället för nya minskar utsläppen med 15 kg koldioxid vilket motsvarar en 
bilresa på 10 mil. Ytterligare en viktig del de framhåller av Myrornas arbete är att 
vinsten går till välgörande ändamål, Frälsningsarmén. De ser även att Myrorna har 
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under de senaste åren sett en kraftig ökning av både insamling och försäljning och 
jobbar ständigt med att förbättra deras system för att förenkla för konsumenter att nyttja 
deras tjänst.  
 
En mer digital aktör på marknaden är Blocket (2017) som är Sveriges största köp och 
sälj-forum för begagnatmarknaden mellan privatpersoner. Enligt rapporten från HUI 
research och Blocket (2014) har kapitalintensiva föremål såsom bilar, båtar, verktyg har 
sedan länge sålts begagnat medan billigare föremål inte köpt och sålts i samma 
utsträckning. De ser även ett samband med detaljhandelns utveckling där ökad 
detaljhandel leder till ökad begagnatmarknaden och under 2014 ökade den begagnade 
handeln av kläder och skor med 5 % vilket är starkare än ökning av nyförsäljning. Detta 
menar de ger incitament till att konsumenters ökade medvetenhet om miljö, men också 
att det finns ett stort utbud begagnar där även mycket nytt säljs till lägre pris än 
detaljhandeln. Blocket (2017) hade 2013 en omsättning på 414 miljarder vilket 
motsvarar 11 % av Sveriges BNP och den svenska begagnathandeln bidrar till att spara 
0,8 miljoner ton växthusgas vilket motsvarar att trafiken i Stockholm skulle stå stilla ett 
helt år. Blockets VD uppger samtidigt att miljömedvetenheten är en allt tydligare 
motivator till att handla begagnade produkter och med tre miljoner unika besökare i 
veckan och över 400 000 aktiva annonser var värdet mer än på någon annan e-
handelssajt i Sverige. Rapporten från HUI research och Blocket (2014) visar att antalet 
besökare och de låga annonspriserna gör Blocket till ett billigt sätt att marknadsföra 
produkter för företagare jämfört med sin vanliga e-butik eller fysiska butik. Det finns en 
rad Blocket-kopior, men ingen har ansetts nå samma nivå. Tradera (2016) är Sveriges 
största auktionssajt och en stor C2C-aktör och har runt en miljon unika besökare i 
veckan och 800 000 aktiva auktioner per dag. På Tradera finns det i ännu större 
utsträckning än på Blocket professionella säljare som använder sig av Tradera som 
plattform för att sälja till privatpersoner. Det finns även ytterligare aktörer inom köp och 
sälj som uppkommit senaste tiden. Vissa finns endast som appar medan andra finns som 
hemsidor som kompletteras med appar. Nedan presenteras några av de som idag finns 
tillgängliga. Shpock är en app som beskrivs som en streetloppis för privatpersoner där 
det är gratis att köpa och sälja (Shpock, 2017). Citiboard finns både som app och 
hemsida och uppger sig vara Sveriges största loppis på mobilen med 800 000 användare 
(Citiboard, 2017). Sellpy är en är en tjänst som erbjuder sig hämta och sälja 
privatpersoners begagnade saker och där vinsten sedan delas (Sellpy, 2017).  Enligt 
Hagnestad (2016) är Facebook en betydelsefull aktör som växt starkt senaste åren inom 
C2C-marknaden online är Facebook. Enligt henne presenterade Facebooks egna 
uppgifter att det sker 450 miljoner köp och säljtillfällen varje månad och en fjärdedel av 
alla användare använder Facebook i just det syftet. Hon skriver även att 2016 lanserade 
Facebook en Blocket liknande tjänst där användare erbjuds en utvecklad köp och- 
säljfunktion, Marketplace, med syfte att underlätta köp och försäljning mellan 
användare. Dessa plattformar menar vi skapar gynnsamma förutsättningar för den 
onlinebaserade C2C-marknadens utveckling och tillväxt. De stora aktörerna Blocket, 
Tradera och Facebook är alla enkla och lättillgängliga verktyg för konsumenten som 
erbjuder en enorm marknad nära till hands. För att gå vidare i vår studie menar vi att det 
är viktigt att ha förståelse för marknaden och de olika aktörerna och deras betydelse när 
vi undersöker konsumentens beteende på C2C-marknaden.  
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3.5	Sammanfattning	teoretisk	referensram	

De teorier vi presenterat kommer nedan sammanfattas för att knytas ihop till de 
huvudsakliga faktorer vi kommer undersöka för att besvara frågeställningen för 
studien: vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller sälja kläder, textilier 
och skor för barn på C2C-marknaden online? Samtliga faktorer har enligt den 
teoretiska referensramen uppgetts ha betydelse inom konsumentbeteende, 
onlinebeteende och hållbarhet vilka vi valt att applicera på C2C-marknaden online. 
 
Ekonomi är en återkommande variabel som uppges vara betydande för människors 
konsumtion och även vara en avgörande faktor för valet att agera hållbart och till 
exempel konsumera ekologiska produkter (se till exempel Chiang & Dholakia, 2003; 
Liu et al., 2013, Kim et al., 2000; Vicente, 2015; Chu 2013; Joung & Park-Poaps, 
2016). Vi har därför valt att ha ekonomi som en faktor i vår undersökning.  Kläder är en 
resurskrävande process och konsumenter uppges sakna kunskap och medvetenhet 
gällande kläders påverkan på miljön vilket påverkar deras beteende (se till exempel 
Birtwistle & Moore, 2007; Gilg et. al. 2005; Frostling-Henningsson et. al., 2010; Jung 
& Jin 2014). Hållbarhet är viktigt för samhällets framtid och begagnatmarknaden 
framhålls som ett hållbart alternativ, vi har därför valt att undersöka hållbarhet som en 
möjlig faktor som kan påverka barnfamiljers agerande på C2C-marknaden online. Inom 
faktorn hållbarhet inkluderar vi även avfallshantering. Enligt presenterade studier 
påverkas människor av faktorer inom temat tid som till exempel bekvämlighet och 
tillgänglighet (se till exempel Chiang & Dholakia, 2003; Kowatsch & Maas, 2010; Kim 
et al., 2000; Li et al., 1999 och Moon & Kim, 2000). Vi hävdar att C2C-marknaden 
online generellt är mer tidskrävande och kräver mer engagemang och har därför valt att 
undersöka tid och bekvämlighet som en faktor. Vi menar även att barnfamiljer lever ett 
tidspressat liv där bekvämlighet och effektivitet bör påverka deras val i vardagen. 
Digitaliseringen av samhället har möjliggjort en ny dimension för människor att 
kommunicera och interagera med varandra utan barriärer och vi menar att barnfamiljer 
idag generellt tillhör den generation som är tillräckligt bekväma för att utnyttja det till 
fullo. I forskningen har vi sett att sociala aspekter kan påverka både hur individer väljer 
att konsumera och även påverka själva konsumtionssituationen (se till exempel Chu, 
2013; Mangold & Fauld, 2009; Lu et al., 2016; Vicente, 2015; Jarvenpaa & Stapels, 
1999; Moon & Kim, 2000 och Kim et al., 2000). Vi har därför valt att undersöka socialt 
utbyte som en faktor där vi även inkluderar plattformar som används då vi menar att 
sociala medier är en del av det sociala utbytet. Vi har även valt att undersöka 
produktens egenskaper på begagnatmarknaden online då vi menar att det har betydelse 
för konsumentens agerande och kan bidra till kunskap som kan vara relevant för företag 
på marknaden. Det finns slutligen en skillnad mellan människors intention och handling 
vilket uppges vara tydligt när det kommer till hållbara val och föräldrars beslutsfattande 
(se till exempel Frostling-Henningsson et. al. 2010; Parkinson et. al., 2016; Joung & 
Park-Poaps, 2016). Diskrepans är inget vi kommer ha möjligt att undersöka eftersom 
det kräver en jämförande observationsstudie. Men utifrån forskningen menar vi att det 
är viktigt för oss att vara medveten om att de resultat vi får kan representera 
respondenternas intentioner och inställning snarare än deras faktiska handling. För att 
knyta ihop faktorer med agerande kommer vi likhet med Li et al. (1999) studie dela upp 
respondenter i tre kategorier efter frekvensen köpta/sålda produkter på C2C-marknaden 
online. 
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Figur	3.	Sammanfattning	av	faktorer	
 
Sammanfattning av de faktorer som vi härlett ur den teoretiska referensramen och 
menar kan sammankopplas med konsumenters agerande på C2C-marknaden online. 
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4. Praktisk	metod	

Kommande kapitel presenterar den praktiska metoden som använts för denna studie. 
Först presenteras forskningsdesignen för studien och den forskningsetik som vi tagit 
hänsyn till och varit medvetna om. Vidare presenteras hur enkäten utformats och vilken 
urvalsmetod som används. Vi beskriver även den pilotstudie som genomfördes och 
förändringar av enkäten därefter, innan den slutligen lämnades ut. Slutligen beskrivs 
hur vi fick access till urvalet, hur enkäten distribueras, bortfall och hur 
databearbetningen gått till.      

4.1	Forskningsdesign	

För att genomföra forskning krävs att forskarna tar ställning till vad och vem som ska 
undersökas och sedan hur undersökningen ska genomföras, detta brukar enligt 
Johannessen och Tufte (2003, s. 49-50) kallas för forskningsdesign. Enligt författarna är 
viktigt att forskare designar sin forskning så att den är anpassad till studiens syfte från 
början till slut. Trost och Hultåker (2016, s. 16) beskriver att det är avgörande för 
undersökningen att syftet är tydligt preciserat för att veta exakt vad det är 
undersökningen ska ta reda på och varför. Vi valde att ha en frågeställning som är enkel 
och tydlig för att det inte ska finnas tveksamheter angående vad studien syftar att 
undersöka. Det finns enligt Bryman (2011, s. 53) fem huvudsakliga forskningsdesigner; 
experiment, tvärsnittsdesign, longitudinella undersökningar, fallstudier och komparativa 
undersökningar. Vi kommer använda oss av tvärsnittsdesign då vi anser att denna metod 
är passande för vår studie. Tvärsnittsdesign innefattar att data samlas från flera fall vid 
en viss tidpunkt för att resultera i kvantifierbara data som kopplas till flertalet variabler 
som går att analysera för att upptäcka samband gällande mönster (Bryman 2011, s. 64). 
Vi vill studera variationen inom populationen vilket innefattar mer än ett fall och vi 
kommer utföra studien vid en viss tidpunkt. Vidare vill vi ha kvantifierbara resultat som 
går att kartlägga och analysera. Slutligen vill vi studera eventuella mönster och 
skillnader vilket är möjligt med tvärsnittsdesign. Enligt Bryman (2011, s. 326) finns i 
tvärsnittsdesign begränsade möjligheter att undersöka orsak och verkan och menar att 
det snarare handlar om samband. Vidare menar författaren inte att det innebär det att 
forskare inte kan dra slutsatser om att en viss variabel orsakar en annan. I linje med 
denna forskningsdesign har vi valt att använda oss av enkäter vilken är den vanligaste 
kombinationen med tvärsnitt (Bryman 2011, s. 225). Enkäter betraktas ofta som den 
mest riktiga och tillförlitliga metoden att samla in data, men Trost och Hultåker (2016, 
s. 17–18) hävdar att syftet med undersökningen är det som bör avgöra metoden och inte 
eventuella traditioner, lathet eller socialt tryck. Vår enkät kommer mer specifikt att vara 
en webbenkät, som enligt Ejlertsson (2014, s.10) har fördelen att svaren registreras 
direkt och även möjliggör resultatanalys i realtid. Enligt Trost och Hultåker (2016, s. 
135) är en annan positivt del att webbenkäter är kostnadseffektivt på grund av billig 
distribution och smidig sammanställning av svar, och att det finns olika lättillgängliga 
program och tjänster för att enkelt skapa webbenkäter. En webbenkät är lämplig för vår 
studie då vi ämnar undersöka konsumentbeteende online, och vill nå ett urval som är 
aktiva på Facebook. Vi har valt att använda oss av Googles Formulär när vi skapat vår 
enkät på grund av att vi har använt tjänsten förut, har kunskap om den och känner oss 
bekväma med den, samt att vi anser att det är ett vedertaget och välkänt verktyg. Dock 
menar Ejlertsson (2014, s.10) att svarsfrekvensen generellt är låg när det gäller 
webbenkäter på grund av mängden mail och annan information som ständigt skickas ut 
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till människor, och gör att det är svårt att fånga respondenternas uppmärksamhet. Han 
menar dock att det finns tillfällen då svarsfrekvensen är högre, till exempel då det finns 
ett speciellt engagemang hos deltagarna. Vi hoppas och tror att respondenternas 
engagemang gällande ämnet för studien kommer att bidra till en hög svarsfrekvens. 
Enkäter är generellt ett tidseffektivt och billigt sätt att nå många respondenter (Bryman 
2011, s. 228). Det finns även andra fördelar med enkät. Det finns ingen intervjuareffekt 
som innebär att respondenten påverkas av personen som håller i en intervju och inte 
heller någon variation mellan olika intervjuare (Bryman 2011, s. 229). Eftersom vår 
studie ämnar undersöka människors beteende inom förhållandevis känsliga ämnen som 
föräldraskap, ekonomi, barn och hållbarhet, tror vi att intervjueffekten skulle haft 
påverkan på respondenten, vilket ger ytterligare stöd för valet av enkäter. Slutligen tror 
vi att vi kan få fler svar genom enkäter eftersom det enligt Bryman (2011, s. 229) finns 
en frivillighet att besvara enkäten när respondenten har tid och möjlighet och inte 
behöver anpassa sig. Sammanslaget menar vi att tvärsnittsdesign och webbenkät är det 
bästa valet av forskningsdesign för studien och dess syfte.  
 
Det finns även fler aspekter att ta hänsyn till när det gäller enkäter. Standardisering vid 
en enkätundersökning innebär att alla frågor är likadana för alla respondenter och att 
situationen då enkäten besvaras även är densamma (Trost & Hultåker, 2016, s. 57). Vi 
kommer att kunna säkerställa att alla enkäter ser exakt likadana ut, men har ingen 
möjlighet att kontrollera situationen och sammanhanget då enkäten besvaras. Det 
kommer sannolikt att finnas en stor variation gällande vilket sammanhang och 
känsloläge respondenterna befinner sig i då de väljer att svara på enkäten vilket kan 
påverka. En ytterligare aspekt är att vi inte vet om respondenter svarar från sin 
mobiltelefon, dator eller surfplatta vilket vi även tror kan påverka hur frågorna besvaras. 
Besvaras de via en mobiltelefon kan det vara svårt att överblicka enkäten och kontexten 
kanske är mer flyktig och rörlig i jämförelse med om man sitter ner i en lugn miljö med 
en dator framför sig. Trost och Hultåker (2016, s. 142) poängterar att vid webbenkäter 
är det viktigt att tänka på hur enkäten kommer att se ut eftersom respondenterna svarar 
på den på olika sätt och att enkäten inte ska vara tekniskt avancerad så att respondenter 
blir begränsade av teknik eller kunskap. Dessa problem skulle kunna undvikas genom 
att distribuera enkäten fysiskt till en stor grupp samtidigt, en så kallad gruppenkät (Trost 
& Hultåker, 2016, s. 10) men det anser vi varken är möjligt eller lämpligt för vår studie. 
De finns även andra nackdelar med enkäter som vi kommer göra vårt bästa för att 
minimera. Den första svårigheten är att det inte finns någon möjlighet att hjälpa 
respondenter om frågor uppstår gällande enkäten (Bryman 2011, s. 229), vilket är en 
risk vi ska försöka minska genom att utforma enkäten på ett lättförståeligt sätt och 
genomföra en pilotstudie samt granska enkäten noggrant innan den lämnas ut. Enkätens 
längd måste anpassas för att ingen enkättrötthet ska uppstå och frågorna måste vara 
lättförståeliga och helst av sluten karaktär (Bryman 2011, s.230). Vidare finns inte 
heller möjlighet till följd- eller uppföljningsfrågor (Bryman 2011, s. 229) men vi menar 
att behovet till det är förhållandevis litet eftersom enkäten övervägande har slutna 
frågor. Ytterligare utmaningar som Bryman (2011, s. 230) beskriver med enkäter är att 
de är tillgängliga i sin helhet direkt för respondenten vilket kan påverka svaren och att 
det är svårt att garantera vem som besvarat enkäten och att det alltid finns en risk för att 
all information inte kan samlas in. Att enkäten är tillgänglig i sin helhet anser vi inte 
påverkar våra svar och vi ser inga incitament för respondenter att ljuga om sin identitet 
när de besvarar. Den risk som finns är att vi missar viktig information om vi inte har 
ställt frågorna korrekt men har valt att ha en slutfråga som är öppen där respondenten 
får skriva om de har något att tillägga. Generellt har deltagandet i enkätundersökningar 
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minskat i hela västvärlden under de senaste decennierna, vilket enligt Ejlertsson (2014, 
s.14) är en kombinerad effekt av ett enormt och ständigt ökande informationsflöde, en 
oro för övervakning och integritetskränkning samt ändrade 
befolkningssammansättningar som till exempel en större andel äldre människor. Vi 
kommer att ta hänsyn till alla dessa ovanstående faktorer när vi utformar enkäten, för att 
få kvantifierbara data från så många respondenter ur vår valda population som möjligt, 
och fasthåller att en enkät är den bästa metoden för vår studie trots de nackdelar och 
svårigheter som den också besitter. 

4.2	Enkätens	utformning		

Ejlertsson (2014, s. 100) poängterar vikten av att utforma frågeformuläret på ett 
enhetligt sätt för att minska förvirring och ge ett gott helhetsintryck. Trost och Hultåker 
(2016, s. 86) poängterar vikten att vara konsekvent i sitt språkbruk för att underlätta för 
respondenten. Att välja rätt ord i sina enkätfrågor är kritiskt och värdeladdade ord ska 
undvikas eftersom de kan påverka svaren som respondenterna ger (Trost & Hultåker, 
2016, s. 88). Orden ska generellt vara allmänt kända och anpassade efter målgruppen 
för att undvika att de som svarar på enkäten tolkar orden på ett annat sätt än vad som är 
tänkt (Ejlertsson, 2014, s.52). I linje med detta har vi valt att försöka utforma frågor som 
gör att enkäten blir enhetlig, lättförståelig och ge ett sammanhållet intryck. Vi har 
använt oss av vardagliga ord och anpassat efter vår målgrupp så de inte ska vara för 
komplicerade eller värdeladdade. Vi har delat upp enkäten i teman med rubriker för att 
hålla respondenten alert, undvika enkättrötthet eller att de svarar slentrianmässigt. 
Enligt Bryman (2011, s. 230) ska längden och utformningen anpassas för att få 
respondenterna att svara noggrant på alla frågor. Trost och Hultåker (2016, s. 85) varnar 
även för långa formuleringar eftersom de är svårare att förstå och memorera.  Därför har 
vi försökt skriva frågorna så korta som möjligt med undantag för de frågor där vi såg 
behovet att beskriva och klargöra mer för respondenten (se t ex fråga 29 och 30 i 
Appendix 2). De teman vi använt är: försäljning, inköp, produkten och avfallshantering. 
Frågorna till enkäten är baserade på att vi vill få fram vilken betydelse de olika 
faktorerna har för respondenternas agerande på C2C-marknaden online. Vi menar att 
det är viktigt för vår analys att veta vilken vikt respondenterna lägger vid de olika 
faktorerna för att kunna generalisera deras beteende. Den initiala tanken var att 
respondenterna skulle få rangordna faktorer men vi menar att det hade det varit 
begränsande och inte bidragit till vårt syfte med studien på samma sätt. Rangordning 
ska enligt Trost och Hultåker (2016, s. 89) undvikas eftersom människor generellt inte 
kan eller vill rangordna vilket ger ytterligare incitament för att inte använda oss av 
rangordning.  
 
De påståenden vi använt oss av är baserade på de teman som vi presenterade i 
sammanfattningen över den teoretiska referensramen. Vi funderade kring fasta 
svarsalternativ där respondenterna enbart väljer vilka faktorer de anser påverkar deras 
beteende men valde bort det då vi ansåg det begränsande och svårt för respondenten att 
besvara. Vi ville undersöka hur faktorerna står i relation till varandra och med fasta 
alternativ anser vi att de blir svårt att jämföra eller se skillnader. Trost och Hultåker 
(2016, s. 70) anger en metod för att mäta respondenternas attityder genom att välja 
svarsalternativ av typen “aldrig”, “sällan” och “ofta” enligt vilket vi såg som en 
passande metod för våra påståenden.  I vårt fall har vi skrivit påståenden som 
respondenten kommer att ta ställning till, och ange i vilken utsträckning påståendet 
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stämmer på en skala mellan värdena 1 till 5. Vi har använt oss av “stämmer inte alls” 
och “stämmer helt” då vi ansåg de mest passande för våra påståenden. Detta är enligt 
Trost och Hultåker (2016, s. 70) ett vedertaget sätt att utforma attitydfrågor. Skalan 
kallas för Likert-skala där respondenterna ska gradera sitt svar på en femgradig skala 
(Ejlertsson, 2014, s. 95). Dock varnar Trost och Hultåker (2016, s. 70) för överdriven 
användning av frågor som dessa eftersom det kan tråka ut respondenten och göra att de 
svarar slentrianmässigt.  Vi tror inte det kommer vara något problem i vårt fall eftersom 
enkäten inte är så lång och även innehar olika avsnitt (32 frågor och tar ca 2–3 minuter). 
 
Vi justerade fråga 14 som kunde uppfattas som känslig eller aningen kränkande 
gällande huruvida konsumenter agerar på C2C marknaden online för att minska sina 
skuldkänslor över sin konsumtion. Vi omformulerade frågan till “jag säljer för att 
kompensera för min konsumtion” vilket vi anser ger oss samma information. Ytterligare 
små ändringar gjordes rörande grammatik, formuleringar och beskrivning för att göra 
enkäten tydlig. Vi valde även att dela upp den i sektioner för att den skulle kännas 
kortare för respondenten och hålla dem mer alerta. Vi menar att det blir mer 
händelserikt då de måste trycka på “nästa” istället för att endast scrolla neråt. Vi 
skapade en ny mailadress för denna specifika enkät och lade den som 
kontaktinformation i enkätens ingress. Det kändes viktigt och professionellt att visa att 
vi finns tillgängliga för frågor och funderingar men vi vill inte använda våra privata 
mailadresser.  
 
Efter pilotstudien ändrade vi enkäten enligt följande. Frågorna fick numrering eftersom 
det dels blir lättare för respondenten att följa enkäten men även för oss då vi ska gå 
igenom resultatet och analysera frågorna. Vi tog bort frågan gällande i vilket län i 
Sverige respondenter bor då den saknade relevans för studien och valde istället att 
endast fråga om de bor i Sverige. Fråga nummer 6 som löd “Vilken plattform är ditt 
förstahandsval för att köpa/sälja kläder, skor och textilier för barn online? Välj ett 
alternativ.” ändrade vi från att respondenten kunde välja alternativet “annat” till att ge 
respondenten möjlighet att skriva ut svaret. Detta eftersom respondenter på pilotstudien 
uppgav det men även eftersom vi ser det som en möjlighet att fånga in ytterligare 
plattformar som kan vara högt prioriterade i vår population och som vi har förbisett. 
Fråga nummer 7 som lyder “Ungefär hur många produkter (kläder, skor och textilier för 
barn) köper/säljer du på begagnatmarknaden online per månad?” ändrade vi från köp 
per år till köp per månad. Respondenter uppgav att det var lättare att komma ihåg vad 
man gjort under en månad än vad man gjort under ett helt år. Fråga nr 23 löd “jag köper 
för att kompensera min konsumtion”. Efter pilotstudien formulerade vi om den till “Jag 
köper begagnat för att det känns bättre för mitt samvete med tanke på samhällets 
överkonsumtion” eftersom respondenter uppgav att de var svårt att veta vad vi frågade 
efter vilket vi förstod. Vi förtydligade även skillnaden mellan återanvändning och 
återvinning i fråga 29 och 30 eftersom det fanns en viss oklarhet från respondenter vad 
som var skillnaden. Detta går även i linje med forskning att folk saknar kunskapen i 
skillnaden och kändes därför extra viktigt att förtydliga.  

4.3	Pilotstudie	

Bryman (2011, s.258) skriver att pilotstudie kan utföras för att säkerställa att studien i 
sin helhet blir bra och att enkätfrågorna är utformade på ett tillfredställande sätt. Enligt 
honom är pilotstudier särskilt viktiga i samband med enkäter eftersom det oftast saknas 
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någon att fråga om problem uppstår och det är heller inte möjligt att justera enkätens 
utformning medan undersökningen utförs. Vi utförde därför en pilotstudie och lämnade 
ut enkäten till 20 respondenter. Då vi dessutom avser att dela enkäten digitalt har 
respondenterna ingen att fråga direkt vid utdelningstillfället så det är därför viktigt för 
oss att eliminera eventuella oklarheter runt enkäten och detta kan vi göra med hjälp av 
pilotstudie. Pilotstudien ska inte innehålla urvalet men vara liknande populationen 
(Bryman, 2011, s. 259) och vi har därför valt att utföra pilotstudien på individer som 
inte har barn, eller har äldre barn än populationen och är aktiva inom C2C-marknaden 
online. Efter pilotstudien ändrades enkäten vilket vi beskrivit i föregående kapitel om 
enkätens utformning.  

4.4	Urval	och	urvalsteknik	

Trost och Hultåker (2016, s. 25) menar att det är viktigt att kunna definiera 
populationen man vill kunna uttala sig. Ejlertsson (2014, s. 20) beskriver populationen 
som den grupp av individer som är målet för enkätundersökningen Vi har valt att 
avgränsa oss till barnfamiljer boende i Sverige med ett eller flera barn som vid 
undersökningens tidpunkt är yngre än 8 år, d.v.s. födda 2009 eller senare. Urvalet 
säkerställs genom kontrollfrågor i enkäten, och respondenter som inte tillhör 
urvalsgruppen ombeds vänligen att avsluta enkäten.  
 
Bryman (2011, s.179-180) menar att det är osannolikt att det finns resurser eller tid för 
att undersöka hela den valda populationen och därför använder forskarna sig av metoder 
för att göra ett urval där endast ett stickprov undersöks. Han menar vidare att för att 
resultatet ska bli generaliserbart är det viktigt att stickprovet är representativt för 
populationen och forskare väljer en passande urvalsmetod. Ett exempel är om enkäten 
endast skulle distribueras till barnfamiljer som bor granne med oss författare eftersom 
resultatet då skulle kunna påverkas av respondenternas boendesituation. Ett sådant fel 
kallas skevhet enligt Bryman (2011, s. 180) och ska i största möjliga mån undvikas och 
han poängerar att forskare ska använda sig av metoder för att minska skevheten så 
mycket som möjligt.  
 
Det finns två huvudkategorier av urval som används. Den första är sannolikhetsurval 
som är en metod som karaktäriseras av att alla har samma sannolikhet att bli utvalda 
(Bryman, 2011, s. 183). Vidare har sannolikhetsurval fördelen att resultatet från 
stickprovet är generaliserbara för hela populationen även om det inte är att anse som 
detsamma som att undersöka hela populationen (Bryman, 2011, s. 190). Det är såklart 
önskvärt att få ett resultat som är generaliserbart till hela populationen men eftersom vi 
kommer att använda oss av sociala medier som kanal för att distribuera enkäten har vi 
eliminerat chansen att alla har samma sannolikhet att bli utvalda. Ytterligare har vi 
publicerat enkäten i olika grupper på Facebook vilket sannolikt påverkat urvalet. Vi har 
använt oss av både rikstäckande grupper men även lokala grupper och fokuserat på 
grupper där barnfamiljer är aktiva. Vi menar dock att det inte är negativt för vår 
undersökning eftersom vi ämnar undersöka faktorer på C2C-marknaden online och 
behöver nå respondenter som är aktiva på den marknaden. Den andra kategorin av urval 
är icke-sannolikhetsurval. Inom icke-sannolikhetsurval beskriver Bryman (2011, s.194) 
tre olika urval, bekvämlighet, kvoturval och snöbollsurval. Författaren beskriver 
bekvämlighetsurval precis som namnet antyder att urvalet består av de respondenter 
som finns bekvämt tillgängliga. Han poängerar dock att problemet med 
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bekvämlighetsurval är att de sällan är generaliserbara eftersom stickprovet är svårt att få 
representativt. Enligt Denscombe (2016) finns dock fördelar med bekvämlighetsurval 
då det är snabbt, billigt och enkelt och därför väldigt användbart i småskaliga 
forskningsprojekt. Den andra metoden Bryman (2011, s.196-197) beskriver är kvoturval 
som innebär att forskarna väljer individer efter olika kategorier, till exempel etnicitet, 
ålder eller boendeform och undersöker sedan förbestämda kvoter. Slutligen den sista 
metoden han beskriver är snöbollsurval, och innebär att forskarna tar kontakt med ett 
mindre antal människor som är relevanta för studien som i sin tur distribuerar vidare till 
fler respondenter för studien. Snöbollsurvalet beskriver Bryman (2011, s.194) som släkt 
med bekvämlighetsurval och har under senare år använts mer och mer. Problemet enligt 
Bryman (2011, s. 197) med snöbollsurval är att det liksom bekvämlighetsurval har en 
begränsning i sin generaliserbarhet. Trost och Hultåker (2016, s. 32) hävdar att 
snöbollsurval är mer lämpligt vid intervjustudier än vid enkätstudier.  
 
Vi kommer att använda oss av ett bekvämlighetsurval i första hand eftersom vi har 
begränsad access till populationen. Vi menar att bekvämlighetsurval är det bästa 
möjliga alternativet för urval till vår undersökning för att nå populationen. Vidare menar 
vi att det kan komma att kombineras med en viss typ av snöbollsurval eftersom vi 
kommer använda oss av Facebookgrupper för att komma i kontakt med aktiva inom 
C2C-marknaden online. Vi vill undersöka hur de agerar på marknaden och har inte 
tillgång till kanaler för att nå ett slumpmässigt urval inom denna kategori. Vi kommer 
kontakta administratören för grupper där barnfamiljer är aktiva på Facebook och sedan 
dela enkäten vidare till dess medlemmar. När vi väljer vilka grupper vi ska kontakta 
kommer vi även att utgå från några faktorer vi själva valt att fastställa för att validera 
urvalet. Grupperna ska ha över 1000 medlemmar, ha mer än 50 publicerade inlägg/dag 
och vara relaterade till barnfamiljer. Vidare kommer vi även komplettera urvalet genom 
att publicera enkäten på en av författarnas personliga profil på Facebook. Detta eftersom 
vi tror att respondenter som är aktiva inom Facebookgrupper, framförallt köp- och 
säljgrupper, generellt kan vara mer positivt inställda och pålästa inom ämnet. Genom att 
använda fler olika kanaler för urval menar vi att det slutgiltiga urvalet blir mindre 
bekvämlighetsurval och mer sannolikhetsurval och därmed blir mer generaliserbart. Ett 
helt sannolikhetsurval hade varit önskvärt men är inte genomförbart för oss inom 
tidsramen för studien och är inte heller möjligt då vi inte har någon access till 
populationen utan att använda oss av en informant som delar vidare. Sannolikhetsurval 
är enligt Bryman (2011, s. 194) ofta mer krävande och ingriper mer resurser och tid 
vilket vi inte har tillgång till. Vi är medvetna om att det kan påverka urvalet att vi själva 
valt grupperna som enkäten publicerades i och att grupperna är av olika karaktärer samt 
att enkäten distribueras via en av författarnas privata Facebook-profil. Eftersom vi vill 
nå respondenter som är aktiva på C2C-marknaden anser vi att bekvämlighetsurvalet hos 
respondenten kommer påverka mer, det vill säga vilka som väljer att själva delta eller 
vilket minskar risken för skevhet. Vi tror att vi genom denna urvalsmetod kan få ett 
stort urval vilket enligt Trost och Hultåker (2016, s. 37) är positivt, de menar att ju 
större urvalet är desto större är sannolikheten för att det är representativt för 
populationen. Vi hoppas på att samla in minst 350 svar vilket vi anser är ett stort urval 
med tanke på denna studies omfattning och som gör att vi kan kartlägga våra resultat 
gällande populationen barnfamiljer.  
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4.5	Distribution	och	access	

Enkäten distribueras genom en av författarnas Facebookanvändare och i 
Facebookgrupper inom barnkläder och andra barnrelaterade grupper (se Appendix 1). 
För att nå många respondenter ombads respondenten kommentera enkäten för att 
behålla den längst upp i flödet. Detta gjordes under en tidsbestämd period för att ge fler 
respondenter möjlighet att besvara. Vidare kommer även enkäten att delas på 
författarens personliga Facebooksida. 

4.6	Etik	

Vid studier av människor är det viktigt att etik tillämpas (Bryman 2011, s. 126). All 
forskning som innefattar människor och kan få konsekvenser måste hanteras utifrån 
etiska normer (Johannessen & Tufte 2003, s. 59). Enligt Bryman (2011, s. 131-132) är 
det svårt för forskarna, om ens möjligt att följa alla etiska aspekter men menar att med 
hög medvetenhet har forskarna möjlighet att fatta välgrundade beslut gällande studien.  
Enligt författaren finns det inom svensk forskning fyra grundprinciper. Den första är 
informationskravet som innebär att informera berörda personer om undersökningens 
syfte, hur undersökningen går till, att den är frivillig och har rätt av avslutas när som 
helst (Bryman, 2011, s. 131-132). Detta har vi gjort genom att i ingressen på enkäten 
beskriva undersökningens syfte, hur den går till och att den är frivillig. Vi valde även att 
publicera samma text i inlägget med enkäten på Facebook.  Den andra principen är 
samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva avgör sin medverkan och att 
minderåriga behöver vårdnadshavares godkännande (Bryman, 2011, s. 131-132). 
Ingressen innehöll därför information om att enkäten är frivillig och eftersom den 
undersöker föräldrar så menar vi att vi utesluter underåriga som respondenter. Det tredje 
är konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om deltagare ska behandlas med 
största möjliga försiktighet och skyddas från obehöriga (Bryman, 2011, s. 131-132). 
Inga uppgifter som lämnas på enkäten kommer kunna spåras till respondenterna och 
inga känsliga uppgifter som till exempel namn eller personnummer kommer efterfrågas. 
Vidare kommer svaren inte lagras längre än nödvändigt. Den fjärde och sista 
grundprincipen som Bryman (2011, s. 131-132) presenterar är nyttjandekravet som 
innebär att informationen som samlats in endast får användas för studiens syfte. För att 
uppfylla dessa har vi i ingressen tydliggjort vad studiens syfte och vilka vi är. Utöver att 
det är ett examensarbete som kommer behandlas av andra studenter, ansvarig 
handledare och betygsättande lärare beskrevs även det faktum att examensarbetet 
kommer publiceras på DIVA, en digital databas för vetenskapliga artiklar. Då vi tagit 
hänsyn till och varit medveten om de fyra grundprinciperna menar vi att vi gjort det vi 
kan för att utföra vår studie på ett etiskt sätt.  

4.7	Databearbetning	

Totalt fick vi in 484 svar från enkätundersökningen. Databearbetningen inleddes med 
att överblicka resultaten i den sammanfattning som Google formuläret automatiskt 
genererar och därefter överföra data från Google Formulär till ett Excel-dokument.  
 
Vi har använt statistikprogrammet SPSS för att analysera våra data. Inledningsvis 
skapade vi en SPSS fil där vi kopierade in data från Excel-filen. Vi gjorde variabler av 
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alla frågor och döpte dem till beskrivande men korta variabelnamn samt använde 
frågorna i sin helhet som märkning på variablerna för att underlätta för oss själva. 
Kontrollfrågorna var alla ja/nej frågor och gjordes därför till strängvariabler som 
innebär att svaren består av bokstäver och inte av siffror. Fråga nummer 6 som berör 
vilken plattform som är respondenternas förstahandsval gjordes även till strängvariabel 
baserad på bokstäver, eftersom den frågan enbart innehåller ett svar från varje 
respondent. Alla de övriga frågorna är numeriska variabler med siffror, där siffrorna 
betyder ett visst svar. Siffrorna översattes i SPSS enligt följande: 1 = “stämmer inte 
alls”, 2 = “stämmer delvis inte alls”, 3 = “neutral”, 4 = “stämmer delvis” och 5 = 
“stämmer helt”. Några frågor fick översättas för att svaren skulle bli passande att 
hantera i SPSS. Fråga nr 5 där respondenten skulle uppge vilka olika plattformar som 
används översattes genom att vi delade upp frågan i 8 variabler där varje variabel 
representerade en plattform och gav dem värdena 1 = ja och 0 = nej. Fråga nr 6 om 
förstahandsval av plattform översattes även på grund av att vissa respondenter hade 
angett flera alternativ istället för ett. De som angett fler än ett alternativ är räknades som 
bortfall på denna fråga. Fråga nummer 7 gällande frekvens översattes, där de tre olika 
alternativen fick värden från 1–3 där 1 = 0–5 produkter, 2 = 5–10 produkter och 3 = fler 
än 10 produkter.  
 
När SPSS filen var färdigställd var nästa steg att analysera data med statistiska verktyg 
och metoder. Eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som 
påverkar barnfamiljers agerande på C2C marknaden online, så kommer resultatet främst 
att bestå av deskriptiv statistik baserat på svaren från enkäten där vi kan se vilka 
faktorer som påverkar respondenterna mest. Vi har presenterat resultat från hela 
undersökningen men även presenterat medelvärden för de tre olika grupper baserade på 
frekvensen av köpta/sålda produkter för att kunna jämföra och se om frekvensen har 
betydelse för vilka faktorer som påverkar. Vidare har vi utfört statistiska analyser i form 
av envägs variansanalys och post hoc bonferroni test. Envägs variansanalys används för 
att säkerställa om det finns signifikanta skillnader mellan grupper. Djurfeldt och 
Barmark (2009, s. 243) beskriver att envägs variansanalysen är lämplig för att 
undersöka skillnader mellan medelvärden för fler än två grupper. De menar vidare att 
varians förekommer både inom grupperna och mellan grupperna och för att det ska 
finnas en signifikant skillnad mellan grupperna får inte inomgruppsvariansen vara för 
stor så att den även förklarar mellangruppsvariansen och alltså det mesta av den varians 
som observeras. För att avgöra om grupperna signifikant skiljer sig mellan varandra 
används en F-kvot som måste överstiga ett visst värde (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 
244). F-kvoten beräknas genom att mellangruppsvariansen divideras med variansen 
inom grupperna (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 247). Författarna beskriver det som om 
F-kvoten visar ett signifikant värde innebär det att det finns en signifikant skillnad 
mellan grupperna, men det visar inte var skillnaden finns, alltså mellan vilka grupper. F-
värdet har ett motsvarande p-värde som vi också valt att redovisa i våra resultat. För att 
visa var skillnaden mellan grupperna finns görs ett post hoc test som finns i flera 
varianter (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 247), och vi har valt att använda oss av ett så 
kallat Bonferroni test. Genom detta kunde vi utläsa mellan vilka grupper skillnader 
finns och med vilket signifikansvärde. Vidare kunde vi även utläsa medelvärden i de 
deskriptiva resultaten för att se vad skillnaden mellan grupperna betyder.  
 
För envägs variansanalysen användes fråga 7 gällande antal köpta/sålda produkter per 
månad som oberoende variabel och beroende variabel var den variabel som skulle 
testas. Fråga 7 delar upp respondenterna i tre grupper efter frekvensen köpta/sålda 
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produkter per månad där vi kan analysera om det finns signifikanta skillnader. För att 
förtydliga och förenkla beskrivningen av de statistiska analyserna har vi valt att 
benämna gruppen som köper/säljer 0–5 produkter/månad som “låg”, gruppen som 
köper/säljer 5–10 produkter/månad som “mellan” och gruppen som köper/säljer fler än 
10 produkter/månad som “hög”. Nästan alla frågor testades men endast de relevanta för 
studiens resultat presenteras i resultatet.  

4.8	Bortfall			

Enligt Bryman (2011, s. 230-231) är ofta den största problematiken gällande enkäter är 
bortfall. Han menar på att det är skillnad redan i vilka som väljer att besvara enkäten 
och de som struntar i enkäten, vilket påverkar resultatet. Detta tror vi kan påverka vår 
studie eftersom enkäten publiceras online och det är sannolikt att de personer som är 
mest aktiva kommer att besvara enkäten i större utsträckning. Vi tror att vi kan minska 
detta genom att publicera enkäten vid flertalet tidpunkter och i flera olika forum så den 
möjliggörs för fler respondenter. Bryman (2011, s. 231) menar att bortfall kan minska 
genom att utforma en enkät som är motiverande och tydlig för respondenterna. 
Ytterligare poängerat han att forskarna bör förklara studiens syfte och varför den är 
viktig redan i inledning. Vi har förklarat i ingressen till enkäten men även skrivit samma 
text i inlägget som publicerade enkäten.  En kort enkät med lockande layout och enkel 
struktur minskar bortfall och öppna frågor ska begränsas då människor tenderar att inte 
vilja besvara sådana (Bryman 2011, s. 233). Vi har använt oss av några få öppna frågor 
för att lämna utrymme till att fånga in övrig information, men begränsat oss i antal för 
att minska bortfallet. Vi har tagit hänsyn till den vetenskap som finns för att minska 
bortfall och använt oss av den kunskapen då vi utformat enkäten för att få hög 
svarsfrekvens. Då vår enkät distribuerades online är det svårt att veta exakt hur många 
som blivit varse om enkäten men valt att inte delta vilket är bortfall i traditionell 
bemärkelse. Vi har valt att dokumentera gruppens storlek för att få en uppfattning om 
hur många som kan ha blivit varse om enkäten (se Appendix 1 som även beskriver 
grupperna). Vi menar dock att siffrorna är svåra att analysera i form av bortfall eftersom 
det är troligt att vissa grupper har samma medlemmar och det är orimligt att veta hur 
många som faktiskt sett enkäten av gruppens medlemmar. Facebookgrupper av den typ 
vi undersöker använder sig inte heller av funktionen där man kan se hur många 
användare som faktiskt sett inlägget. På grund av de specifika omständigheterna kring 
distributionen av enkäten kommer bortfallet inte att betraktas som skillnaden mellan det 
totala antalet gruppmedlemmar i alla grupper som vi publicerat enkäten, och det totala 
antalet respondenter. Bortfall som kommer att räknas är de som besvarat enkäten men 
inte ingår i den valda populationen och de som besvarat enkäten felaktigt eller 
bristfälligt. 
 
Bortfallet resulterade i nio respondenter som inte ingick i populationen eftersom de har 
svarat nej på någon av kontrollfrågorna. Vidare har vissa respondenter inte svarat på 
enkäten så som var avsett vilket lett till bortfall på vissa frågor. Vi valde att använda 
deras svar på resterande frågor eftersom vi ansåg att deras svar var tillförlitliga. 17 st. 
respondenter har inte alls svarat på delen av enkäten som behandlar försäljning och 3 st. 
respondenter har inte svarat alls på delen om inköp, vilket vi tror beror på att de trodde 
att om de antingen inte köpte eller sålde produkter så skulle de inte svara på den 
motsvarande delen. Dock har dessa respondenter inte räknats som bortfall eftersom de 
svarat på den del som rörde dem och vi hävdar att de aktivt valde att inte svara på den 
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andra delen då de saknade åsikter i den frågan. Därför anser vi att de svaren de lämnat 
ändå är relevanta för vår undersökning. Vidare hade 34 respondenter valt flera alternativ 
på fråga nummer 6 angående förstahandsval av plattform där avsikten var att de bara 
skulle välja ett alternativ. Därmed blev det ett större bortfall på den frågan men det är 
fortfarande många respondenter som svarat korrekt så vi tror inte att det påverkar 
resultatet. Vidare valde vi att räkna respondenter som missat fler än 4 frågor som 
bortfall men ingen respondent föll under denna kategori. Däremot fanns det några få 
som missat 1–3 frågor och dessa har vi valt att inkludera i resultat ändå. Anledningen 
till att vi valt att ändå inkludera dessa är för att vi anser att de frågor som är korrekt 
ifyllda är tillförlitliga och därmed relevanta för vår studie. Totalt har 475 svar använts 
till resultat och analys. 
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5.	Resultat		

Nedan följer resultatet från enkätundersökningen. Resultatet presenteras i samma 
ordningsföljd som frågorna i enkäten. Undersökningen ämnar besvara vår 
frågeställning “vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller sälja kläder, 
textilier och skor för barn på C2C-marknaden online?” Undersökningen fick totalt 484 
svar med 9 bortfall vilket ger 475 respondenter. Några frågar har fler bortfall eftersom 
vissa respondenter endast svarat att de köper respektive säljer, eller att frågan är 
missad. Bortfall på specifika frågor beskrivs vidare där det är aktuellt. Fråga 2–4 har 
vi valt att inte presentera eftersom dessa är kontrollfrågor för att säkerställa urvalet. 
Fråga 33, “övriga kommentarer” är inte heller presenterad men finns i sin helhet i 
Appendix 3. Fråga 8–32 besvarades med en Likertskala mellan 1–5, där 1= “stämmer 
inte alls” och 5 = “stämmer helt”. 
 

5.1	Beskrivning	av	respondenter	

Följande resultat beskriver respondenterna utifrån kön och plattformar som används. 
Frekvensen av köpta/sålda produkter redogörs också, vilket vi i analysen använt som en 
oberoende variabel som kan antas påverka faktorerna på C2C-marknaden.  
 
Det var nästan uteslutande kvinnor i populationen. Könsfördelningen av 475 
respondenter visar 464 stycken “kvinnor”, 9 stycken “män” och 1 stycken som uppger 
“annat”. Undersökningen visar att följande plattformar används i fallande ordning: 
“Facebook” 99,4%, “Tradera” 74,5 %, “Blocket” 40 %, “Citiboard” 8,8 %, “EBay” 7,6 
%, “Instagram” 4,2 %, “Annat” 2,5 % och “Shpock” 1,5 %. I alternativet “annat” är 
Instagram angett övervägande flest gånger och är därför presenterat i egen kategori. I 
“Annat” uppges 7 andra plattformar; Sellpy (3st), minimera.se (3st), loppis (1st), 
returbutik Myrorna (2st), Aliexpress (1st), Busfrö nytt & bytt (1st) och Jollyroom (1st). 
Vi undersökte även vilken plattform som är deras förstahandsval och där är “Facebook” 
störst med 85 %, därefter “Tradera” med 12,3 % därefter var det cirka 1 % som 
använder vardera “Citiboard”, “Blocket” och “Instagram”. 34 respondenter anger fler än 
ett alternativ och räknas därför som bortfall i denna fråga vilket ger 441 svar.  Enkäten 
undersökte med vilken frekvens respondenterna handlar produkter. Respondenterna 
delades in i grupper efter frekvensen, “låg” = 0–5 produkter/månad, “mellan” = 5–10 
produkter/månad och “hög” = fler än 10 produkter per månad. Grupperingarna är 
intressanta för att analysera de olika faktorerna och huruvida skillnader kan förklaras av 
antal köpta/sålda produkter per månad samt sammankopplas och/eller förklaras med 
avfallshantering. Gruppen ”låg”, 0–5 produkter per månad, är undersökningens största 
grupp med 73,9 %, därefter gruppen ”mellan”, 5–10 produkter per månad med 20,4 % 
och slutligen gruppen ”hög”, fler än 10” produkter per månad med 5,7 %. För 
fördelning se även figur 4. Grupperna med olika frekvenser för köpta/sålda produkter 
kallas hädanefter “låg”, “mellan” och “hög”.  
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Figur	4.	Frekvens	

Figuren visar fördelningen av grupperna med frekvenserna låg, mellan och hög.  

5.2	Försäljning	på	begagnatmarknaden	online	

Fråga 8–14 behandlar försäljning på C2C-marknaden online.  Resultaten kommer från 
456 st. respondenter, denna kategori frågor har alltså totalt 17 bortfall.  De 
respondenter som inte svarat har antagits att de inte sålt någonting hittills. För att 
undersöka om det finns en skillnad mellan grupperna ”låg”, ”mellan” och ”hög” har 
en envägs variansanalys utförts på vissa frågor och för att se mellan vilka grupper som 
skillnaden finns utfördes ett post hoc bonferroni test.  
 
I vår enkät undersöktes om det fanns ett nöje i att sälja begagnade produkter på C2C-
marknaden online. Resultaten visar att det finns en spridning i svaren men att de flesta 
är neutrala eller inte finner något nöje i försäljningen. 30,3 % av respondenterna uppger 
“neutral”, 26,1 % svarar “stämmer delvis inte “och 17 %, “stämmer inte alls”. Bara 
nästan en tredjedel tycker de finns ett nöje då 17 % svarar “stämmer delvis” och 9,6 % 
svarar att det “stämmer helt”. Tid och bekvämlighet undersöktes och en majoritet, 72,2 
% svarar att de säljer för det är ett bekvämt och effektivt sätt att göra sig av med 
kläderna och uppger “stämmer helt” eller “stämmer delvis”.  21,6 % uppger “neutral” 
och 6, 1 % uppger att påståendet “stämmer inte alls” eller “stämmer delvis inte alls” 
(Figur 5).  
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Figur	5.	Försäljning	bekvämt	och	effektivt	

Enkäten undersökte även hållbarhet som faktor och majoriteten av respondenter säljer 
för att agera hållbart. 33,1 % uppger “stämmer helt” och 29, 8 % “stämmer delvis”. 
Totalt 18, 8 % uppger att de inte påverkas av hållbarhet när de säljer och svarar 
“stämmer inte alls” och “stämmer delvis inte alls” (Figur 6). För att undersöka om det 
finns en skillnad mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys där resultatet visar 
att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna med ett resultat: F (2) = 5,899, p= 
0,003. För att se vart skillnaden finns utfördes ett post hoc bonferroni test som visade att 
skillnaden finns mellan grupperna “låg” och “mellan” med ett signifikansvärde på 0,029 
och mellan grupperna “låg” och hög” med ett signifikansvärde på 0,033. Skillnaden är 
att grupp ”låg” motiveras mindre av hållbarhet än de andra två grupperna.  
 

 
Figur	6.	Försäljning	hållbarhet	

Nästa faktor som undersöktes var socialt utbyte där 58,1 % säger att de inte är en 
drivkraft. 31,9 % uppger “stämmer inte alls” och 26,2 % “stämmer delvis inte alls”. En 
femtedel anger “stämmer helt” eller “stämmer delvis” och resterande femtedel är 
“neutrala” (Figur 7). För att undersöka om det finns någon skillnad mellan grupperna 
utfördes en envägs variansanalys. Resultaten visar att det finns en skillnad mellan 
grupperna med F (2) = 21,719 p= 0,000. För att se vart skillnaden fanns utfördes ett 
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post hoc bonferroni test som visade att skillnaden finns mellan gruppen “låg” och 
“mellan” med p-värdet 0,000 där ”mellan” gruppen påverkas mer av socialt utbyte.  
 

 
Figur	7.	Försäljning	sociala	utbytet	

Vi undersökte även den ekonomiska faktorn och resultaten visar att tjäna pengar är en 
stor drivkraft för barnfamiljer till att sälja begagnat på C2C-marknaden online. 61 % av 
respondenterna uppger att det “stämmer helt” eller “stämmer delvis”. En fjärdedel är 
neutrala och 13,8 % uppger “stämmer inte alls” eller “stämmer delvis inte alls” (Figur 
8). För att undersöka om det finns någon skillnad mellan grupperna utfördes en envägs 
variansanalys där resultatet visar F (2) = 0,053, p = 0,949 vilket betyder att det inte 
finns en signifikant skillnad mellan grupperna. 
 

   
Figur	8.	Säljer	för	att	tjäna	pengar	

Eftersom det teoretiskt fanns incitament för att barnfamiljer är begränsade i sin ekonomi 
så undersöktes även detta. Men resultaten visar motsatsen, att de inte säljer på grund av 
begränsad ekonomi. 35, 4 % säger “stämmer inte alls”, nästan en femtedel uppger 
“stämmer delvis inte alls”. Totalt 27, 3 % svarar “stämmer delvis” eller “stämmer helt” 
och resterande 14, 2 % är “neutrala” (Figur 9). För att undersöka om det finns någon 
skillnad mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys. Resultat från denna visar 



49	
 

att det finns en skillnad mellan grupperna med resultatet: F (2) = 5,719 p = 0,004. Post 
hoc bonferroni testet visar att skillnaden finns mellan grupperna “låg” och “mellan” 
med p-värdet 0,003 där gruppen ”låg” drivs mer av en begränsad ekonomi.  

 
Figur	9.	Säljer	på	grund	av	begränsad	ekonomi	

Vidare undersöktes huruvida kompensation för konsumtion påverkar som en ytterligare 
aspekt till hållbarhet. Hälften svarar att de säljer för att kompensera sin konsumtion. 
Ungefär en femtedel är “neutrala” och 29,2 % svarar “stämmer inte alls” eller “stämmer 
delvis inte alls”. För att se om det finns någon skillnad mellan grupperna utfördes en 
envägs variansanalys. Resultatet från denna visar att det finns en signifikant skillnad 
mellan grupperna med resultatet F (2) = 9,943, p = 0,000. Post hoc bonferroni testet 
visar vart skillnaden finns, både mellan grupperna “låg och “mellan” med ett p-värde på 
0,003, och mellan grupperna “låg” och “hög” med ett p-värde på 0,002 där gruppen 
”låg” drivs mindre av att kompensera sin konsumtion. 
 
	 Låg	 Mellan	 Hög	 Totalt	
Roligt	 2,55	 3,34	 3,48	 2,77	
Bekvämt	&	effektivt	 3,87	 4,22	 4,41	 3,98	
Hållbarhet	 3,62	 3,98	 4,22	 3,73	
Socialt	utbyte	 2,17	 3,08	 2,7	 2,39	
Tjäna	pengar	 3,67	 3,68	 3,74	 3,68	
Begränsad	ekonomi	 2,55	 2,02	 2,63	 2,45	
Kompensera	konsumtion	 3,09	 3,58	 3,96	 3,24	
 

Figur	10.	Sammanfattning	medelvärden	försäljning	

Sammanfattning medelvärden från fråga 8–14 för frekvensgrupperna och den totala 
undersökningen där 1= ”stämmer inte alls” och 5= ”stämmer helt”. De röda siffrorna 
representerar ett medelvärde som är lägre än neutral, det vill säga att drivkraften inte 
påverkar och de gröna siffrorna representerar ett medelvärde som är högre än neutral, 
det vill säga drivkraften påverkar.  
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5.3	Köp	på	begagnatmarknaden	online	

Frågorna 15–22 gäller för köp på C2C-marknaden online. Bortfallet varierar mellan 1 
och 5 respondenter som inte har svarat på frågorna vilket ger mellan 474 och 470 
svarande respondenter. Vi har undersökt om det finns skillnader mellan grupperna 
baserade på frekvensen köpta/sålda produkter med en envägs variansanalys och genom 
post hoc bonferroni test sett vart skillnaden finns.  
 
I vår enkät undersöktes om det finns ett nöje i att köpa begagnat och majoriteten, 63,6% 
köper för att det är roligt. En femtedel är “neutrala” och 16, 5 % uppger att det 
“stämmer inte alls” eller “stämmer delvis inte alls”. Vidare undersökte enkäten 
bekvämlighet och effektivitet och en majoritet, 67 % anger att de är en drivkraft för att 
köpa begagnat. En femtedel är “neutrala” och 11, 9 % svarade “stämmer delvis inte” 
eller “stämmer inte alls” (Figur 11).  

 
Figur	11.	Köper	för	det	är	bekvämt	och	effektivt	

I enkäten undersöktes hållbarhet och majoriteten, 64 % anger att hållbarhet är en 
drivande faktor. Nästan en femtedel anger “stämmer inte alls “och “stämmer delvis inte 
alls”. Resterande 16, 9 % är “neutrala” (figur 12). För att se om det finns några 
skillnader mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys. Resultatet visar att det 
finns en signifikant skillnad mellan grupperna med resultatet: F (2) = 3,663, p = 
0,026.  Dock visade inte post hoc bonferroni testet mellan vilka grupper skillnaden 
finns, vilket beror på att skillnaden mellan de enskilda grupperna är för liten.  
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Figur	12.	Köper	för	att	agera	hållbart	

Socialt utbyte undersöktes och resultatet visar att majoriteten inte drivs av det socialt 
utbyte med andra användare. 34,3 % anger “stämmer inte alls” och 25,7 % anger 
“stämmer delvis inte alls”. En femtedel är “neutrala”, 12,3 % svarar “stämmer delvis” 
och 6,8 % uppger “stämmer helt”. För att se om det finns någon skillnad mellan 
grupperna utfördes en envägs variansanalys som visar att det finns en signifikant 
skillnad mellan grupperna med ett resultat på: F (2) = 19,717, p = 0,000. Post hoc 
bonferroni testet visar att skillnaden finns mellan gruppen “låg” och “mellan” med ett 
signifikansvärde på 0,000 där gruppen ”mellan” drivs mer av socialt utbyte än grupp 
”låg”. I vår enkät undersöktes om produktutbudet på C2C-marknaden är en drivande 
faktor och drygt hälften uppger att de köper på denna marknad för att få tillgång till ett 
större produktutbud. En femtedel svarade att det “stämmer inte alls” och “stämmer 
delvis inte alls” och en femtedel var “neutrala”. Vidare undersökte enkäten barnens 
påverkan och resultaten visar att de inte påverkar föräldrarnas agerande. 35,2 % svarar 
“stämmer inte alls”, 26, 3 % uppger att de är “neutrala”, ca 16 % svarar “stämmer 
delvis” respektive “stämmer delvis inte” och endast 6,6 % uppger “stämmer helt”. 
Eftersom begagnatmarknaden generellt är billigare undersökte vi om möjligheten att 
spara pengar är en faktor som påverkar barnfamiljers agerande på C2C-marknaden 
online. Majoriteten uppger att spara pengar är en drivkraft 41,9 % uppger “stämmer 
helt” och 27,7% uppger “stämmer delvis”, 14, 6 % är “neutrala” och 15, 9 % svarar 
“stämmer delvis” eller “stämmer delvis inte alls” (Figur 13).  
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Figur	13.	Köper	för	att	spara	pengar	

För att se om det finns några skillnader mellan grupperna utfördes en envägs 
variansanalys där resultatet F (2) = 8,952, p = 0,000 visar att det finns en signifikant 
skillnad mellan grupperna. Post hoc bonferroni testet visar vart skillnaden finns, mellan 
grupperna “låg” och “mellan” med ett p-värde på 0,000 där ”låg” drivs mer av att spara 
pengar. Ytterligare en fråga som berör ekonomi var huruvida respondenterna väljer att 
agera på C2C-marknaden online på grund av begränsad ekonomi. Majoriteten anger att 
de inte är en drivkraft, 37,8 % anger “stämmer inte alls” och ungefär en femtedel 
“stämmer delvis inte alls”. En femtedel anger att de delvis köper på grund av begränsad 
ekonomi resterande 14, 4 % svarar att de är “neutrala”. För att se om det finns skillnader 
mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys. Denna visade att det finns en 
signifikant skillnad mellan grupperna med resultatet F (2) = 3,365, p = 0,035. Post hoc 
bonferroni testet visar att skillnaden finns mellan grupperna “låg” och “mellan” med ett 
signifikansvärde på 0,029 där ”låg” anger att de påverkas mer av en begränsad ekonomi. 
Enkäten undersökte även kompensation för konsumtion som ytterligare påverkande 
faktor. Lite mer än hälften anger att konsumtionen är en drivkraft där 24,8 % anger 
“stämmer helt” och 26,1 % uppger “stämmer delvis”. Nästan en femtedel är “neutrala” 
och totalt 30, 5 % svarar “stämmer delvis inte alls” och “stämmer inte alls”. För att se 
om det fanns några skillnader mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys. 
Denna visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan grupperna med 
resultatet: F (2) = 4,846, p = 0,073. 
 

 
 

Faktor	 Låg	 Mellan	 Hög	 Totalt	
Roligt	 3,50	 4,24	 4,33	 3,70	
Bekvämt	&	effektivt	 3,78	 4,12	 4,37	 3,88	
Hållbarhet	 3,70	 4,00	 4,19	 3,79	
Socialt	utbyte	 2,11	 2,96	 2,69	 2,32	
Produktutbud	 3,39	 3,92	 3,44	 3,50	
Barnens	påverkan	 2,29	 2,74	 3,15	 2,43	
Spara	pengar	 4,02	 3,43	 3,70	 3,88	
Begränsad	ekonomi		 2,49	 2,97	 2,41	 2,40	
Konsumtionen	 3,24	 3,53	 3,67	 3,32	
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Figur	14.	Sammanfattning	medelvärde	för	köp		

Sammanfattning över medelvärden från fråga 15–23 för frekvensgrupperna och den 
totala undersökningen där 1= ”stämmer inte alls” och 5= ”stämmer helt”. De röda 
siffrorna representerar ett medelvärde som är lägre än neutral, det vill säga att 
drivkraften inte påverkar och de gröna siffrorna representerar ett medelvärde som är 
högre än neutral, det vill säga drivkraften påverkar. 
 

5.4	Produkten	

Fråga 24–28 behandlar produktens egenskaper på begagnarmarkanden.   
 
Gällande inköpspris på produkter anger en majoritet att de köper och säljer produkter 
som haft ett dyrt inköpspris. 41,6 % anger “stämmer helt” och en tredjedel “stämmer 
delvis”. En femtedel är “neutrala”, 3,8 % uppger “stämmer delvis inte alls” och 1,5 % 
svarar “stämmer inte alls.” Resultatet bekräftas genom frågan om lågt inköpspris då en 
majoritet anger att de inte handlar produkter med lågt inköpspris. Vad gäller produktens 
kvalitet anger en majoritet att de handlar produkter av hög kvaliteten. Nästan hälften av 
respondenterna anger “stämmer helt”, 39,8 % anger “stämmer delvis”, 11,4% är 
“neutrala” och 1,3 % anger “stämmer delvis inte alls”. Ingen har svarat “stämmer inte 
alls”. Detta bekräftas också i frågan om låg kvalitet där en majoritet säger att de inte 
handlar produkter som är av låg kvalitet. Slutligen gällande produkten ville vi 
undersöka om respondenterna värderar produktens attraktivitet på begagnatmarknaden 
vid nyinköp. Resultatet visar en spridning mellan alla svarsalternativ. 29,2 % uppger 
“stämmer inte alls” och 12,9 % “stämmer delvis inte alls”. En femtedel är “neutral” och 
en femtedel anger “stämmer delvis”. En liten del, 7,8 % svarar “stämmer helt”. Envägs 
variansanalysen visade ingen signifikant skillnad. Men med medelvärden kan vi se att 
gruppen ”hög” värderar attraktivitet på begagnatmarknad medan de andra två är neutral 
eller inte gör de, se figur 15.  

 

Figur	15.	Sammanfattning	av	medelvärden	för	produkten		

Sammanfattning över medelvärden från fråga 24–28 för frekvensgrupperna och den 
totala undersökningen där 1= ”stämmer inte alls” och 5= ”stämmer helt”. De röda 
siffrorna representerar ett medelvärde som är lägre än neutral, det vill säga att produkten 
inte karaktäriseras av faktorn och de gröna siffrorna representerar ett medelvärde som är 
högre än neutral, det vill säga att produkten karaktäriseras av faktorn.  

	

Faktor	 Låg	 Mellan	 Hög	 Totalt	
Dyrt	inköpspris	 4,00	 4,39	 4,26	 4,09		
Lågt	inköpspris	 2,45	 2,61	 3,11	 2,52	
Hög	kvalitet	 4,27	 4,53	 4,48	 4,48	
Låg	kvalitet		 1,78	 	 1,75	 1,63	 1,63	
Attraktivitet	begagnat	 2,57	 2,94	 3,41	 2,70	
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5.4	Avfallshantering	

Frågorna 29–32 behandlar avfallshantering. Frågorna har ett varierande bortfall 
mellan 1–6 respondenter, vilket ger ett antal svarande mellan 474 st. och 469 st. 
respondenter.  
 
I vår enkät undersökte vi hur barnfamiljer hanterar sitt klädavfall förutom att sälja 
produkter på C2C-marknaden online.  Det första alternativet som undersöktes är 
återanvändning som en majoritet uppger att de använder sig av. En femtedel är 
“neutrala” och ungefär en tiondel anger “stämmer inte alls” och ca 6 % uppger 
“stämmer delvis inte alls” (figur 16). För att se om det finns någon skillnad mellan 
grupperna utfördes en envägs variansanalys. Resultatet visar att det inte finns en 
signifikant skillnad mellan grupperna där F (2) = 1,530, p = 0,218.  
 

 
Figur	16.	Lämnar	till	återanvändning	

Nästa alternativ som undersöktes var återvinning av kläder där de var en jämn spridning 
mellan “stämmer delvis” (14,5 %), “stämmer helt” (17,3 %) och “neutral” (13,7 %) men 
en majoritet anger att de inte lämnar till återvinningen (figur 17). För att se om det finns 
några skillnader mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys. Resultatet visar att 
det finns en signifikant skillnad mellan grupperna med resultatet F (2) = 7,371, p = 
0,001. För att se vart skillnaden finns utfördes ett post hoc bonferroni test. Det visar att 
skillnaden finns mellan grupperna “låg” och “mellan” med ett signifikansvärde på 0,001 
där ”låg” återvinner minst.  
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Figur	17.	Lämnar	till	återvinning	

Det tredje alternativet som undersöktes är att lämna till släkt vänner och familj. Över 60 
% säger att de använder det alternativet, nästan en femtedel är “neutral”, en liten del, 4,6 
% anger “stämmer inte alls” och 13,9 % anger “stämmer delvis inte alls” (figur 18). För 
att se om det finns någon skillnad mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys. 
Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan grupperna med ett resultat på 
F (2) = 3,035, p = 0,049. Post hoc bonferroni testet visar att skillnaden finns mellan 
gruppen “låg” och gruppen ”hög” med ett signifikansvärde på 0,043, där grupp ”låg” 
ger mer till släkt, vänner och familj. 

 
Figur	18.	Ger	till	släkt,	vänner	och	familj	

Det sista alternativ som undersöktes var att slänga kläder i sopor/hushållsavfallet. En 
majoritet säger att de inte slänger i hushållsavfallet, 63,4 % anger “stämmer inte alls” 
och 19,6 % “stämmer delvis inte alls”. 12 % svarar “neutral” och en minoritet på totalt 6 
% svarar att det “stämmer delvis” eller “stämmer helt” (figur 19). För att se om det finns 
någon skillnad mellan grupperna utfördes en envägs variansanalys. Resultatet visar att 
det inte finns en signifikant skillnad mellan grupperna där F (2) = 1,371, p = 0,250.  
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Figur	19.	Slänger	i	hushållsavfallet	

 

 
Figur	20.	Sammanfattning	av	medelvärden	för	avfallshantering	

Sammanfattning över medelvärden från fråga 29–32 för frekvensgrupperna och den 
totala undersökningen där 1= ”stämmer inte alls” och 5= ”stämmer helt”.  De röda 
siffrorna representerar ett medelvärde som är lägre än neutral, det vill säga att inte 
använder sig av alternativet och de gröna siffrorna representerar ett medelvärde som är 
högre än neutral, det vill säga att de använder sig av alternativet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 	

Faktor	 Låg	 Mellan	 Hög	 Totalt	
Återanvändning	 3,70	 3,97	 3,70	 3,76	
Återvinning	 2,46	 3,08	 2,96	 2,61	
Släkt,	vänner	och	familj	 3,77	 3,71	 3,19	 3,72	
Hushållsavfall	 1,68	 	 1,51	 1,52	 1,64	
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6.	Analys	

Följande kapitel innehåller analys av resultat som vi kopplar till den teoretiska 
referensramen. Fokus kommer läggas på det vi anser besvarar frågeställningen och 
som är relevant utifrån teoretisk bakgrund kopplat till resultat. Vår frågeställning 
lyder: vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller sälja kläder, textilier och 
skor för barn på C2C-marknaden online?  
 

6.1.	Beskrivning	av	respondenter	

Könsfördelning, frekvens och på vilka plattformar respondenterna är aktiva är de tre 
faktorer vi undersökt som beskriver respondenterna förutom de urvalskriterier vi använt 
oss av. Könsfördelning var inget vi ämnade studera men fann intressant då vi såg 
resultatet. Frekvensen av köpta/sålda produkter är grund för de statistiska analyser vi 
utfört. Plattformar är intressanta då vi menar att resultatet innebär ett praktiskt bidrag 
men även kan hjälpa till att förklara andra faktorer. 

6.1.1.	Könsfördelning	

Enkäten besvarades nästan uteslutande av kvinnor (98 %) vilket vi tror kan bero på 
könsroller i samhället där kvinnor generellt tar ett större ansvar för barnen och är mer 
aktiva i sammanhang som rör barnen. Vi tror även att enkäten var mer tillgänglig för 
kvinnor då de grupper där enkäten delades domineras av kvinnliga medlemmar, det var 
dock inte vår avsikt att dela enkäten till fler kvinnor utan det är en effekt som uppstod i 
efterhand. En ytterligare anledning till att det var flest kvinnor kan vara att den delades 
av en av författarna som är kvinna och som har flest kvinnliga kontakter på Facebook. 
Trots urvalets påverkan menar vi att fördelningen talar för att kvinnor är mer aktiva på 
C2C-marknaden online när det gäller den kategori produkter vi undersökt, även om det 
inte kan bekräftas av den teoretiska referensramen. Motsägande finns Vicente (2015) 
forskning att högre utbildning och jobb gör att sociala medier används i större 
utsträckning och att det generellt är män som är mest aktiva inom C2C-marknaden. Vi 
menar dock att vårt resultat visar att inom kläder, textilier och skor för barn är det 
istället kvinnor som är mer aktiva.  

6.1.2.	Frekvens	

Vi är medvetna om att vi har en överlappning mellan grupperna “låg” och “mellan” då 
båda innehåller alternativet 5 produkter per månad, men har antagit att respondenterna 
utgått från att alternativen kan liknas mellan en skala på låg, mellan eller hög frekvens 
och att det därmed inte påverkar resultatet. Majoriteten tillhör den låga gruppen, ungefär 
en femtedel mellangruppen och 6 % tillhör gruppen med hög frekvens. Li et al. (1999) 
använde en liknande uppdelning där onlinekonsumenter delades upp i tre kategorier 
med de som frekvent handlar på internet, de som gör det sporadiskt och de som inte 
handlar på internet alls. Deras studie kopplar sedan samman olika faktorer med de tre 
typerna av online-konsumenter vilket liknar vår studie. Vi menar att frekvensen hos 
respondenten till viss del kan kopplas samman med andra faktorer som påverkar 
agerandet hos barnfamiljer på C2C-marknaden online, bidra till att förklara vilka 
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produktegenskaper som förekommer på marknaden samt koppas till de olika 
alternativen för avfallshantering.  

6.1.3	Plattformar	

Nästan alla uppger att de använde Facebook som plattform, därefter Tradera med nästan 
75 % och Blocket på 40 %. De övriga alternativen har alla mellan 1–9 %. Instagram är 
en stark bubblare på nästan 5 % vi inte hade räknat med eftersom vi i förväg inte hade 
kunnat fastställa några incitament för att det skulle vara en attraktiv plattform på C2C-
marknaden online. Instagram har ingen specifik funktion för detta utan är ett socialt 
medium för att dela bilder. Eftersom enkäten publicerades på Facebook påverkas 
resultatet av i vilken utsträckning respondenten är aktiv på Facebook. Vi tror att en 
enkät som publicerades på Tradera eller Blocket hade fått en majoritet på vardera 
plattformen den publicerades och menar därför att resultatet från vilka plattformar de 
använder är svårt att analysera. Däremot att en majoritet (78,9%) uppger Facebook som 
sitt förstahandsval talar mer för att Facebook som plattform är stark inom C2C-
marknaden online för den kategori produkter vi undersökt. Det var även en stark 
ledning från Tradera med 12 % och övriga med cirka 1 %. Vi menar att Facebook är 
ledande eftersom det är personligt, användarvänligt och numera även erbjuder 
anpassade tjänster för att köpa och sälja vilket ytterligare motiverar dess spridning. På 
Facebook finns även möjlighet till hög social närvaro samt att kunna skapa grupper 
vilket båda saknas på de andra plattformar som ingick i undersökningen. Att Facebook 
fick högst placering är sammanhängande med flertalet forskning gjord inom 
internetanvändande. Moon och Kim (2000) menar att användarvänliga och lekfulla 
utformningar har en positiv påverkan på människors användning av digitala system. 
Jarvenpaa och Staples (2000) menar att om individen känner att den äger informationen 
är denne mer benägen att dela informationen. Mangold och Faulds (2009, s 357) 
undersökning menar att sociala medier har möjliggjort ett nytt sätt att handla och 
kommunicera snabbt och effektivt samtidigt som det tillgodoser behovet av social 
interaktion. På detta sätt menar vi att konsumenten kan kombinera nytta med nöje. 
Ytterligare sammankopplingar kan även göras med statistik, och enligt Findahl och 
Davidssons (2015, s. 45–46) undersökning om svenskarna och deras internetanvändning 
är Facebook det sociala nätverk som används mest i Sverige och Hagnestad (2016) 
uppger att Facebook förmedlar 450 miljoner köp-och säljtillfällen varje månad. Vi 
menar slutligen att om näst intill alla i vår undersökning uppger att de köper och säljer 
på Facebook och nästan 80 % att uppger det som sitt förstahandsval är det starkt 
sammankopplat med Deeped-Strandh och Bernhardt-Larsson (2015) tes om att sociala 
medier inte längre är en lekplats utan numera en viktig plats för affärsmöjligheter. 
Facebook och sociala medier är en del av framtidens affärssamhälle och att det 
utvecklar C2C-marknaden online. Vi hävdar att eftersom Facebook uppgavs som 
barnfamiljers förstahandsval är deras funktioner något att eftersträva för att uppmuntra 
C2C-marknaden online och något som andra aktörer bör efterlikna.  
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6.	2	Konsumentbeteende	

Konsumentbeteende är ett av de huvudsakliga teman vi presenterat i den teoretiska 
referensramen och som slutligen grundlade en del i enkätens utformning. Inom detta 
presenterar vi de undersökta faktorerna roligt, tid och bekvämlighet och barnens 
påverkan.  

6.2.1	Roligt	

Nöjet och den emotionella aspekten undersöktes för att se huruvida det är en drivkraft 
som påverkar barnfamiljers agerande på C2C-markanden online. Resultaten från vår 
undersökning var tudelad. Att det är roligt är inte en faktor som gjorde att barnfamiljer 
säljer på C2C-marknaden online vilket är motsägande till Chus (2013) forskning som 
menar att individer bland annat säljer på C2C-marknaden av psykologiska fördelar till 
exempel roligt och inte enbart motiveras av monetära motiv. Vi är inte helt säkra på att 
vi kan fastställa att de inte finns någon emotionell faktor som driver till att sälja då vi 
tror att det kan behövas fler variabler för att fastslå det. Däremot ansåg en majoritet att 
det var roligt att köpa vilket är sammanhängande med McGraths (2012) studie att 
klädkonsumtion är en social norm där människor handlar för att uppfylla emotionella 
behov och Kasser et al. s (2000) resultat att människors konsumtion delvis handlar om 
materiell lycka. Vi menar att de funktioner som sociala medier erbjuder ytterligare 
bidrar till att det är roligt att sälja på C2C-marknaden online. Vi anser att det är roligt att 
använda Facebook, och vi tror att agerandet och aktiviteterna som utförs är roligare än 
själva köpet i sig. På så sätt kan de kombinera nyttan i att göra bra köp med nöjet att få 
agera på Facebook. Facebooks enorma spridning, användarvänlighet och tillgänglighet 
menar vi bidrar till att uppfylla emotionella behov hos konsumenten. Det kan 
sammankopplas med Moon och Kims (2000) studie som visar att faktorerna 
användarvänlighet och lekfullhet har en signifikant påverkan på människors acceptans 
och användning av digitala system. Vi kan däremot inte helt fastslå att användandet av 
sociala media är det som gör det roligt att agera på C2C-marknande online, utan att det 
skulle kunna handla om liknande faktorer som gör att fysisk handel ofta uppfattas som 
känslomässigt nöjsamt.  

6.2.2.	Tid	och	bekvämlighet		

Tid och bekvämlighet undersöktes i enkäten eftersom människors agerande är beroende 
av tiden och C2C-marknaden online har av oss antagits vara mer tidskrävande. Det 
krävs mer engagemang från konsumenter både när det gäller att köpa och sälja 
produkter i förhållande till traditionell e-handel och fysisk handel eftersom 
konsumenten själv måste lägga ut, aktivt söka efter och distribuera produkter. Här har vi 
utgått ifrån en jämförelse med att köpa nya produkter antingen via e-handel eller i 
fysiska butiker. Vi har inte avsett att jämföra med att köpa begagnade produkter på ett 
annat sätt än via online-plattformar men kan inte utesluta att respondenterna tolkat 
frågan så. Vi förstår att respondenterna anser att det är mer tidskrävande och obekvämt 
att till exempel använda en fysisk loppmarknad för att köpa eller sälja begagnade 
produkter än att göra detsamma online. Vi menar att barnfamiljer har en generellt 
tidspressad tillvaro och att faktorn tid och bekvämlighet därför spelar en viktig roll. 
Begagnatmarknaden kan även innebära lättillgänglighet eftersom aktiviteterna kan ske 
från mobila enheter när som helst på dygnet vilket skapar en annan typ av bekvämlighet 
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och tidsaspekt. Föräldrarna kan shoppa samtidigt som de ligger i sängen eller ser på tv 
vilket är bekvämt. Enligt presenterade studier påverkas människor av faktorer inom tid, 
bekvämlighet och tillgänglighet (Chiang & Dholakia, 2003; Kowatsch & Maas, 2010; 
Kim et al., 2000; Li et al., 1999 och Moon & Kim, 2000). Resultaten visar att 
barnfamiljer ansåg att C2C-marknaden online är ett bekvämt och effektivt sätt att 
handla vilket är överensstämmande med studier av Chiang och Dholakia (2003) och 
Kim et al. (2000) om att tid och bekvämlighet är avgörande för valet att konsumera 
online. Kim et al. s (2000) studie konstaterade att människor med begränsad fritid väljer 
onlineshopping eftersom de anser effektivitet och bekvämlighet som en stor fördel. Att 
bekvämlighet och effektivitet är en faktor som påverkar barnfamiljer att handla är också 
överensstämmande med Liu et al.s (2013) studie som konstaterade att onlineköp drivs 
av tillgänglighet och bekvämlighet. Vi hävdar att det bekväma framförallt är valfriheten 
som erbjuds, inte enbart att det tar mindre tid i jämfört med fysisk handel. Vi tror även 
att denna typ av C2C-marknad anses bekväm och effektiv eftersom de generellt inte 
sker någon fysisk förflyttning och att köp/försäljning sker genom postnätet och skickas 
hem till brevlådan. Detta skiljer sig således från konventionella köp som antingen 
kräver köp i fysisk butik eller oftast hämta ut paket från postombud. Vi är dock 
förvånande över att de var en så pass stark faktor för barnfamiljer eftersom vi antagit tid 
och bekvämlighet som en negativ drivkraft. Vi tror också att resultatet delvis kan 
förklaras av att det är den sammanslagna känslan när kläderna är köpta/sålda som är 
bekväm och upplevs som effektiv. Det vill säga när säljer får de pengar, mer plats i 
garderoben/förrådet, det är hållbart och kan finansiera andra inköp. När de köper kan 
det medföra en känsla av att ha gjort ett fynd, att ha använt ett hållbart alternativ och 
konsumenten kan spara pengar. Vi menar att det sammanslagna värdet av alla aspekter 
är att det är bekvämt och effektivt och att det därför är en drivkraft till att agera på C2C-
marknaden online.  

6.2.3	Barns	påverkan	

Barns påverkan undersöktes i enkäten eftersom teorier menar att barn påverkar sina 
föräldrar när det gäller konsumtion (Lundby, 2008; Bjärvall 2007). Våra resultat visar 
motsatsen, att barnen inte påverkar i agerandet på C2C-marknaden. Vi tror att barnens 
ålder och produktkategori har betydelse och att teorierna innefattat barn i alla åldrar och 
generellt för alla produktkategorier inom konventionell fysisk handel. Eftersom vår 
studie behandlade föräldrar med barn under 8 år menar vi att våra resultat tyder på att 
små barn påverkar föräldrarna mindre inom vår produktkategori. Ett barn som bara är 
några år gammalt har troligtvis ingen påverkan när det gäller föräldrars inköp. Vi tror 
också att föräldrarna i större utsträckning är själva i beslutsprocessen vid inköp online 
och därmed påverkas mindre av sina barn än vid fysisk handel där barnen kanske deltar 
mer. Slutligen tror vi även att resultaten indikerar att barn accepterar begagnade kläder. 
Kläder ärvs och ges mellan syskon och familjer ofta vilket vi menar gjort att det 
normaliserats för barnen, att kläder lika gärna kan vara begagnade. Vi tror även att det 
kan finnas ett visst värde i att ärva kläder från äldre syskon eller andra närstående 
eftersom barn ofta tenderar att se upp till äldre barn.  

6.3	Produkten	

Genom fråga 19, 24–28 undersöker vi produktens inverkan, vilka produkter som finns 
på marknaden och om det finns någon skillnad mellan vem som handlar vad. Vi ville 
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även undersöka huruvida attraktivitet på andrahandsmarknaden påverkar vid nya 
inköp. Att definiera produktens egenskaper menar vi kan bidra till det praktiska 
bidraget men även förklara frekvensen av köpta/sålda produkter hos barnfamiljer.  
 
En majoritet anger att de köper/säljer produkter med ett dyrt inköpspris. Bland 
grupperna var det gruppen “mellan” som signifikant skiljer sig och köper/säljer 
produkter med dyrt inköpspris i störst utsträckning och gruppen “hög” som signifikant 
skiljer sig och köper och säljer produkter med lågt pris i större utsträckning. Vi menar 
delvis att den höga frekvensen skulle kunna förklaras utifrån att de köper och säljer en 
större variation av produkter, både dyra och billiga. Liknande resultat fanns vid kvalitet 
där en majoritet anger att de köper/säljer produkter med hög kvalitet. Gruppen “mellan” 
skilde sig signifikant och värderade hög kvalitet mest. Slutligen gällande hur 
attraktiviteten på andrahandsmarknaden värderas vid nya inköp fanns en stor spridning 
men med en svag majoritet som inte lägger vikt vid andrahandsvärdet vid inköp. Det 
fanns däremot en signifikant skillnad som visar att de med ”hög” frekvens värderar 
andrahandsvärdet mest vilket vi menar bidrar till att förklara deras högre frekvens. Om 
de värderar andrahandsvärdet redan vid nya inköp menar vi att de redan då har tankar på 
att sälja vidare och motsatsen att grupperna “låg” och “mellan” inte värderar 
andrahandsvärdet gör det sannolikt att de köper produkter med lägre andrahandsvärde 
och därför säljer mindre. Vi hävdar att desto högre frekvens av köpta/sålda produkter 
konsumenten har på C2C-marknaden online desto fler olika typer av plagg säljs och 
även motsatsen, att de som har lägre frekvens endast köper/säljer specifika plagg med 
dyrt inköpspris och/eller hög kvalité. De generella resultaten från alla respondenter 
angående produktens utformning visar däremot att produkter med högt inköpspris och 
hög kvalitet köps/säljs i större utsträckning och att eventuell attraktivitet på 
andrahandsmarknaden inte värderas vid inköp. Det här menar vi ger incitament för att 
företag bör kunna marknadsföra dyrare produkter med hög kvalité med att de är 
attraktiva på C2C-marknaden online. Vi tror däremot att det hade varit tydligare om vi 
tydliggjort vad som är ett dyrt respektive lågt inköpspris, och detsamma för kvalitet. Vi 
ämnade egentligen besvara hur lågpriskläder från till exempel H&M säljs i jämförelse 
med produkter av högre kvalitet som från till exempel Polarn och pyret, men förstår i 
efterhand att det finns skillnader i respondenternas uppfattningar gällande vad som är 
hög kvalitet och pris. Detta kan ha påverkat resultatet, men vi hävdar ändå att 
helhetsbilden stämmer eftersom det är från konsumentens perspektiv. De produkter som 
enligt respondenterna är dyra och har hög kvalitet säljs i större utsträckning på C2C-
marknaden online, även om vi inte kan säkerställa exakt vad det innebär för produkten. 
Vi tror att attraktivitet på andrahandsmarknaden kan värderas mer ibland, som till 
exempel vid dyrare inköp och även variera mellan produktkategorier. Om vi istället 
frågat specifikt för plagg tror vi att vi fått andra svar, till exempel andrahandsvärdet på 
en vinteroverall jämförelse med en t-shirt. Vi undersökte även om produktutbudet är en 
drivkraft för agerande på C2C-markanden online. Det är sammanhängande med teorier 
om produktens betydelse för konsumentens konsumtionsval där även 
rekommendationer om produkter lyfts som en viktig faktor (Chiang & Dholakia, 2003; 
Kacen et al., 2013 och Kowatsch & Maas, 2010). Att utbudet är större är generellt 
vedertaget eftersom C2C-marknaden online erbjuder produkter från en längre period i 
jämförelse med vanliga butiker som erbjuder det som är aktuellt för säsongen. Det har 
även länge varit en drivkraft inom den traditionella begagnathandeln då människor 
uppger att de vill göra unika fynd som anledning till att gå på till exempel 
loppmarknader. Vi tror att utbudet är kopplat till konsumentens agerande och att det 
finns vissa grupper som i större utsträckning är ute efter att hitta det unika och därför 
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väljer att handla barnkläder begagnat. Vi tror även att en anledning till att utbudet är en 
stark faktor beror på att föräldrar vill köpa liknande produkter de haft till barnen förut 
eller som de blivit rekommenderade. Vi menar att de till exempel kan vilja köpa samma 
overall som de hade till storasyskonet för 4 år sedan eller följa rekommendationen de 
fick av någon bekant som har äldre barn. Finns inte produkten att få tag på i butik, eller 
anses den vara för dyr, är C2C-marknaden online ett alternativ. Utbudet skulle även 
kunna kopplas till geografiska skillnader inom Sverige. Det finns en möjlighet att 
utbudet är en starkare faktor för de som bor i områden där det fysiska utbudet av butiker 
är begränsat och att de därför väljer att konsumera på C2C-marknaden online i större 
utsträckning. Det kan också innebära motsatsen, att C2C-marknaden online är starkare i 
stora städer eftersom det där finns ett större utbud och att dessa produkter finns i samma 
geografiska område som konsumenten.  

6.4	Hållbarhet	

Hållbarhet är ett av de huvudsakliga teman vi presenterat i den teoretiska 
referensramen och som utgjorde en viktig del i undersökningen. Hållbarhet är även ett 
viktigt ämne för oss personligen och något som generellt ökar i betydelse för samhället. 
Vi kommer analysera de resultat vi fann från vår undersökning med de teorier vi 
presenterat tidigare.  

6.4.1.	Hållbarhet	och	konsumtion	

Hållbarhet och överkonsumtion undersöktes i enkäten för att besvara huruvida de är 
faktorer som påverkar. Hållbarhet påverkar starkt men överkonsumtionen kunde inte 
klargöras lika tydligt. De respondenterna med låg frekvens köpta/sålda produkter skilde 
sig signifikant och drevs mindre av hållbarhet och överkonsumtion. Vi tror att 
skillnaderna skulle kunna förklaras av att de med lägre frekvens generellt inte 
konsumerar i samma utsträckning och hållbarhet blir därför inte en lika stark drivkraft 
för den gruppen. Resultatet kan kopplas till Birtwistle och Moores (2007) studie som 
visar att konsumenter visar att stigande medvetenhet och skepticism till konsumtion. Vi 
hävdar att detta skulle kunnat vara en av de starkaste drivkrafterna men att det saknas 
kunskap gällande att Naturskyddsföreningen (2017) klassificerat begagnatmarknaden 
som “Bra miljöval”. Den stora variation gällande hur människor förhåller sig till 
begreppet hållbarhet ställer till det för hur de ska agera, vilket överensstämmer med 
Birtwistle och Moore (2007) som menar att kunskap är en faktor som påverkar hur 
konsumenter beter sig och Paulsen (2009) som menar att det är svårt att fastställa vilka 
alternativ som är de mest hållbara. Om konsumenter saknar kunskap gällande 
överkonsumtionens negativa effekter på miljön menar vi att de inte kommer uppge 
överkonsumtion som faktor till att välja C2C-marknaden och detsamma när det gäller 
hållbarhet. Vi menar att kunskapsglappet påverkar att människor inte har dåligt samvete 
för sin överkonsumtion och därför inte påverkas av den faktorn. Detta kan kopplas till 
Gilg et. al. s (2005) studie som visar att köp påverkas av konsumentens upplevelse av 
att göra faktisk nytta och Chus (2013) studie där människor drivs av både upplevd nytta 
och känslor. Om konsumenter skulle ha mer kunskap i ämnet tror vi att det skulle 
påverka deras beteende till att i större utsträckning vara medvetna om både sin egen 
konsumtion och den generella överkonsumtionen och även anpassa sitt agerande. Ett 
sätt att anpassa sitt agerande skulle vara att verka för att kläder används hela sin 
livslängd där begagnat är ett bra alternativ. Om C2C-marknaden fick en mer generell 
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hållbarhetsstämpel där faktiskt nytta framhölls skulle det bli en starkare drivkraft och 
även troligtvis uppmuntra till högre aktivitet. Vi tror även att det finns en diskrepans 
gällande hur föräldrar anger att de vill agera och hur de faktiskt agerar. Även om 
kunskapen saknas så finns en generell medvetenhet att hållbarhet är något att eftersträva 
och det kan ha påverkat att respondenter angett hållbarhet som en starkare faktor än vad 
som faktiskt är sant. Det är överensstämmande med Frostling-Henningsson et. al. s 
(2010) studie som visar att det finns skillnader mellan intention och handling när det 
kommer till ekologiska inköp. Ytterligare menar vi att de som köper och säljer i hög 
frekvens generellt konsumerar mer och därför drivs mer av att kompensera sin 
konsumtion och av att agera hållbart än de andra grupperna. Däremot går det inte fastslå 
vilken grupp som agerar mer hållbart utifrån vår undersökning. Vi tror inte heller att 
C2C-marknaden online anses vara hållbar i tillräckligt stor utsträckning och att detta är 
ett debatterat ämne, både eftersom det finns delade uppfattningar gällande vad som är 
mest hållbart och att det är en föränderlig process under utveckling.  

6.4.2.	Avfallshantering		

En majoritet anger att de lämnar till återanvändning men resultaten överensstämmer inte 
med den statistik som finns om människors återanvändning i Sverige. Enligt Sörme och 
Allerup (2015) återanvänds endast cirka 17 % av det som köpts. Gällande alternativet 
återvinning är det en svag majoritet som anger att de inte lämnar till återvinning. Enligt 
Sörme och Allerup (2015) är återvinning av textil näst intill obefintlig och vi har inte 
heller hittat någon uppdaterad statistik kring detta vilket vi tror delvis beror på att 
återvinning av textilier är ett relativt nytt område men även för att det är en för liten 
andel för att mätas. Det finns en signifikant skillnad mellan frekvenserna, “låg” och 
“mellan” där “mellan” anger att de lämnar till återvinning i större utsträckning. Positivt 
var däremot att en stark majoritet lämnar till släkt, vänner och familj vilket 
överensstämmer med Sörme och Allerups (2015) konstaterade att barnfamiljer vanligen 
ärver kläder mellan varandra. Det finns även en signifikant skillnad mellan frekvenserna 
“låg” och “mellan” där “låg” i större utsträckning ger bort kläder till släkt vänner och 
familj. Den låga frekvensen av köpta och sålda kläder på C2C-marknaden online skulle 
kunna förklaras av att den gruppen istället ger kläder till släkt, vänner och familj. 
Slutligen fann vi i motsägelse till statistiken från Naturvårdsverket (2015) och Sörme 
och Allerup (2015) som visar att mer än hälften av svenskars kläder slängs i soporna, att 
deltagarna i vår undersökning inte slänger i soporna i någon större utsträckning.  
 
Vi tror att det finns några olika förklaringar till att resultaten från vår undersökning inte 
stämmer överens med den statistik vi tidigare presenterat i den teoretiska referensramen. 
Vi menar att det finns en betydande diskrepans gällande konsumenters agerande inom 
känsliga områden som vi anser att hållbarhet och avfallshantering är. Hållbarhet är ett 
omdiskuterat och aktuellt ämne som berör många. Vi tror att många vill agera efter det 
som är mest rätt och kanske till och med anser själva att de gör det, medan den faktiska 
handlingen är en annan. Hållbarhet kan även innehålla många olika aspekter, och kan 
vara svårt att definiera. Detta är sammankopplat med Bjärvalls (2007) bok och 
Parkinsson et al. s (2016) studie som menar att föräldrar har en flytande identitet som 
påverkas av kontexten de befinner sig i och att det försvårar för föräldrar att handla 
utefter sina egna intentioner. Vi menar att resultatet från vår studie representerar 
intentionen hos barnfamiljer. För att fastslå hur de faktiskt agerar hade vi behövt göra 
observationer vilket inte var möjligt i denna studie, men kan vara ett uppslag för vidare 
forskning. Ett annat alternativ är att barnfamiljer är en grupp konsumenter som i större 
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utsträckning än medelsvensken lämnar till återanvändning och återvinning, vilket gör att 
de sticker ut från statistiken. När det gäller just återvinning tror vi att det också kan 
finnas en stor kunskapsbarriär som gör att människor inte agerar som de borde, detta har 
vi bland annat härlett till att vi under pilotstudien fick frågar om vad klädåtervinning är 
och om skillnaden mellan återanvändning och återvinning. Däremot är den tesen inte 
sammanhängande med de resultat Joung och Park-Poaps (2016) fann från sin studie 
som visar att kunskap om klädavfall inte påverkar deltagarnas beteende. Vi tror 
motsägande att med mer kunskap skulle återvinning av kläder öka. Slutligen tror vi att 
avfallshantering är ett svårt ämne att undersöka eftersom det är en föränderlig marknad 
och kräver insikt i de olika alternativen för att veta vilket som är bäst. Vilket 
överensstämmer med Frostling-Henningsson et. al (2010) som menar att det är svårt för 
föräldrar att veta hur de ska agera eftersom hållbarhet och miljömedvetenhet är en 
föränderlig process. Ena dagen är det bäst att lämna till återanvändning och andra dagen 
ska kläderna återvinnas. Utformningen av frågorna i kombination med skalan kan ha 
påverkat respondenternas svar och det resultat vi fick i en riktning som inte var avsedd. 
Enligt enkätens utformning finns det en risk att respondenterna svarade att de till 
exempel ger de bästa kläderna till familj och vänner, ger lite till Myrorna och att de 
slänger det som är trasigt i soporna. Vår intention var att undersöka vilket alternativ de 
använder i störst utsträckning vilket vi är osäkra på om resultatet speglar.  

6.5	Socialt	utbyte	

Resultaten visar att den sociala faktorn inte är en drivkraft som motiverar agerande på 
C2C-marknaden online. Det är både emot det vi själva trodde och inte heller i linje med 
teori vi presenterat. Den grupp som verkar påverkas mest av den sociala faktorn är 
gruppen ”mellan”, vilket är ett resultat som är svårt att analysera. Det skulle kunna höra 
samman med att den gruppen som är mest aktiv och den gruppen som är minst aktiv har 
andra faktorer som påverkar deras agerande i större utsträckning. Undersökningen visar 
liknande resultat både när det gäller köp och försäljning. Enligt teorin är sociala faktorer 
viktiga när det gäller konsumentbeteende inom fysisk handel och e-handel. E-handeln 
har utvecklats vidare till social commerce som innehåller fler sociala aspekter (Lu et al., 
2016, s. 225). Chu et al (2013, s. 1536) beskriver den sociala faktorn som en drivkraft 
till att sälja på C2C marknaden online och Moon och Kim (2000) utvecklade den 
klassiska modellen the technology acceptance model för att poängtera att individer även 
drivs av inre motivationsfaktorer vid användandet av internet. Vi hävdar att sociala 
aspekter också hör till de inre motivationsfaktorerna och att aktivitet på C2C marknaden 
kan drivas av både yttre och inre faktorer. Vi har argumenterat för att den sociala 
faktorn har en påverkan på barnfamiljers agerande på C2C marknaden online, 
framförallt med tanke på hur sociala medier som fokuserar på socialt utbyte har blivit 
självklara plattformar för C2C-marknaden. Vi hävdar också att barnfamiljer idag tillhör 
de generationer som generellt är bekväma med teknologi och är aktiva på sociala 
medier. Vi tror att en anledning till resultatet inte är sammanhängande med teori kan 
vara att vår population, barnfamiljer, är en grupp som prioriterar annat framför socialt 
utbyte. Till exempel visar undersökningen att bekvämlighet och effektivitet är en viktig 
faktor för barnfamiljer och vi tror att barnfamiljer prioriterar bekvämlighet och 
effektivitet framför det sociala utbytet med andra användare online. Vi tror däremot att 
sociala faktorer påverkar C2C-marknaden online och att det skulle behöva undersökas 
genom fler variabler och kanske jämföras med fysisk handel. Detta skulle kunna bidra 
till ytterligare förståelse varför våra resultat skiljer sig från tidigare forskning som 
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hävdar att sociala faktorer är viktiga för konsumentbeteendet på C2C marknaden online 
(Chu et al., 2013 och Lu et al., 2016).  

6.5	Ekonomi	

I vår enkät undersöktes huruvida spara och/eller tjäna pengar påverkar barnfamiljers 
agerande på C2C-marknaden online. Resultatet visar att faktorn ekonomi påverkar 
respondenterna vid köp och försäljning. Här finns en signifikant skillnad när det gäller 
köp av produkter mellan grupperna ”låg” och ”mellan”, där grupp ”låg” har ett högre 
medelvärde, vilket implicerar att de i större utsträckning köper på C2C-marknaden 
online för att spara pengar. Dessa resultat innebär att möjligheten att tjäna och/eller 
spara pengar är viktiga faktorer som påverkar barnfamiljers agerande på C2C 
marknaden online vilket är sammanhängande med Chus (2013) studie som visar att 
upplevd nytta är en motivationsfaktor när det gäller försäljning på begagnatmarknaden 
online, där konsumenten drivs av möjligheten till vinst, eller för att kunna finansiera 
andra köp. Chu (2013, s 1535–1536) lyfter även finansiell skuld som en 
motivationsfaktor till agerande på denna marknad som kopplas ihop med att vi 
undersökte ifall barnfamiljer drivs av att kompensera för sin konsumtion, vilket 
majoriteten gör. Pris är också en faktor som förekommer ofta i teorin, i sammanhanget 
att priset på produkter påverkar konsumentens beteende (Joung & Park-Poaps, 2016; 
Kim et al., 2000; Liu et al., 2013). Tidigare forskning kring produktens pris när det 
gäller konsumentbeteende online har visat motsägande resultat, att priset inte påverkar 
konsumentbeteende och att det visst gör det, samt att onlineköpare generellt är mer 
priskänsliga (Chiang & Dholakia, 2003; Liu et al., 2013; Kim et al., 2000). Våra resultat 
säger att barnfamiljer påverkas av ekonomiska aspekter och att det generellt lägre priset 
på C2C-marknaden online är lockande. Frostling-Henningsson et. al. (2010, s. 18–26) 
skriver att glappet mellan intention och handling hos barnfamiljer när det gäller 
konsumtion av ekologiska matvaror till stor del handlar om priset och vi hävdar att 
C2C-marknaden online erbjuder ett hållbart prisvärt alternativ som kan bidra till att 
minska glappet. Detta kan vara en anledning till att barnfamiljer är aktiva på denna 
marknad, och att just marknaden för kläder, skor och textilier för barn verkar frodas. Vi 
har tidigare nämnt att barnfamiljer ofta har en ansträngd ekonomi (Försäkringskassan, 
2015) och i samband med barns snabba tillväxt (Gelander, 2011) och den höga 
omsättningen på kläder är det sannolikt att C2C-marknaden online passar gruppen 
barnfamiljer synnerligen bra. Som fortsättning på eventuell påverkan av ekonomiska 
faktorer undersöktes eventuell begränsad ekonomi där majoriteten, ca 58 %, svarar att 
det inte är en faktor som påverkar deras agerande. “Mellan” gruppen påverkas allra 
minst av begränsad ekonomi, och det finns signifikanta skillnader mellan grupperna. Att 
medelvärdet var lägst för “mellan” gruppen implicerar att gruppen “låg” och “hög” i 
större utsträckning agerar påverkade av en begränsad ekonomi. Att gruppen “låg” har 
lägst frekvens skulle till viss del kunna förklaras av en viss begränsning i ekonomin, 
och gruppen “hög” som har högst frekvens skulle också till viss del kunna förklaras av 
begränsad ekonomi. Vi menar att de som har en begränsad ekonomi kan välja att göra få 
inköp, vilket placerar dem i gruppen med lägst frekvens. Vidare kan även de som har 
begränsad ekonomi välja att göra majoriteten av sina inköp på C2C-marknaden online 
för att spara pengar, vilket gör att de placeras i gruppen med högst frekvens. Även om 
majoriteten inte uppger att de agerar på grund av en begränsad ekonomi så säger en 
övervägande majoritet att de både säljer och köper på grund av att de vill tjäna och/eller 
spara pengar. Anledningen till att de inte uppger att begränsad ekonomi är en faktor kan 
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vara för att det kan uppfattas som en känslig fråga, och att begreppet begränsad 
ekonomi kan uppfattas och tolkas olika av olika respondenter. Vi valde att fråga om 
begränsad ekonomi istället för att fråga om faktisk inkomst eftersom vi ansåg att den 
ekonomiska situationen påverkas av levnadssituation och inte endast inkomst. 
Resultatet gällande begränsad ekonomi menar vi även kan förklaras av att majoriteten 
ändå har en normal ekonomi. Men eftersom spara och tjäna pengar var starka faktorer 
menar vi att vi att ekonomin påverkar barnfamiljers agerande på C2C-marknaden 
online, men att det generellt inte beror på att barnfamiljer upplever att de har en 
begränsad ekonomi. Detta menar vi är ett positiv resultat för studien, att monetära behov 
inte är enda drivkraften. Om begränsad ekonomi var starkast påverkande faktor skulle 
det innebära att människor handlade begagnat för de måste och inte för dom vill.   

6.7	Sammanfattning	analys	

Nedan följer en sammanfattning av vår analys indelad efter de tre grupperna baserade 
på frekvensen köpta/sålda produkter på C2C-marknaden online.  
 

6.7.1	Låg	frekvens,	0–5	produkter	per	månad	

De som anger att de köper/säljer produkter med låg frekvens är undersökningens största 
grupp. När det gäller försäljning är roligt, hållbart, socialt utbyte, tjäna pengar, tid och 
bekvämlighet och att kompensera för sin konsumtion svagare drivkraft än för övriga 
grupperna. Utstickande är att gruppen ”låg” är den grupp som ger till släkt, vänner och 
familj i störst utsträckning vilket vi menar även förklarar att de inte har lika starka 
drivkrafter att agera på C2C-marknaden online och att de har lägst frekvens köpta/sålda 
produkter. Det är även sannolikt att denna grupp också får begagnade kläder av 
närstående och vi tror inte att människor säljer vidare kläder som de fått i samma 
utsträckning som kläder de köpt själva. Vad gäller produkten har vi dragit slutsatsen att 
det också är sammanhängande med gruppens övriga resultat. De säljer specifika 
produkter med högt inköpspris och hög kvalitet vilket rimligtvis representerar en mindre 
mängd av alla produkter de äger. Vi menar att detta skulle kunna förklaras av att de 
lämnar resterande produkter till släkt vänner och familj. Eftersom gruppen inte har lika 
starka drivkrafter att sälja som de andra grupperna menar vi också att de är naturligt att 
de hellre ger bort produkter än att sälja dem. De var också den grupp som minst 
värderade attraktivitet på begagnatmarknaden vid nya inköp av barnkläder och därmed 
drar vi slutsatsen att det hänger ihop med att de lämnar majoriteten av sina kläder till 
släkt, vänner och familj. När det gäller köp fann vi liknande resultat, att de i förhållande 
till de andra grupperna drivs minst av faktorerna roligt, tid och bekvämlighet, 
hållbarhet, socialt utbyte, produktutbud, barnens påverkan och för att kompensera för 
sin konsumtion. Däremot har de ekonomiska faktorerna stuckit ut och de anger att spara 
pengar och begränsad ekonomi är viktigast i förhållande till de andra grupperna. Vi drar 
slutsatsen att deras frekvens av köpta/sålda produkter återigen härleds från att de inte 
drivs lika starkt av de faktorerna vi undersökt. Baserat på att de ekonomiska faktorerna 
värderas högt och att de köper/säljer produkter med högt inköpspris och hög kvalitet 
menar vi att de är aktiva på C2C marknaden online för att köpa bra produkter till 
billigare pris och på så sätt göra fynd. Eftersom de istället för att sälja produkter på 
denna marknad i hög utsträckning verkar ge produkter till närstående hävdar vi att det 
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även är rimligt att de får produkter av närstående och har ett mindre behov av att göra 
inköp på denna marknad. 
  

6.7.2	Mellan	frekvens,	5–10	produkter	per	månad	

De som angett att de köper/säljer 5–10 produkter per månad är gruppen “mellan” och är 
undersökningens näst största grupp. Denna grupp har inte lika många utmärkande 
drivkrafter som skiljer dem från de andra grupperna. När de gäller försäljning anger de 
att det sociala utbytet som starkare drivkraft och att de drivs minst av begränsad 
ekonomi i förhållande till de andra två grupperna. “Mellan” gruppen var den grupp som 
i störst utsträckning lämnar till återvinning och återanvändning vilket skulle kunna 
betyda att de istället för att ge bort kläder till närstående eller sälja kläder på C2C-
marknaden online väljer att återvinna eller lämna till återanvändning. När det gäller köp 
fanns det två utstickande faktorer, de drivs mest av alla grupper av det sociala utbudet 
och minst av en begränsad ekonomi. Att gruppen ”mellan” angett att socialt utbyte 
påverkar mer än de andra två grupperna skulle kunna bero på att de ligger precis lagom 
i aktivitet och kan kombinera nyttan med nöjet. De handlar tillräckligt mycket för att 
vara bekväma på marknaden men inte så mycket att det blir krävande. De skulle kunna 
vara den grupp som får den perfekta delen av båda världar, det sociala utbytet 
kombinerat med nyttan att sälja och/eller köpa barnkläder på C2C-marknaden online.  

6.7.3	Hög	frekvens,	fler	än	10	produkter	per	månad	

Denna grupp är den minsta gruppen i vår undersökning och säljer och/eller köper fler än 
10 produkter per månad. Denna grupp uppger att många faktorer påverkar starkare än 
den generella uppfattningen totalt. När det gäller försäljning svarar de att roligt, tid och 
bekvämlighet, hållbarhet, tjäna pengar och kompensera sin konsumtion stämmer in och 
anger även dessa som starkast i jämförelse med de andra grupperna. De svarar vidare att 
begränsad ekonomi spelar minst roll i jämförelse med de andra grupperna. Gruppen 
“hög” är även de som ger minst till släkt vänner och familj vilket även till viss del kan 
förklara deras frekvens av köpta och sålda produkter på denna marknad. De väljer hellre 
att sälja kläder än ge till släkt, vänner och familj. Eftersom de generellt drivs starkare av 
faktorerna än de andra grupperna hävdar vi att de har en större drivkraft att agera på 
marknaden och därmed väljer det alternativet före andra alternativ för att göra sig av 
med kläder. När det gäller köp anger de liknande resultat, att de drivs mest av roligt, tid 
och bekvämlighet, hållbart, produktutbud, barnens påverkan och kompensera sin 
konsumtion, i jämförelse med de andra grupperna. Vidare har de angett att socialt utbyte 
och begränsad ekonomi inte är drivkrafter. Vi menar att detta kan förklaras av deras 
frekvens, de är den grupp med de starkaste motiv att agera på C2C-marknaden online, 
vilket leder till fler köp. Gällande produkten anger de att de köper/säljer produkter med 
både högt och lågt inköpspris och av hög och låg kvalitet. Vi drar slutsatsen att deras 
höga frekvens även förklaras av att de köper/säljer en större variation av produkter. De 
var även den grupp som angett att attraktivitet på begagnatmarknaden online spelar 
mest roll vid nya inköp av produkter vilket vi menar betyder att de i större utsträckning 
köper produkter som de kan sälja vidare vilket i sin tur leder till högre frekvens 
sålda/köpta produkter. 
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7.	Slutsatser	

Den analys och diskussion som fördes i tidigare kapitel kommer nu att summeras 
genom att vi beskriver de slutsatser som enligt oss är de viktigaste för att besvara 
studiens frågeställning ”vilka faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller sälja 
kläder, textilier och skor för barn på C2C-marknaden online?”. Slutsatserna är 
framförallt baserade på medelvärden. Slutligen presenteras det praktiska bidraget med 
studien och förslag för framtida forskning. 
 

7.1	Slutsatser	

Vi har konstaterat att det finns olika faktorer som påverkar barnfamiljers agerande på 
C2C-marknaden online. Vi har även konstaterat att det finns en skillnad mellan 
faktorerna när det gäller köp respektive försäljning. Det verkar även vara så att 
beroende på hur aktiva barnfamiljer är på C2C-marknaden online, så är faktorerna olika 
starka. Ytterligare har vi kunnat dra slutsatser att avfallshantering kan kopplas till 
respondenternas aktivitet och förklara de övriga faktorerna i viss utsträckning.  
 
Gällande köp på C2C-marknaden online har vi kommit fram till att roligt, tid och 
bekvämlighet, hållbarhet, produktutbud och att spara pengar är drivkrafter som 
påverkar starkt, där följande tre har störst påverkan; tid och bekvämlighet, spara pengar 
och hållbarhet. Socialt utbyte, begränsad ekonomi och barnens påverkan är faktorer 
som delvis inte påverkar. Att tid och bekvämlighet var den starkaste drivkraften är vi 
förvånade över eftersom vi hävdar att inköp på begagnatmarknaden online kan vara mer 
tidskrävande och kräva mer engagemang än traditionell e-handel och handel i fysiska 
butiker och därmed skulle varit en motverkande faktor. Vi tror att konsumenter anser att 
det är bekvämt och effektivt tack vare digitaliseringen som till exempel att betala via 
appar i telefonen, och att ha marknaden tillgänglig dygnet runt från sina bärbara enheter. 
Ytterligare en aspekt av tid och bekvämlighet är att produkter på denna marknad oftast 
skickas direkt till köparens postlåda. En annan del gällande bekvämlighet kan också 
vara det stora och varierande produktutbudet som resultatet visat har en stark påverkan. 
Att begränsad ekonomi var av liten betydelse menar vi kan förklaras av att det är en 
minoritet av befolkningen som har begränsad ekonomi, däremot finns ett stort intresse 
för att spara pengar. Att spara pengar och att göra fynd har sedan länge varit en 
anledning till att vara aktiv på begagnatmarknaden generellt, vilket stämmer med våra 
resultat. Att barnen inte påverkar gör att vi drar slutsatsen att på just denna marknad 
påverkar barnen inte sina föräldrars konsumtion i samma utsträckning som på den 
fysiska marknaden. Det kan ha inverkan på resultatet att barnen till respondenterna i 
undersökningen är under 8 år och inte har en lika stor påverkan på sina föräldrar som 
äldre barn.  
 
Gällande försäljning på C2C-marknaden online har vi kommit fram till att tid och 
bekvämlighet, hållbarhet och att tjäna pengar är faktorer som motiverar starkt där tid 
och bekvämlighet är den starkaste faktorn följd av hållbarhet och tjäna pengar. Roligt, 
sociala utbytet och begränsad ekonomi är faktorer som delvis inte påverkar. Att tid och 
bekvämlighet är den starkaste faktorn som påverkar försäljning är liknande med 
slutsatserna ovan. Det finns andra alternativ som vi menar är mer bekväma sätt att göra 
sig av med kläder. Vi hävdar att det är tidskrävande att sälja kläder online då det kräver 



69	
 

ett större engagemang och vi trodde initialt att det var en anledning till att folk inte 
köpte och sålde kläder på C2C-marknaden online. Vi tror däremot att faktorn tid och 
bekvämlighet i kombination med ytterligare värden som att få pengar tillbaka, agera 
hållbart eller att frigöra utrymme i hemmet tillsammans gör att faktorn lyfts som den 
viktigaste. Utan de övriga faktorerna menar vi att det mest tidseffektiva och bekväma 
sättet att göra sig av med kläder man inte längre vill ha borde vara att slänga dem i 
soporna, men det är det många som inte gör på grund av ytterligare faktorer som 
påverkar beteendet. Att hållbarhet uppges som den näst viktigaste faktorn när det gäller 
försäljning på C2C-marknaden online menar vi bekräftar våra argument för att denna 
marknad är ett hållbart alternativ vilket värderas högt av konsumenterna som i vårt fall 
är barnfamiljer. Det finns dock risk för diskrepans när det gäller denna faktors påverkan.  
 
Följande tre faktorer har störst påverkan på barnfamiljers agerande på C2C-marknaden 
online, i fallande ordning med totala medelvärden inom parentes. 
 

• Tid och bekvämlighet (3,93)    
• Spara/tjäna pengar (3,78)   
• Hållbarhet (3,76) 

 
Slutsatserna skiljer sig en aning mellan köp och försäljning. Tid och bekvämlighet är 
den starkast påverkande faktorn för barnfamiljers agerande på C2C-marknaden online 
vid både köp och försäljning, men möjligheten att tjäna/spara pengar och 
hållbarhetsfaktorn har olika placeringar för köp respektive försäljning. Att hållbarhet 
har en starkare påverkan, i relation till de andra faktorerna, för barnfamiljers agerande 
vid försäljning på C2C-marknaden online gör att vi drar slutsatsen att de i mindre 
utsträckning köper för att agera hållbart, då det blir lite motsägande att köpa för att 
agera hållbart. Om frågan hade ställts i relation till konventionell handel kanske fler 
hade angett att de hellre köper begagnat med tanke på hållbarhet om de ändå måste 
köpa. Hållbarhet är en starkare faktor vid försäljning än att tjäna pengar, vilket är en 
väldigt positiv slutsats, att människor agerar utifrån hållbarhet före monetär nytta. Vi 
anser att vi genom dessa slutsatser kan besvara frågeställningen för denna studie: Vilka 
faktorer påverkar barnfamiljer att köpa och/eller sälja kläder, textilier och skor för 
barn på C2C-marknaden online? 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur	21.	Sammanfattning	faktorer	vid	köp	och	försäljning	

Tabellen visar de faktorer som påverkar barnfamiljer mest när det kommer till köp 
respektive försäljning på C2C-marknaden online. 
 
 

Köp	 Försäljning	

Tid	och	bekvämlighet	(3,88)	 Tid	och	bekvämlighet	(4,22)	
Spara	pengar	(3,88)	 Hållbarhet	(3,73)	
Hållbarhet	(3,79)	 Tjäna	pengar	(3,68)	
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Figur	22.	Sammanfattning	faktorer	som	påverkar.	

Tid och bekvämlighet, ekonomi och hållbarhet är de faktorer som enligt studiens 
resultat påverkar barnfamiljer mest när det gäller att köpa och sälja kläder textilier och 
skor för barn på C2C-marknaden online.  
 

7.2	Praktiska	rekommendationer	

Företag som säljer kläder, skor och textilier för barn både i fysiska butiker och i 
onlinebutiker kan finna resultaten från denna studie intressanta. Eftersom C2C-
marknaden online har vuxit mycket och snabbt och verkar engagera många barnfamiljer 
borde företag vara medvetna om den marknaden och ta tillvara på de kunskaper som 
denna studie lyft fram. Det kan till exempel vara värdefullt för företag att förstå vilka 
egenskaper hos produkter som konsumenter värdesätter för att produkterna ska vara 
attraktiva på andrahandsmarknaden. Även om våra resultat visar att konsumenter 
generellt inte lägger särskilt stor vikt vid produktens attraktivitet på begagnatmarknaden 
vid inköp av nya produkter, menar vi att resultaten gällande kvalitet och pris på 
produkter samt slutsatserna gällande de faktorer som påverkar barnfamiljers agerande 
mest, tillsammans bidrar till en förståelse för både vilka produkter som är attraktiva på 
marknaden och för hur konsumenter agerar.  Vi menar att ett sätt för företag att visa sitt 
engagemang inom hållbarhet är att lägga vikt vid att produkterna har en lång livscykel 
och kan återanvändas och återvinnas, i enlighet med slow fashion som presenterades i 
den teoretiska referensramen. Detta grepp kan vara användbart i marknadsföringssyfte, 
då eko-trenden som funnits länge kan kännas aningen trött och konsumenter ständigt 
matas med marknadsföring gällande ekologiska eller “gröna” alternativ. Istället kan 
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företagen lyfta produkternas kvalitet och visa att de kan hålla genom flera generationer, 
och visa att återanvändning i många fall kan vara mer hållbart än andra alternativ.  
 
Vidare hävdar vi att denna studie är användbar för de aktörer som finns på C2C-
marknaden online, och då syftar vi på de plattformar vi tidigare beskrivit i den 
teoretiska referensramen samt de som kommit fram via vår undersökning. Det finns 
även fler plattformar online för begagnatmarknaden som vi inte tagit upp, samt att vi 
tror att det kommer att utvecklas fler alternativ. Eftersom vår studie beskriver vilka 
faktorer som är viktiga för barnfamiljers agerande på C2C-marknaden online kan det 
användas av aktörerna på marknaden för att anpassa sina plattformar och verktyg för att 
ännu bättre passa barnfamiljer som målgrupp. Vi vet nu att tid och bekvämlighet, 
hållbarhet och att spara/tjäna pengar är de viktigaste faktorerna, dessa faktorer bör vara 
framträdande hos de aktörer på C2C-marknaden online som väljer att fokusera på 
barnfamiljer.  
 

7.3	Framtida	forskning	

För framtida forskning föreslår vi att man fortsätter att utreda olika populationer och 
vad som utmärker dem när det gäller agerande på C2C-marknaden online. Till exempel 
kan forskningen ta reda på vad som utmärker ungas konsumtion på marknaden, 
eftersom de är framtidens konsumenter och kommer att ha stor betydelse för den 
onlinebaserade C2C- marknadens vidareutveckling. De är även den generation som man 
kan anta är mest bekväma med sociala medier och som kommer att bidra till 
utvecklingen av dessa. Vidare skulle forskning också kunna utreda vilka begränsningar 
som C2C-marknaden online har, och varför vissa konsumenter aldrig är aktiva på den 
marknaden. Ett ytterligare förslag för framtida forskning är att fokusera på geografiska 
skillnader. Vi har i vår undersökning inkluderat barnfamiljer från hela Sverige, men vi 
har funderat kring om det finns regionala skillnader när det gäller hur aktiva 
barnfamiljer är på C2C-marknaden online. I storstadsområden finns det ett stort 
produktutbud och en närhet som kan innebära att frekvensen av köpta/sålda produkter 
på C2C-marknaden online är högre, men det skulle också kunna vara tvärtom, att det i 
områden på glesbygden finns ett större incitament till att agera på C2C-marknaden 
online då produktutbud och närhet till fysiska butiker är begränsat. Vi rekommenderar 
även att framtida forskning fokuserar mer på en faktor i taget eftersom vi anser att de 
var svårt att få tydliga svar genom att testa flertalet faktorer samtidigt. Slutligen 
rekommenderar vi observationer av C2C-marknaden online som ett framtida 
forskningsområde för att fastslå faktiskt handlade och kunna se förbi den eventuella 
diskrepansen mellan intention och faktiskt agerande.  
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8.	Etisk	diskussion	

Då vår studie behandlar ämnen som kan uppfattas som känsliga ur ett etiskt perspektiv, 
väljer vi att diskutera dessa kort för att visa att vi är medvetna om detta och hur det kan 
ha påverkan på respondenternas svar. 
 
Ekonomi är ofta ett känsligt ämne och vår studie berör respondenternas ekonomiska 
situation samt deras inställning till priser på den undersökta marknaden. Vidare 
undersöker vi respondenternas inställning till att spara/tjäna pengar på C2C-marknaden 
online. Det är inte fel ur ett etiskt perspektiv att fråga respondenten om ekonomi och 
pengar, men det kan uppfattas som privat och innebära att respondenten upplever ett 
intrång på privatlivet och avstår från att svara. Det kan även innebära att respondenten 
blir negativt inställd till enkäten om hen blivit förnärmad av frågorna av ekonomisk 
karaktär. Vi hävdar dock att vårt syfte med enkäten bidrar till en förståelse för att vi 
behöver använda påståenden rörande ekonomi, och att majoriteten av respondenterna 
svarat på frågorna visar också att de uppfattades som relevanta. Frågorna rörande 
begränsad ekonomi skiljer sig från de övriga ekonomiska frågorna som behandlar att 
spara/tjäna pengar samt att köpa för att det är billigare på begagnatmarknaden. Som vi 
analyserat tidigare tror vi att frågan om begränsad ekonomi var den mest känsliga alla 
frågor i enkäten, och att det kan ha bidragit till att majoriteten anger att det är en faktor 
som inte påverkar agerandet, när de i de andra frågorna rörande ekonomi anger att det 
till stor del stämmer. I anknytning till temat ekonomi berör vi även konsumtion i vår 
undersökning. Konsumtion kan också ses som ett känsligt ämne med tanke på att det 
både kan uppfattas som lyxigt och roligt att konsumera, men samtidigt något som bidrar 
till ansträngd ekonomi och ur ett hållbarhetsperspektiv bidrar till överkonsumtion. Vi 
valde aktivt att ha de mer känsliga frågorna i slutet på enkäten för att respondenterna 
inte skulle känna att vi direkt tog upp känsliga frågor om deras ekonomi och 
konsumtion, utan att de skulle kännas som en naturlig del i undersökningen. 
 
Att ställa frågor rörande föräldraskap och barn kan också ha etiska implikationer. Hur 
man agerar som förälder är känsligt och det diskuteras ofta flitigt vad som är rätt och fel 
när det gäller föräldraskap och uppfostran. Vi menar att eftersom syftet med vår studie 
är att undersöka barnfamiljer, och att de respondenter som svarat på enkäten vetat om 
detta och att de endast ingår i vårt urval om de har barn så var respondenterna 
förberedda på ämnet. Generellt har vi inte bett respondenterna att uppge detaljer om sig 
själva utan använde frågor och påståenden av mer generell karaktär vilket vi tror bidrar 
till att enkäten har uppfattats som relativt lättsam trots de känsliga ämnena.  
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9.	Sanningskriterier		

I denna avslutade del diskuteras studiens kvalitet i form av sanningskriterier. 
Sanningskriterier beskrivs som de allra viktigaste kriterierna för bedömning av 
samhällsvetenskapliga undersökningar. Sanningskriterier innefattar tre begrepp; 
validitet, reliabilitet och replikerbarhet. Att diskutera hur vi resonerat och tänkt kring 
dessa menar vi stärker studiens trovärdighet och användbarhet.  

9.1	Validitet	

Validitet berör frågan huruvida utformade mätinstrument mäter det de är utformade för 
att mäta (Bryman, 2011, s. 163). Validitet kan därmed anses som en bedömning av om 
resultaten från en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2011, s. 50). Både 
reliabilitet och validitet behandlar noggrannheten i mätningarna och är självklara inom 
kvantitativ forskning (Bryman 2011, s 51). Det olika slags validitet som Bryman 
presenterar beskrivs nedan. 
 
Mätningsvaliditet eller begreppsvaliditet som det även kallas är en viktig del inom 
kvantitativ forskning och bedömer huruvida ett mått mäter det som är studiens syfte är 
att mäta (Bryman 2011, s. 50). Bryman menar vidare att mätningsvaliditet direkt kan 
kopplas till reliabiliteten, det vill säga om arbetet har låg reliabilitet mäter det olika vid 
varje tillfälle och är inte tillförlitligt. Vi har försökt vara medvetna om denna svårighet 
och försökt säkerställa mätningsvaliditeten genom att vara tydliga för hur vi utformat 
enkäten. Ytterligare så valde vi att beskriva begrepp som ansågs svårare att förstå. Vi 
menar också att eftersom studien hade få kommentarer och synpunkter så är den att anse 
som lättförståelig. Däremot är detta ett ämne som är under ständig utveckling vilket 
även innebär att konsumenters medvetenhet, kunskap och agerande också ändras och 
utvecklas. Vi hävdar ändå att om studiens skulle upprepas på Facebook och enkäten 
publiceras för liknande grupper inom de närmsta åren skulle den få liknande resultat och 
därmed har den hög mätningsvaliditet.  
 
Intern validitet bedömer huruvida slutsatser som innehåller samband mellan olika 
variabler är hållbara eller inte (Bryman 2011, s. 50). Vi har använt oss av den statistiska 
metoden envägs variansanalys för att undersöka eventuella skillnader mellan tre grupper 
av respondenter med olika frekvent aktivitet på C2C-marknaden online. Vi har alltså 
inte undersökt samband mellan variabler utan istället skillnader. Frekvensen har varit 
oberoende variabel och har testats med en mängd olika variabler som baseras på 
frågorna från enkäten. Vidare har vi genom post hoc test undersökt mellan vilka grupper 
den eventuella skillnaden finns. Genom att göra dessa statistiska analyser som är 
vedertagna metoder anser vi att den interna validiteten är hög. Vi har även redovisat 
resultat i form av procentandelar och medelvärden som visar hur respondenterna har 
svarat på frågorna, och eftersom dessa resultat kommer direkt från enkätundersökningen 
anser vi att även de har hög intern validitet. Slutsatserna vi presenterar är baserade på 
den teoretiska referensramen i kombination med resultat från deskriptiva analyser, 
medelvärden från grupperna baserade på frekvens och undersökning i helhet, envägs 
variansanalys och post hoc bonferroni test. 
 
Extern validitet bedömer huruvida resultaten från urvalet är generaliserbara för hela 
populationen (Bryman 2011, s. 51). Urvalet som görs är därmed viktigt för att skapa 
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hög extern validitet och få generaliserbara resultat (Bryman 2011, s. 51). Det är alltid 
önskvärt att undersöka hela populationen men i vårt fall var detta inte möjligt. Det finns 
för många barnfamiljer i Sverige och populationen är för stor för att testas som helhet. 
Vi menar däremot att eftersom enkäten publicerades online i ett antal olika forum och 
fick ett högt deltagande påvisar att den har en viss extern validitet. Det som motsätter 
sig är att det finns en risk att de personer som väljer att besvara enkäten generellt är att 
anse som mer aktiva på C2C-marknaden online, men eftersom vi vill undersökta 
faktorer på inom detta område menar vi att det är positivt att komma i kontakt med de 
som är aktiva. En annan aspekt som kan påverka den externa validiteten är det faktum 
att vi själva valde i vilka grupper som enkäten delades ut, samt att den lades upp på en 
av författarnas personliga profil på Facebook. Vi har inte heller kunnat säkerställa hur 
många respondenter som kom från varje Facebookgrupp men har utifrån den generella 
aktiviteten i gruppen och antalet kommentarer och likes observerat aktivitet som vi 
menar kan stärka ett större deltagande från de rikstäckande grupperna. Vi hävdar dock 
att detta inte har en negativ påverkan med tanke på studiens syfte, där vi riktar oss mot 
barnfamiljer i Sverige som är aktiva på C2C-marknaden online, och att det som spelar 
roll för studiens resultat är att respondenterna tillhör den bestämda urvalsgruppen, vilket 
stämmer för vår undersökning. Vi menar att urvalets storlek skapar en vikt och 
trovärdighet för att kartlägga vilka faktorer som påverkar den valda populationen. 
  
Slutligen finns ekologisk validitet som bedömer huruvida studiens resultat kan tillämpas 
i människors verkliga liv och vardag (Bryman 2011, s. 51). Vi menar att vår studie har 
en hög ekologisk validitet eftersom enkäten publicerades på den plattform, Facebook, 
där flest angett sig vara aktiva vilket även bekräftas av statistik. Enkäten publicerades 
online och gjordes tillgänglig för respondenten att besvara när det passade in i deras 
vardag och respondenterna är att anse som bekväma i miljön där enkäten publicerades 
samt bekväma på C2C-marknaden online som enkäten berör eftersom de är aktiva på 
den marknaden.  

9.2	Reliabilitet	

Reliabilitet som också kan beskrivas som studiens tillförlitlighet behandlar huruvida 
resultaten från undersökningen kommer bli detsamma om undersökningen upprepas 
eller om resultaten påverkades av slump eller tillfälligheter (Bryman 2011, s. 49). 
Reliabilitet bestäms av hur mätningarna genomförts och genom att upprepade mätningar 
ska ge samma resultat (Johansson Lindfors, 1993 s.110). Reliabilitet är viktigast inom 
kvantitativ forskning eftersom forskaren då behöver fastställa om ett mått är stabilt eller 
inte (Bryman 2011, s. 49). Det finns enligt Bryman (2011, s. 160) tre faktorer som är 
viktiga för att bedöma om ett mått är reliabelt. Två av dessa har vi tagit hänsyn till när 
vi bedömt vår studies reliabilitet eftersom vi fann den tredje, intern reliabilitet som rör 
mått med multipla indikatorer, irrelevant för vår studies utformning. Den första vi tagit 
hänsyn till är stabilitet, som bedömer måttets stabilitet över tid och betyder att attityder 
inte ska förändras i någon större utsträckning (Bryman 2011, s. 160). Vi tror att om vår 
studie upprepas inom den närmsta tiden skulle studiens resultat bli densamma då vi 
menar att måtten vi använda är stabila. Men vi menar också att eftersom det är ett 
föränderligt ämne och vi främst undersökt attityder och kunskap finns det en risk att 
människor tycker och agerar olika i takt med att ny kunskap utvecklas och att det även 
påverkar människors attityder. Vi menar att måtten vi valt är stabila men att området är 
fluktuerande. Den andra faktorn är interbedömarreliabilitet (kallas också 
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överensstämmelse mellan bedömare och observatörer) och bedömer i vilken 
utsträckning observatörer eller bedömare kan förhålla sig objektivt och inte blanda in 
egna tolkningar eller preferenser som påverkar resultat (Bryman, 2011, s. 160).  Då vi 
använt oss av en kvantitativ studie med positivistisk kunskapssyn och objektivistisk 
världssyn när undersökningen genomfördes menar vi att det stärker att studien är utförd 
objektivt. Vidare har vi också använt oss av en 0,05 % signifikansnivå vilket är 
ytterligare är incitament till att det är statistiskt säkerställt. Vi har även arbetat 
tillsammans majoritet av tiden och haft god insikt i varandras arbete och även analyserat 
all data gemensamt. Det har tillsammans lett till en hög interbedömarreliabilitet. Ämnet 
och studien har varit intressant och viktigt för oss båda författare, vilket vi framhållit 
under uppsatsens gång, men det är inget som påverkat resultaten av studien utan snarare 
något som gjort att vi varit engagerade och ansträngt oss för att genomföra en så bra 
studie som möjligt.  
 
Då vi menar att studien har stabila mått och hög interbedömarreliabilitet innebär det att 
studiens har hög reliabilitet. Vi tror däremot att eftersom studien är utförd på ett 
föränderligt område är det troligt att om studiens upprepas om 5 år skulle resultaten inte 
bli densamma. Detta menar vi dock inte betyder att studien har låg reliabilitet utan 
istället att det inte går att räkna med samma resultat då forskare undersöker föränderliga 
attityder, framförallt inte då det handlar om känsliga ämnen som vi menar att hållbarhet 
och människors agerande inom konsumtion är. Vi hävdar dock att eftersom enkäten fick 
484 svar finns en tillförlitlighet i att den inte är beroende av slump eller tillfälligheter 
och därmed har hög reliabilitet.   

9.3	Replikerbarhet	

Det sista kriteriet är replikerbarhet som innebär att studien ska vara möjlig att upprepa 
vilket innebär att forskare måste beskriva sitt tillvägagångssätt så detaljerat som möjligt 
för att möjliggöra för andra att upprepa forskningen (Bryman 2011, s. 49). Vi har 
tillsammans redan från start varit noggranna med att grundligt beskriva och 
dokumentera tillvägagångssätt. Vi antecknade stödord och arbetsgång som sedan 
skrivits in i arbetet. Målet har varit att hellre vara för tydlig än att lämna något åt 
antagande. Det teoretiska metodkapitlet beskriver bland annat angreppssätt, världssyn, 
kunskapssyn, forskningsstrategi och tillvägagångssätt när vi valt litteratur. Det 
teoretiska kapitlet skapar en teoretisk ram för vilka teorier och den litteratur vi använt 
och utgått ifrån när vi skulle utforma vår enkät för att besvara vår frågeställning. Den 
praktiska metoden beskriver detaljerat hur enkäten utformades, urval och de 
ställningstaganden vi tagit när vi utformade vår praktiska metod. Här har även 
databearbetningen beskrivits. Utöver detta bifogas bilagor i form av enkät, 
urvalsunderlag och svar på fråga 33.     
   

9.4	Reflektioner	enkät	

Vi är medvetna om att vår undersökning inte kan svara för samtliga de sex faktorer vi 
genom den teoretiska referensramen kunde koppla till konsumenters beteende på C2C-
marknaden online. Vi menar att enkätundersökningens storlek delvis begränsade oss 
och att det finns en svaghet i att vissa faktorer endast testades genom en enda fråga. Vi 
tänker också att det för att fastställa en faktor ytterligare behövs flera frågor som 
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formuleras på olika sätt för att verifiera varandra. Den faktor som vi inte helt vill 
uteslutna men inte kan fastställa påverkan av gäller det emotionella värdet, detta testade 
vi genom att fråga om barnfamiljer påverkas av roligt och socialt utbud. Dessa faktorer 
hade tydlig koppling i den teoretiska referensramen. Vidare menar vi att det är svårt att 
bedöma vilken diskrepans som finns i de svar som respondenterna uppger. Men 
eftersom det endast kan besvaras med en jämförande observationsstudie menar vi att 
våra svar är trovärdiga och kan generaliseras utifrån hur respondenterna själva anser att 
de agerar.  
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Appendix	1:	Urvalsunderlag	Facebook	
 
  

Gruppnamn Antal 
medlemmar 

Beskrivning Publicerad 

OT barnkläder 1600 
medlemmar 
från hela 
Sverige 

En grupp för 
barnföräldrar att 
diskutera valfria 
ämnen.  
OT = off topic 

36 timmar 
21.00 tisdag 
14/3-09.00 
torsdag 16/4 

Mini Rodini 
loves you 

2300 
medlemmar 
från hela 
Sverige 

Köp och sälj 
grupp för 
barnkläder 

36 timmar 
21.00 tisdag 
14/3-09.00 
torsdag 16/4 

Molo & andra 
märkeskläder 

3700 
medlemmar 
från hela 
Sverige 

Köp och sälj 
grupp för 
barnkläder 

36 timmar 
21.00 tisdag 
14/3-09.00 
torsdag 16/4 

BF juni 2015 
Sverige 

1000 
medlemmar från 
hela Sverige 

En grupp med 
föräldrar som har 
barn födda juni 
2015 och senare 
som diskuterar 
valfria ämnen 

24 timmar 
21.00 onsdag 
15/3- 21.00 
torsdag 16/4 

Umeå köp och 
sälj barnkläder 

9600 
medlemmar från 
Umeå i första 
hand. 

Köp och 
säljgrupp för 
barnkläder inom 
Umeå 

24 timmar 
21.00 onsdag 
15/3- 21.00 
torsdag 16/4 

Privat Facebook 
profil 

700 vänner Publicerades på 
författarens 
privata profil 

48 timmar 
21.00 tisdag 
14/3 – 21.00 
torsdag 16/4 
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Appendix	2:	Enkät	
	
Enkät om barnfamiljers agerande på begagnatmarknaden 
online 
 
Vi är två civilekonomstudenter vid Handelshögskolan i Umeå som skriver 
examensarbete i företagsekonomi. Vår studies syfte är att undersöka barnfamiljers 
agerande på begagnatmarknaden online inom kläder, skor och textiler för barn. 
När examensarbetet är färdigt kommer det att publiceras och finnas tillgängligt 
för allmänheten via databasen DIVA. Ditt deltagande är helt anonymt och 
frivilligt, och du kan när som helst välja att avbryta enkäten. Enkäten tar ca 3.-4 
minuter. Kontakta oss via mail c2cbarn@gmail.com om du har frågor, eller 
funderingar. 
Tack för din tid, dina svar är värdefulla för oss!  
 
 

1.     Kön 
Kvinna/Man /Annat 

2.     Har du ett eller flera barn födda efter år 2009? 
Ja/Nej 

3.     Köper/säljer du begagnade kläder, skor och/eller textilier för barn av andra 
privatpersoner online? Även oanvända/nya plagg räknas som begagnade i detta 
sammanhang. 
Ja/Nej 

4.     Bor du i Sverige? 
Ja/Nej 
 
PLATTFORM FÖR BEGAGNATMARKNADEN ONLINE 
 

5.     Vilka plattformar använder/har du använt för att köpa/sälja kläder, skor och textilier för 
barn online? Här kan du välja flera alternativ. 
Facebook/Trader/Blocket/EBay/Citiboard/Sphock/Annat 

 
6.     Vilken plattform är ditt förstahandsval för att köpa/sälja kläder, skor och textilier för 

barn online? Välj ett alternativ 
Facebook/Trader/Blocket/EBay/Citiboard/Sphock/Annat 
 

7.     Ungefär hur många produkter (kläder, skor och textilier för barn) köper/säljer du på 
begagnatmarknaden online per månad? 
0–5 produkter per månad/5–10 produkter per månad/ Fler än 10 produkter per månad 
 
FÖRSÄLJNING PÅ BEGAGNATMARKNADEN ONLINE 
Besvara följande påstående för hur du SÄLJER kläder, skor och/eller textilier för 
barn till andra privatpersoner online. 
Besvaras med en skala 1–5, där 1= stämmer inte alls och 5= stämmer helt 
 

8.     Jag säljer för att det är roligt 
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9.     Jag säljer för att det är ett bekvämt och effektivt sätt att göra sig av med kläder 
10.  Jag säljer för att jag vill agera hållbart 
11.  Jag säljer för att jag uppskattar det sociala utbytet med andra användare 
12.  Jag säljer för att tjäna pengar 
13.  Jag säljer på grund av begränsad ekonomi 
14.  Jag säljer för att kompensera för min konsumtion 
 

KÖP PÅ BEGAGNATMARKNADEN ONLINE 
Besvara följande påstående för hur du KÖPER kläder, skor och/eller textilier för 
barn från andra privatpersoner online. 
Besvaras med en skala 1–5, där 1= stämmer inte alls och 5= stämmer helt 
 

15.  Jag köper för att det är roligt 
16.  Jag köper för att det är ett bekvämt och effektivt 
17.  Jag köper för att jag vill agera hållbart 
18.  Jag köper för att jag uppskattar det social utbytet med andra användare 
19.  Jag köper för att få tillgång till ett större produktutbud 
20.  Jag påverkas av mitt/mina barns vilja när jag köper produkter 
21.  Jag köper för att jag vill spara pengar (då begagnat generellt är lägre pris) 
22.  Jag köper på grund av begränsad ekonomi 
23.  Jag köper för att det känns bättre för mitt samvete med tanke på överkonsumtionen i 

samhället 
 

PRODUKTEN 
Följande påstående gäller vilka produkter du köper/säljer begagnat online 
Besvaras med en skala 1–5, där 1= stämmer inte alls och 5= stämmer helt 
 

24.  Jag säljer/köper produkter som haft ett dyrt inköpspris 
25.  Jag säljer/köper produkter som haft ett lågt 
26.  Jag säljer/köper produkter som är av hög kvalitet 
27.   Jag säljer/köper produkter som är av låg kvalitet 
28.  När jag köper en ny produkt från butik, väljer jag en produkt som jag vet är attraktiv på 

begagnatmarknaden online 
 

AVFALLSHANTERING 
Följande påståenden gäller hur du gör dig av med kläder, skor och textilier för 
barn som du inte säljer begagnade online till andra privatpersoner. 
Besvaras med en skala 1–5, där 1= stämmer inte alls och 5= stämmer helt 
 

29.  Jag lämnar till återanvändning (tex. välgörenhet, Myrorna, Röda korset där plaggen 
används igen av någon annan)’ 

30.  Jag lämnar till återvinningen (textilfibrerna återvinns för att tillverka nya plagg) 
31.  Jag ger till släkt, vänner och familj 
32.  Jag slänger i hushållsavfallet, soporna 
 

Stort tack för din medverkan! 
33.  Övriga synpunkter, åsikter 
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Appendix	3:	Övriga	kommentarer	
	
Enkäten fick totalt 8 övriga kommentarer som vi valt att dela upp i tre kategorier.  
 
1. Synpunkter på enkäten: 
“Jag saknade en fråga gällande produkter. Jag köper produkter som jag vet tillverkats med 
åtanke på miljön och humana arbetsvillkor” 
“Borde finnas en "ej relevant". Min son är 8 månader så han kan inte tycka till så 
mycket om vad jag köper för kläder” 
 
2. Tilläggsinformation: 
“Vårt barns förskola jobbar aktivt med miljömedvetenhet. (Grön flagg.) och även hon 
5år förstår fördelarna med återbruk.” 
“Jag köper sällan utan använder begagnatmarknaden för att sälja av urvuxet.” 
“Jag handlar mest begagnat för mitt barn på grund av att det är billigast och anser inte 
det är värt att spendera massa pengar på kläder som han endast kommer kunna ha i ett 
par månader innan det är dags att gå upp en storlek samt att man kan hitta en massa 
unika plagg om man handlar begagnat.” 
“Har en baby 3 månader” 
 
3. Feedback: 
“Vill gärna se resultatet! Manila gärna Nina@2good.nu” 
“Lycka till med fortsatta arbetet.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


