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Sammanfattning 
 

Vi blir idag överrösta av budskap från företag som vill att vi ska köpa deras produkter. Det 

blir därmed svårare för företagen att övertyga konsumenterna om att just deras produkt är den 

bästa för dem. Företagen måste sticka ut ur mängden och väcka kundens intresse genom att 

skapa en relation genom marknadsföringen. Detta gäller även för företag som marknadsför till 

barn och ungdomar där speciella skydd i form av lagar och regler finns. 

 

Vårt fenomen som vi har valt att undersöka är företagens marknadsföring till barn under tolv 

år, vad som ligger bakom deras val av marknadsstrategier. För att få en djupare inblick i detta 

fenomen, kommer respondenter (föräldrar med barn under tolv år) undersökas för att se hur de 

uppmärksammat reklamen som förekommer mot barn samt vad de tycker om de olika 

marknadsföringsmetoderna som vanligtvis förekommer. 

 

Syftet är att analysera vilka faktorer som avgör hur företag verksamma i Sverige kan 

marknadsföra sig till barn. Genom enkäter, intervjuer, egna observationer och undersökningar 

på hemsidor skall detta syfte besvaras. 

 

Slutsatsen av undersökningen blir fem faktorer som gäller för marknadsföring till barn: 

säljfrämjande åtgärder, ryktesspridning, försäljare, lågt pris och goda relationer med kunder. 

Till dessa faktorer tillkommer lagar och regler med dess begränsningar samt moraliska och 

etiska värderingar vilka spelar in i leksaksföretagens val av marknadsföringsstrategi. 
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1 Bakgrund  
 
Vi lever idag i en allt mer globaliserad värld där de geografiska avstånden spelar mindre roll. 

De nya informationsteknikerna som Internet och mobiltelefoner har möjliggjort detta, vilket 

ger en ökad tillgång på information som vi har tillträde till när vi så önskar 

(www.europa.eu/pol). Vi blir därmed bombarderade av budskap från företag som vill att vi 

ska köpa deras produkter (Örnebring, 2002). Det blir svårare för företagen att övertyga 

konsumenterna om att just deras produkt är den bästa för dem. Företagen måsta sticka ut ur 

mängden och väcka kundens intresse genom att skapa en relation genom marknadsföringen 

(www.barnreklam.nu/). Detta gäller även för företag som marknadsför mot barn och 

ungdomar som är skyddade av lagar och regler (Barn och ungdom, 2001:6). 

 

När ett företag ska fatta sina strategiska beslut, finns det vissa moraliska principer som ligger 

till grund för dessa. I och med att världen förändras främst genom globaliseringen, den 

teknologiska utvecklingen och det ekonomiska tänkandet, förändras även förutsättningarna 

för ett specifikt beslut. När man bedömer vilken moralisk kvalité ett beslut eller handling har 

måste fokusering ske på avsikten (pliktetiken) och hur effekterna blir av dem, 

(konsekvensetik). Var det någon som fick lida för de beslut eller handlingar som togs? Var det 

med mening? Blir svaret ja på någon av dessa frågor ska vi belastas för det. Dygdetiken anser 

att vi ska känna för de beslut och handlingar som tas, när det exempelvis gäller våld eller 

något annat som ger oss en känsla av skuld och obehag. De flesta är också medvetna om att 

varje beslut och en eventuell handling har en orsak och verkan. Detta tänkande kritiseras ofta, 

men individer har svårt att ändra sitt befintliga sätt att kommunicera och tolka det de ser. Vi är 

ansvariga för de moraliska konsekvenser vi gör i det ”offentliga livet” och i ”ekonomiska 

relationer”. Denna moral är dock beroende av relationerna mellan människor (Bonnedahl, 

2007:35-37). 

 

Reklam är ett fenomen som ska väcka intresse och uppmärksamhet för produkten, visa dess 

egenskaper och attribut. Det blir svårare och svårare att identifiera vad som är reklam och vad 

som är vetenskaplig information eller underhållning (www.ne.se). Företag som exempel Shell 

(olja), Coca Cola (läskedryck) och Philip Morris (cigaretter), erbjuder produkter till 

konsumenten där man kan diskutera den bakomliggande moralen till produkternas existens på 

marknaden. Trots att dessa tre företag försöker visa att de ”bryr” sig om konsumenterna 

genom aktiva åtgärder för att riskerna med oljeförbränning, sockerkonsumtion och 

tobaksrökning skall minska, så kan trovärdigheten ifrågasättas. Hur trovärdiga företagens 

ansträngningar att minska nackdelarna och legitimera deras produkter är alltså svårt att 

bedöma. Hur kan man moraliskt bedöma deras strategival, när de flesta människor inte bryr 

sig om ”allt” hela tiden. Moral är inget enkelt begrepp att förklara, då man hela tiden måste 
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pröva och ta hänsyn, ansvar som individer och företag samt konsekvenserna av ens 

handlande. Företagens metoder att legitimera sin existens kan  kopplas samman med 

reklamens utformning som diffus för att locka till sig konsumenter på ett underhållande sätt 

(Bonnedahl, 2007: 297 och 327). Företagen utnyttjar det faktum att reklamen är svår att 

urskilja genom så kallad merchandising, sponsring och produktplacering. Merchandising är 

när företagen säljer en produkt som varit med i exempelvis en film eller tv-produktion. Ett 

exempel på detta är Pokémon som efter datorspel släppte gosedjur och samlarkort 

(www.ne.se). Produktplacering innebär att företagen betalar för att få sin produkt visad i till 

exempel en film. I vissa fall lånar förtagen ut en produkt gratis till producenten för att få synas 

i filmen (Grönkvist, 2000:14). Sponsring är när företagen betalar för att få synas i samband 

med en produktion men inte i den, i samband med ett evenemang eller en ”känd” person. 

(www.ne.se). Direktreklam och TV reklam är dock exempel på reklam som är lättare att 

identifiera för konsumenterna (Örnebring, 2002). Många företag litar även på att ett positivt 

rykte (Word of Mouth) sprids om dem och på så sätt även sprider reklamens budskap vidare 

(www.womma.com). 

 

Det är idag nästan omöjligt att inte mötas av fenomenet reklam, oavsett vilken ålderskategori 

man tillhör i samhället. Det är dock lättare för vuxna att urskilja vad som är reklam och kunna 

hantera budskapet som reklamen vill förmedla. Barn har inte riktigt denna förmåga, då de inte 

har kommit lika långt i sin utveckling (Sveriges konsumenters policy). Enligt vissa forskare 

ger dock reklamen barn och ungdomar kunskaper som är viktiga för dem som konsumenter i 

framtiden (Bjurling, 1994:42). (Barn enligt vår definition är de under tolv år.)  

 

Företag som försöker marknadsföra sig mot barn hindras av lagar och regelverk. Regelverket 

för reklam och marknadsföring mot barn är indelade i två delar, en tvingande lagstiftning och 

näringslivets egna förhållningsregler. En av lagarna är marknadsföringslagen som reglerar 

marknadsföringen i allmänhet. Några speciella regler för marknadsföring mot barn existerar 

inte. Det finns dock särskilda regler i Radio- och TV-lagen och Alkohollagen. Näringslivets 

egna förhållningsregler fokuserar på den Internationella handelskammarens, ICC grundregler 

(Sveriges konsumenters policy). Enligt Radio- och TV- lagen 7 kap 4 och 7 §§ får all reklam 

som sänds i en TV sändning, ej ha ett innehåll som riktar sig till barn under tolv år. Reklam 

får inte heller förekomma i direkt anslutning till ett program som i huvudsak riktar sig till barn 

under tolv år (Gregow, 2006). I Marknadsföringslagen 4§ skall marknadsföringen stämma 

överens med god marknadsföringssed och vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare 

(Gregow, 2006). 

 

Även EU har en viktig roll för lagstiftningen inom marknadsföringen. Det pågår därför en 

utredning för ett nytt direktiv, arbetet startade under 2006 och syftet är att det ska leda till en 
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förändrad marknadsföringslag, med en striktare tillämpning för marknadsföring mot barn i 

hela EU (Konsumetverket). 

 

Trots de lagar och regler som förekommer finns sätt att ta sig runt de rådande 

bestämmelserna. Genom att TV- kanaler som exempelvis TV 3 och Kanal 5 sänder från 

utlandet (exempelvis Storbritannien) kan man därmed marknadsföra barnprodukter riktade till 

barn under tolv år i svensk TV. TV 4 vänder sig i många fall till de vuxna och lyckas på detta 

sätt skydda sig från att bli dömda i Marknadsdomstolen för misstänkt barnreklam (Barn och 

ungdom, 2001:6). Internet som marknadsföringskanal är svårare att reglera och där finns det 

en möjlighet för företagen att nå fram till barnen utan föräldrarnas vetskap. De använder sig 

bland annat av ”pop-up” med normala reklambudskap eller av spelsidor gjorda av företag 

med spel som handlar om produkten (http://minior.arla.se/). Det finns även reklam på 

populära webbsidor, där barn och ungdomar vistas till exempel Lunarstorm. Lunarstorm är en 

Community (mötesplats på Internet, ofta med extrafunktioner för medlemmar) där barn och 

ungdomar kan skapa en egen sida om sig själva och skapa nya kompiskontakter 

(http://lunarstorm.se). Företagen kringgår lagarna på ett sådant sätt att frågan om hur 

moraliskt korrekt det är att handla på detta sätt uppkommer, är det av egenintresse för en ökad 

tillväxt eller är förklaringen att vi inte ännu vet vilka effeker marknadsföring har på 

konsumenterna (Bonnedahl, 2007:286-289 och 298). 

 

Många av barnen idag tycker att reklamen är underhållande att se på och företagen blir alltmer 

medvetna om att barnen idag kan påverka föräldrarnas inköp. Detta beror på att barn och 

ungdomars medvetenhet om att vara på ett visst sätt har ökat. När de inte kan leva upp till 

dessa förväntningar att konsumera de produkter som de vill och förväntas ha, riskerar de att 

hamna i utanförskap. Frågan är om man skall ha fler förbud för företagen att marknadsföra sig 

till barn, eller om marknaden är självreglerande och tar ansvar för barnen (Barn och ungdom, 

2001:5,15). En ytterligare aspekt att ta hänsyn till är huruvida reklamen förstärker stereotypa 

könsroller, genom den bild som ges av män och kvinnor. Under åren 1989-1991 gjordes det i 

USA en innehållsanalytisk studie av leksaksreklamen i fem kanaler. Resultatet visade på en 

överrepresentation av pojkar i reklam där betoningen låg på användningen av leksaken. När 

fokus i reklamen låg på känslor var det istället flickorna som var överrepresenterade. Utifrån 

en innehållsanalytisk studie är det dock svårt att mäta hur stor den totala påverkan blir av 

reklamen, eftersom det är nästan omöjligt att avgränsa reklamen från andra medieinnehåll i 

samhället (Bjurström, 1994:40-41). Forskningen runt marknadsföring till barn har dock till 

största delen fokuserat ”på barns förutsättningar att förstå TV-reklam” vilket gör 

marknadsföring till barn till ett omtvistat fenomen (Bjurström, 1994:44).  
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1.2 Problemformulering 
För att kunna marknadsföra produkter som ska användas av barn måste företagen nå fram till 

barnen. Dagens lagstiftning hindrar företag som är verksamma i Sverige att rikta sig direkt till 

barnen genom media. Vissa väljer att gå via företag som sänder från utlandet, andra riktar sig 

till föräldrarna eller förlitar sig på ett positivt rykte (Word of Mouth). Hur företagen än går 

tillväga så hindrar lagstiftningen samma direkta kontakt till barnen som företagen kan ha med 

vuxna konsumenter. Det är därför viktigt för företagen att veta vad föräldrarna 

uppmärksammar och tycker om i marknadsföringen av leksaker till barn.  

 

En marknadsföringsmetod som företagen använder, som vi nämnt ovan, är Internet och då 

inte enbart genom spelsidor utan även genom reklam på populära webbadresser, där barn och 

ungdomar vistas, till exempel Lunarstorm. Denna marknadsföring är svårt att begränsa då 

sidorna ofta har en väldigt bred målgrupp. Detta är också ett problem för företagen då det kan 

vara svårt att se hur många i deras målgrupp som uppmärksammar budskapet samt om deras 

marknadsföring ger några moraliska eller etiska konsekvenser för dem att stå till svars för. 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att analysera vilka faktorer som avgör hur företag verksamma i Sverige kan 

marknadsföra sig mot barn. 

 

1.3 Avgränsningar 
I undersökningen valde vi att mäta fenomenet marknadsföring till barn av leksaker. För 

föräldrar med barn under tolv år samt hur ett antal företag i Stockholms län, närmar sig detta 

fenomen. Vad avgör deras val av marknadsföringsmetod? 

 

Enligt vår definition är barn i denna studie, de som är under tolv år. Detta på grund av den 

forskningsrapport där Konsumentverket utredde TV-reklamens påverkan mot barn och som 

kom fram till att det är först efter tolv års ålder som man kan vara alldeles säker på, att barn 

förstår syftet med reklamen. Vidare kommer endast respondenterna som är boende i Sverige 

att tas med.  

 

Tre leksaksföretag valdes ut som undersökningsenheter, två mindre företag som inte tillhör 

någon kedja samt ett större företag som ingår i en stor koncern. Samtliga tre butiker är 

belägna i Stockholms län. Undersökningen pågick under veckorna 16, 17, 18 (enkäterna) samt 

20-22 (intervjuer personligt samtal, e-post, observationer och hemsidor) våren 2007.  

 

Studien utgår från vårt fenomen och det finns därmed ett antal teoretiska avgränsningar: 

endast AIDA-modellens första steg uppmärksamhet, den Traditionella marknadsföringen med 
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variabeln påverkan, Behovsegenskapernas tredje fas är det en låg- eller höginvolverad 

produkt samt Köpbeteende hur en konsument beter sig på en specifik marknad, där endast två 

av fem faktorer det vill säga, kuturella och sociala faktorer kommer att belysas i 

undersökningen.  
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2 Metod 
 

2.1 Inledning 
Vi har tidigare nämnt hur människor idag, blir överrösta av budskap från företag som vill att 

de ska köpa deras produkter. Trots den existerande regleringen av marknadsföring till barn, 

existerar denna företeelse med företag som marknadsför sig till barn. Företagen måste välja 

strategi för att nå ut med sina produkter. Vi har därför valt att mäta hur föräldrar har 

uppmärksammat denna företeelse samt hur företagen gör sina val av marknadsföringsmetod. I 

detta avsnitt kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga i denna undersökning. Till en 

början presenterar vi vårt vetenskapliga förhållningssätt, positivism. Vidare presenteras val av 

metod, det vill säga enkät och intervju, hemsidor samt observationer. Således redovisas också 

urval, urvalsfel, validitet, reliabilitet, variabler, fältarbetet och hur studien ska mätas. 

 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
En positivist försöker tillämpa naturvetenskapernas forskningsmodell på den sociala världen, i 

antagandet om att samma mönster, lagar och regelbundenheter som finns i det 

naturvetenskapliga även finns i den sociala världen (Denscombe, 1998:281). Vi har valt detta 

vetenskapliga förhållningssätt då vi tror att marknadsföringen följer de givna mönstren som 

teorin sätter upp.  

 

2.3 Deduktiv metod 
Det finns tre typer av ansatser som en studie kan göras utifrån; deduktion, abduktion och 

induktion. Deduktion innebär att man prövar redan existerande teorier mot verkligheten 

(Davidson m.fl.,2003:23). Induktiv metod däremot utgår från verkligheten och bygger teorier 

utifrån resultatet av forskningen. Abduktion är något mitt emellan de tidigare två nämnda 

ansatserna (Davidson m.fl., 2003:24). Vi har valt att använda oss av en deduktiv metod, för att 

kunna se om vårt resultat kommer att överrensstämma med de teorier som använts. De 

beskrivs i teoridelen. 

 

2.4 Kvalitativ/kvantitativ metod 
En kvantitativ forskning fokuserar vid enskilda faktorer och studerar och analyserar deras 

effekt och funktion (Denscombe, 2000:203-207). Fördelen med kvantitativ data är att den kan 

analyseras utifrån statistiska metoder och utan större påverkan av intervjuarens egna 

värderingar vilket ger forskaren en vetenskaplig trovärdighet. Vidare kan dessa statistiska 

tester göras om av andra forskare, vilket ger undersökningen en högre trovärdighet. 

Nackdelen blir att forskaren fokuserar mer på själva datateknikerna istället för de djupare 

forskningsfrågorna samt får alldeles för stor mängd data att analysera (Denscombe, 2000:240-

241). En kvalitativ forskning studerar fåtalet objekt, men studerar dem på djupet för att få en 
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bild av hur de olika faktorerna hänger samman (Denscombe, 2000:203-207). Fördelen med 

kvalitativ data är att datamaterialet har förankring i verkligheten genom de skildringar och 

teorier som denna forskning ger. Nackdelen med denna metod är att dataunderlaget inte är 

representativt för flera informanter, då man endast studerar ett fåtal. Forskarens tolkningar av 

de kvalitativa data är starkt kopplad till forskarens ”jag”, vilket ger en risk för subjektiva 

tolkningar (Denscombe, 2000:259-261). 

 

I denna studie använde vi oss av både kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkäter, vilket 

gör att vi fick en bra helhetsbild av fenomenet ur flera synvinklar samt en djupare förståelse 

för de avvägningar ett företag måste göra när de väljer marknadsföringsmetod. 

2.4.1 Enkät 

I enkäten har vi använt oss av ett prestrukturerat frågeformulär med fasta frågor och 

svarsalternativ. Eftersom vi använder enkäten som kvantitativ data valdes fasta frågor istället 

för öppna. Fasta frågor gör att svaren blir lättare att analysera ur vårt positivistiska synsätt 

(Denscombe, 2000:122-129). Vidare valdes Ordinalnivån där värdena skapar en naturlig 

turordning, men avstånden dem emellan inte är kända. Nominalnivån används för att 

kategorisera in respondenterna i olika klasser för att upptäcka, ett eventuellt samband i studien 

(Christensen m.fl., 2001:153-155). Det positiva med dessa frågor är att det är lätt att 

kategorisera in respondenterna i olika grupper och analysera resultatet av studien (Wilson, 

2006: 170-171). 

 

Enkäten som metod används för att mäta hur respondenterna (föräldrar med barn under tolv 

år) har uppmärksammat reklamen som förekommer till barn samt vad de tycker om de olika 

marknadsföringsmetoderna som vanligtvis förekommer. Valen av frågor, utan vet ej alternativ 

gör att respondenten förväntas ha en åsikt om vårt fenomen som vi har valt att belysa. I vårt 

fall har de troligtvis det, då föräldrar med barn under tolv år vill det bästa för sina barn. Det 

var sammanlagt 50 enkäter som delades ut, då vi hade ett subjektivt urval med 

bekvämlighetsurval fick vi inget bortfall och det var endast två respondenter som inte svarade 

på alla sju frågor. 

2.4.2 Intervju 

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär, frågorna är öppna och de som vi intervjuat 

har kunnat utveckla sina svar (Denscombe, 2000:130-165). Semistrukturerade frågor innebär 

att intervjuaren har en färdig förteckning över de frågor som ska ställas, dock är intervjuaren 

öppen för att informanten kan utveckla sina svar och ändra följden av frågorna. Den stora 

fördelen med att genomföra en intervju är att man får ett djup i undersökningen. Nackdelen 

med denna typ av metod är att det tar väldigt lång tid att förbereda och genomföra intervjun. 
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Det kan även vara svårt att förbli helt objektiv, då intervjuarens egna värderingar och 

tolkningar spelar in (Denscombe, 2000:134-162). 

 

Vi valde att intervjua tre leksaksföretag, för att få veta vad som ligger bakom deras strategival 

när det gäller marknadsföring till barn under tolv år. Detta för att en djupare inblick i 

fenomenet samt jämföra resultatet från intervjuerna med enkäterna. De tre informanterna var 

butiksbiträde, ägare och informationschef. Två av företagen intervjuades genom ett personligt 

samtal och det resterande företaget med en e-post enkät. Dessa företag önskade vara anonyma 

vilket vi har respekterat. Varje intervju tog mellan 15 och 30 minuter att genomföra. Vi valde 

att inte använda någon inspelningsutrustning utan gjorde endast anteckningar för hand, då 

företagen inte var tillfreds med att intervjun skulle spelas in. 

 

2.4.3 Hemsidor 

Hemsidor är en typ av sekundärdata som har sammanställts för ett annat syfte än den aktuella 

undersökningen. Sekundärdata delas oftast in i den extern- och interna data. Den interna datan 

är den information som finns inom företaget som exempelvis försäljningsresultat och 

marknadsaktviteter. Den externa sekundärdatan är den data som finns tillgänglig utanför 

företaget som exempelvis tidskrifter och hemsidor. Fördelen med denna typ av information är 

att den finns tillhanda på ett lättillgängligt sätt med en låg kostnad. Den stora nackdelen är att 

datan är sammanställd för ett annat syfte en den specifika undersökningen (Christensen m.fl,. 

2001: 88-92).  

 

Vi valde att studera företagen; A:s och C:s hemsidor, då informanterna inte kunde besvara 

våra frågor på ett fullständigt sätt, vilket gjorde att vi var tvugna att fylla i dessa luckor för att 

vårt fenomen skulle kunna belysas. Det var frågorna rörande värderingarna i företaget samt 

det vi som forskare skulle se med våra ögon, det vill säga hur events och kataloger var 

utformade. Informationen från hemsidorna blev därmed ett komplement till intervuerna och 

ökar vår valididet i undersökningen. 

2.4.4 Observationer   

Observationer innebär att man studerar ett specifikt fenomen, där förekomsten sker i dess 

naturliga miljö. Detta gör att observationer har många likheter med intervjuer och används 

därför som ett komplement till dem för att öka förståelsen för det fenomen som studeras 

(Christensen m.fl., 2001:195). I vår studie har en icke-deltagande observation gjorts, vilket 

betyder att vetskapen om att en undersökning pågår finns inte eller är mycket låg hos de 

observerade enheterna. När observationen genomförs måste forskaren bestämma sig för om 

det ska vara en systematisk eller osystematisk observation. Den systematiska observationen 

innebär att endast vissa beteenden studeras och beteendet är känt sen innan. De osystematiska 
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observationerna innebär att man studerar alla beteenden som förekommer och beteendet i sig 

är okänt (Christensen m.fl., 2001: 195-197).  

 

Den osystematiska observationen har valts i denna undersökning, då vi studerade 

leksaksbutikernas utformning och miljö utan några kategorischeman (vid observationer och är 

utformade för olika undersökningar). Det vill säga om det fanns någon reklam direkt riktad 

till barn under tolv år i leksaksbutikerna att observera och föra protokoll på under de femton 

minuter vi befann oss i butikerna. Anledningen till att denna metod valdes var att under 

intervjuerna i butikerna upptäcktes att de informanterna sa inte stämde överens med hur det 

faktiskt såg ut i butiken. Observationerna blev därför ett komplement till intervjuerna för att 

öka validiteten i undersökningen. 

 

2.5 Urval 
Urvalet är en form av bekvämlighetsurval som kan sägas användas i viss mån av de flesta 

forskare i deras urvalsmetod (Denscombe, 2000:23-25). Vår population är de föräldrar som 

har barn under tolv år samt är bosatta geografiskt i Sverige. Att göra en undersökning på hela 

populationen är för kostsamt och tar alldeles för lång tid. Avgränsningen till Sverige gjordes, 

då Sverige har en striktare lagstiftning när det gäller marknadsföring till barn. Den Europeiska 

unionen (EU) arbetar nu på ett nytt direktiv för medlemsstaterna med en striktare tillämpning 

av marknadsföringen till barn, vilket vi nämt i bakgrunden. Utifrån dessa premisser har vi 

gjort ett urval av de respondenter som är bosatta i Stockholm, då dessa är lättast att tillgå för 

oss som forskare. Vidare har även tre företag valts ut genom sökningar på Internet och vår 

egen lokala kännedom som forskare. 

 

2.5.1 Urvalsfel 

Urvalsfel är hur representativt urvalet är för populationen. Vi använde oss av ett subjektivt 

urval, genom att ta med de respondenter som lättast var tillgängliga för oss som forskare i 

Stockholms län. För att få med endast de respondenter som tillhör vår målpopulation ställdes 

en filterfråga: har du barn under tolv år? Det gör att undersökningen blir mer valid, då vi 

endast har fått med de enheter som tillhör vår population. 

2.5.2 Validitet 

Validitet betyder giltighet, det vill säga om vi har mätt det vi har haft till syfte att mäta 

(Johannessen, 2003:47). Genom att se saker ur flera perspektiv så ökar möjligheten att 

bekräfta resultatet. Det är inget bevis på att data är korrekt men det ger en antydan om att den 

är förenlig med metoderna. Att använda flera metoder utifrån flera perspektiv ger 

förutsättningar för att öka validiteten i data som samlats in, det vill säga en 

metodtriangulering (Denscombe, 2000:103). 



 14 

 

Vår information är inhämtad från skriftliga källor, Internet, enkäter, företagsintervjuer och 

observationer, vilket gör att vi får olika perspektiv på vårt fenomen. Vi anser därför att vi har 

en hög validitet i vår undersökning, då flera informationskällor har använts 

(metodtriangulering). Således ställdes även en filterfråga för att endast de respondenter som 

tillhör vår målpopulation skulle komma med i undersökningen.  

2.5.3 Reliabilitet 

Reliabilitet mäter undersökningens tillförlitlighet, det vill säga om svaren blir desamma om 

man gör undersökningen vid ett annat tillfälle av andra forskare (Johannessen, 2003:28). 

 

Om en annan forskare skulle göra om vår enkätundersökning i en population som är mer 

etniskt eller inkomstmässigt homogen skulle ett annat resultat kunna fås. I samma population 

som vår undersökning är genomförd så finns det emellertid inget som tyder på att resultatet 

skulle se annorlunda ut. Inkomstens storlek kan ha viss betydelse vid köp av leksaker. Etnisk 

tillhörighet kan också ha påverkan på valet av vilken typ av leksaker som köps, dessa kriterier 

har vi dock ej undersökt. Marknadsföring varierar mellan olika företag så ett annat urval av 

företagsintervjuer skulle antagligen ge ett annat resultat. Vi anser därmed att vi har en god 

reliabilitet. Det finns inte några antydningar på att resultatet skulle bli något annat med vårt 

val av informanter, eftersom det inte finns någon anledning för företagen i vår unersökning att 

lämna falska uppgifter. 

 

2.6 Variabler 
Syftet med enkäten är att mäta ett antal variabler. Dessa variabler ska belysa fenomenet som 

vi har valt att undersöka i denna studie. Vilket då främst blir, respondenternas attityder till 

marknadsföring i allmänhet samt deras attityder till marknadsföring till barn. Detta för att 

kunna dra paralleller mellan dessa två frågor om de har något samband dem emellan. Det vill 

säga om respondenten exempelvis tycker att marknadsföring är dåligt i allmänhet kan man dra 

slutsatsen att de inte gillar marknadsföringen till barn under tolv år oavsett hur den är 

utformad. 

 

Vidare mäts även vad som är viktigt vid köp av leksaker, varumärket priset, image samt 

barnets önskan. En annan variabel som mäts är respondenternas attityder till olika påverkan 

metoder, direkt reklam, i butiker, pr och katalog. Kön och ålder mäts också men detta för att 

kunna göra en eventuell uppdelning i efterhand av de undersökta respondenterna 

2.6.1 Mätning 

Variabel 1 (V1) kommer att bestå av frågan: Vad tycker du om marknadsföring i allmänhet? 

Svarsalternativen blir: Mycket bra eller inte alls bra i en femgradig skala. V2 kommer att 
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lyda: Vad tycker du om marknadsföring till barn under tolv år? Svarsalternativen blir: Mycket 

bra eller inte alls bra i en femgradig skala. V3 kommer att bestå av frågan: Hur fick du först 

kännedom om de leksaker du köpt till dina/ditt barn? Svarsalternativen blir: Att kryssa i de 

alternativ som passar bäst in, högst tre kryss. V4 kommer att lyda: Vad är viktigt vid köp av 

leksaker? Svarsalternativen blir Mycket viktigt eller inte alls i en femgradig skala. V5 

kommer att bestå av frågan: Hur okej är följande marknadsföringsmetoder? Denna fråga 

kommer att mätas genom ett rangordningsschema, där respondenten får rangordna dessa 

marknadsföringsmetoder på en skala från 1-5 där fem är det bästa valet av metod. För 

mätningen av den dikotoma variabeln V6 får respondenten kryssa i svarsalternativet, endera 

man eller kvinna. V7 kommer att mätas utifrån att respondenten får kryssa i sin ålder efter 

olika alternativ på åldersgrupper med åttaårsintervaller. 

 

Attityd till marknadsföring: Ordinalnivå 

Attityd till marknadsföring till barn: Ordinalnivå 

Kännedom om leksaker: Nominalnivå 

Vad är viktigt vid köp av leksaker: Ordinalnivå 

Attityd till påverkan metoder: Ordinalnivå 

Kön: Nominalnivå 

Ålder: Nominalnivå 

 

2.7 Fältarbetet 
Under veckorna 16, 17 och 18, 2007 delade vi ut och fick svar på totalt 50 enkäter. Således 

använde vi ett subjektivt urval med en typ av bekvämlighetsurval vilket vi tidigare nämnt. 

Respondenter bestod av vänner och okända personer som fanns tillhands i närheten av våra 

respektive bostäder i Stockholmsområdet, på tågen till och från Södertörns Högskola och på 

Högskolan.  

 

Våra tre intervjuer genomfördes på plats i butikerna och via e-post under vecka 20-22 våren 

2007. Företagen hittades genom sökningar på Internet och genom vår egen lokala kännedom. 

Två av företagen var små och tillhörde inte någon företagskedja, medan det tredje företaget 

tillhör en av de stora leksakskedjorna. I samband med intervjuerna hänvisade företagen oss 

vidare till deras hemsidor för att ytterligare fylla ut deras svar med information om det de inte 

kunde svara på. Samtidigt som vi genomförde våra intervjuer observerade vi hur det såg ut i 

butiken, för att kunna jämföra intervjusvaren med realiteten. Under vecka 20, 2007 

genomförde vi en rundtur i Stockholms län i de större leksaksbutikerna för att observera om 

det förekom någon marknadsföring av leksaksprodukter inne i butikerna. 
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3 Teori 
 

3.1 Inledning 
För att vår problemformulering skall kunna besvaras”vilka faktorer avgör hur företag 

verksamma Sverige kan marknadsföra sig mot barn?” har vi valt att beskriva ett antal teorier. 

Först och främst AIDA-modellen, då den knyter an till om föräldrarna har uppmärksammat 

reklamen som förekommer till barnen eller inte. Vidare tas traditionell marknadsföring, Word 

of Mouth, behovsegenskaper med hög- och låginvolvering samt de faktorer som avgör vårt 

köpbeteende upp. Dessa teorier bildar senare vår teoretiska syntes som vi applicerar i den 

teoretiska referensramen, där operationaliseringen av teorierna sker. 

 

3.2 AIDA-modellen 
Till grund för denna teori ligger föreställningen om att vi alla går igenom olika faser för att bli 

medveten om att en vara/varumärke finns. De innefattas av kognitiva-, känslo- och 

beteendefasen. Dessa kan även förklaras som ”learn-feel-do”, det vill säga en tankekedja 

rörande varumärket bildas och attityderna till denna ökar och frambringar till slut ett köp. 

Denna kedja passar bäst på produkter som är höginvolverade. När det gäller låginvolverade 

produkter däremot är händelseförloppet tvärtom. Det är först när man har köpt varan som man 

ser om den uppfyller sina förväntningar, om varan är bra eller dålig, do-feel-learn. För att 

modellen ska ”fungera” förutsätts att man köper varan men detta sker inte alltid, men all 

kommunikation genom att enbart uppmärksamma varan är positivt för produkten (Kotler, 

2003:568). 

AIDA- modellen 

Attention

Interest

Desire

Action

 
                     (Kotler, 2003:568)  
Figur 1, ADIA-modellen 

ADIA-modellen beskriver fyra olika faser som konsumenten går i genom för att bli medveten om att 

en vara/varumärke finns. 
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Vi har valt att studera vårt fenomen utifrån AIDA: s första steg uppmärksamhet, vi avser att 

mäta om respondenterna har uppmärksammat den reklam som förekommer till barn.   

 

3.3 Marknadsföringsmixen (traditionell marknadsföri ng) 
Marknadsförare använder sig av marknadsföringsmixen som ett konkurrensmedel att få 

konsumenterna att välja deras produkter gentemot konkurrenterna (Kotler, 2003:16). 

 

Marknadsföringsmixen har fyra variabler, pris, plats produkt och påverkan. Där den 

sistnämnda, påverkan består av fem typer av strategier som ett företag kan välja mellan när de 

ska nå ut till konsumenterna. Reklam, säljfrämjande åtgärder, försäljare, PR och 

direktmarknadsföring. Via reklam försöker företaget nå ut till sin målgrupp den träffar även 

de som inte tillhör målgruppen, men det finns alltid en risk för att de som ingår i målgruppen 

missar reklamens budskap eller helt enkelt aldrig uppfattar reklamen. För att vara säkra på att 

nå sin målgrupp kan företagen använda sig av direktreklam, det vill säga reklam som riktar 

sig direkt till målgruppen och inte till någon annan. Istället för att själva göra reklam för sitt 

företag kan de låta någon annan indirekt göra reklam för dem, genom att till exempel skriva 

väl om dem i en tidning eller annan media. Detta kallas för public relations eller PR. Ett 

ytterligare sätt att påverka är genom att använda sig av försäljare som visar produkten eller 

hjälper målgruppskonsumenten i sitt slutgiltiga köpbeslut. Säljfrämjande åtgärder är 

kortsiktiga försäljningsåtgärder som syftar till att öka försäljningen av en vara eller tjänst 

genom exempelvis en tävling eller utställning. Företagen kan välja en eller flera av dessa fem 

strategier, tillhörande den traditionella marknadsföringsmetoden (Kotler, 2003:16).  

 

Vårt fenomen är marknadsföring till barn det är därför vi har valt att mäta vilka faktorer som 

avgör företagens val i deras marknadsföring, då vi endast är intresserade av marknadsföring 

är det endast påverkan som är relevant i denna studie.  

 

3.4 Word Of Mouth 
Är en typ av marknadsföring som allt fler företag använder sig av. Word Of Mouth (WOM) 

innebär att ett positivt rykte skapas genom få ”folk” att prata gott om det, mun till mun som 

det heter på svenska. Det måste inte uttryckas muntligt utan även via Internet, kroppsspråk, 

symboler eller brevskrivande kan WOM spridas. Tills det att ett ”surr” skapas när ryktet 

sprider sig. (Berge, 2004) För att detta ska fungera på ett bra sätt krävs det kontakter, ett stort 

nätverk samt stor kunskap hur detta närverk ska tas till vara på bästa sätt (Alm, 2005).  

 

WOM är allt som förmedlas från person till person om företaget eller produkten, effekten som 

skapas är ofta större än det som skapas genom planerad marknadsföring. WOM tenderar att 

ses som en pålitlig källa, då en vän eller bekant med goda erfarenheter om företaget eller 
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produkten inte sprider ett dåligt rykte och en vän eller bekant med dåliga erfarenheter inte 

sprider ett gott rykte om företaget eller produkten (Grönroos, 2002:296). 

 

Word Of Mouth är en alternativ marknadsföringsmetod som kan användas utan att företaget 

behöver ta ställning till några moraliska eller etiska dilemman i sin marknadsföring. I 

empirin kommer vi att mäta hur respondenterna först fick kännedom om de leksaker som de 

köpte till sina/sitt barn.   
 

3.5 Behovsegenskaper 
Involveringen avspeglar hur viktig produkten är för kunden och delas in i tre faser: 

De grundläggande värderingarna, erfarenheterna och förvändningarna i den första fasen 

påverkar involveringen. Det gör också om produkten är tänkt för eget bruk eller som gåva, om 

köparen har en direkt eller en indirekt erfarenhet av produkten. Samt vad som utlöste 

köpbegäret exempelvis media eller vänner. Den andra fasen karaktäriseras av tre huvud 

faktorer. Om produkten har en hög eller låg personlig relevans, intresset för produkten 

uppkom av själva produkten eller av reklamen. ”Duration-temporary or longer lasting” Den 

tredje och sista fasen beskriver utfallet, om det handlar om en hög eller låg involverande 

produkt (Fill, 2002:96-99). 

3.5.1 Höginvolvering 

En högre involvering uppkommer normalt när det rör sig om en produkt som sällan köps in 

och som ofta är dyr, exempel är bilar och kylskåp (Fill, 2002:96-99). Det gör att konsumenten 

avsätter mer tid på att leta information om produkten, detta görs för att risken vid köp skall 

minska. Genom denna risk som föreligger med varor som sällan köps, är det viktigt 

informationssökande görs. Detta leder till att ”kunden” behöver mycket information innan ett 

slutgiltigt köp sker. För företagen blir det därför viktigt att variera sina 

marknadsföringsstrategier där produkternas positiva egenskaper belyses, då konsumenten 

väljer produkten utifrån totaliteten och inte några negativa egenskaper. För att ett långvarigt 

beteende ska uppstå måste ”kundens” förväntningar från informationssökandet, tillfredställas 

(Fill, 2002:99). 
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Höginvolvering 

Medvetenhet

Omfattande informationssökning

Attityd och avsikter

Experimenterande

Långvarigt beteende

 
   (Fill, 2002:101) 
Figur 2, Höginvolvering 

Figuren beskriver utfallet om det handlar om en höginvolverande produkt. 
 

3.5.2 Låginvolvering 

Låg involverande produkter är produkter som inte innebär någon större ekonomisk risk om de 

skulle vara fel. Ofta är det produkter som köps regelbundet och där priset är av större 

betydelse än de speciella egenskaperna och märken väljs av gammal vana. Exempel på detta 

är tandkräm och tvättmedel (Fill, 2002:96-99). Låginvolverings produkter kräver inte lika 

mycket informationssökande och sparande av information, vilket gör att en emotionell reklam 

får störst effekt på konsumenterna. Det är också en fördel om reklamen upprepas flera gånger 

så att ”kunden” behåller informationen och inte sorterar bort den. När en konsument väljer 

bland låginvolverade produkter är priset av stor betydelse. Till denna typ av produkter är 

därför pris, utseende och PR, det effektivaste sättet att tillfredställa konsumenten på (Fill, 

2002:96, 102). 
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Låginvolvering

Medvetenhet

Sparsam informationssökning

Experimenterande

Attityd och framtida avsikter

Långvarigt beteende

 
   (Fill, 2002:103) 
Figur 3, Låginvolvering 

Figuren beskriver utfallet om det handlar om en låginvolverande produkt. 
 

Behovsegenskaper med hög- och låginvolvering används för att undersöka fenomenet.  Detta 

för att kunna se om det finns något samband mellan respondenternas attityder till låg- och 

hög involverade leksaksprodukter och deras attityder till marknadsföring till barn som vi har 

valt att undersöka i studien.    

 

3.6 Köpbeteende 
Hur en konsument beter sig på en specifik marknad beror på flera faktorer: Kulturella, sociala, 

personliga och psykologiska 

 

Kulturella faktorer 

Kulturen är den mest grundläggande anledningen till varför en person vill köpa en produkt. 

Det handlar om hur personen växer upp, vilka grundläggande värderingar som ett barn lär sig 

och hur den övriga familjen och den närmaste omgivningen beter sig. Marknadsförare 

försöker hela tiden upptäcka de olika kulturella skillnaderna för att kunna skapa en passande 

produkt. Vilken socialklass konsumenten tillhör påverkar köpbeteendet. En person från en 

högre socialklass köper oftare produkter som är mindre kulturbundna än en konsument från 

en av de lägre klasserna (Kotler m.fl. 2002:189-210). 

 

Sociala faktorer 

Grupptryck är ofta en stor orsak till ett visst köpbeteende. Gruppen påverkar den enskilde i 

sitt köpbeslut, för att få tillhöra gruppen kan det vara så att det är just ett märke eller en typ av 

produkt som måste inköpas. Familjen påverkar starkt köpbeteendet. Inom familjen finns det 



 21 

en tydlig påverkans uppdelning. Föräldrarna till köparen påverkar köparen i riktning mot 

religion, politik och kärlek. Även om köparen inte umgås nära med sina föräldrar så påverkar 

de köpbeteendet. Köparens barn och partner påverkar mycket i det dagliga handlandet, men 

också i köpbeslut som påverkar andra i familjen eller köp av en produkt som ska eller kan 

användas av andra i familjen (Kotler m.fl.2002:189-210). 

 

Personliga faktorer 

Köparens beslut påverkas av den personliga situationen. Köparens ålder, sysselsättning 

ekonomi, livsstil, personlighet och självuppfattning. Åldern påverkar köparens klädsmak, 

smaklökar och val och specialintressen Vilken livsstil och själv uppfattning konsumenten har 

påverkar vilka köp som görs. En livsstil innebär ofta en viss grupptillhörighet eller en längtan 

av att tillhöra en viss grupp. Detta gör att denna fortsätter köpa saker som tillhör livsstilen 

(Kotler m.fl.:2002:189-210). 

 

Psykologiska faktorer 

En persons val påverkas vidare av fyra viktiga psykologiska faktorer: motivationer, 

uppfattningsförmåga, inlärning och övertygelser. Med motivation menas varför konsumenten 

egentligen vill köpa produkten, vilka är de bakomliggande faktorerna. I vilken nivå i Maslows 

behovspyramid befinner sig köparen. Maslows behovspyramid beskriver de olika behoven, i 

fem steg, som människan har. Det första behovet är de fysiska behoven sedan följer i stigande 

ordning trygghetsbehov, sociala behov, självuppfyllelse och självförverkligande. Alla 

underliggande nivåer måste vara uppfyllda innan människan försöker uppfylla nästa 

nivå.(Kotler,m.fl. 2006:185) Hur uppfattar köparen all information och hur tolkas den. 

Köparen kan ha blivit påverkad tidigare i livet och fått en förinställd uppfattning om en viss 

produkt. Det kan röra sig om en ”selective distortion eller retention” som göra att köparen 

omedvetet sorterar informationen på ett positivt eller negativt sätt. Köparens uppfattning 

förändras i takt med att ny information och erfarenheter. Desto längre in i köpprocessen 

köparen befinner sig desto mer lär sig köparen och kan därför urskilja sina verkliga behöv och 

kan välja mer noggrant. Vilka idéer och föreställningar konsumenten är övertygad påverkar 

köpprocessen. Detta kan vara idéer om religion, politik, kläder, mat och i princip vad som 

helst. En övertygelse är ofta svår att ändra på även om det rör sig om en missuppfattning 

(Kotler m.fl. 2002:189-210). 

För att kunna besvara vår frågeställning vilka faktorer som påverkar marknadsföringen till 

barn, är det viktigt att ta reda på vilka bakomliggande faktorer som påverkar konsumentens 

slutgiltiga beslut att köpa en produkt, då främst kulturella och sociala faktorer. Vidare ska 

detta ligga till grund för den slutgiltiga analys och slutsats av empirin. När det gäller 

företagen ska denna teori ligga till grund för vidare förståelse av företagens värderingar och 

strategier.  
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3.7 Teoretisk Syntes 
I det här avsnittet kommer valda delar plockas ut av de tidigare ovannämnda teorierna för att 

bilda vår egen teoretiska modell. Motiveringar till varför de är valda samt hur vi ska tillämpa 

dessa lite närmare, på vår undersökning. 

 

I AIDA- modellen har endast det första steget valts ut, uppmärksamhet. Detta på grund av att 

vi endast är intresserade av att mäta om våra respondenter, småbarnsföräldrar har 

uppmärksammat den marknadsföring som förekommer till barn. Den traditionella 

marknadsföringen består av de 4 p: na, det är dock bara ett av dessa p: en påverkan, som är 

intressant för oss. I begreppet påverkan ingår: reklam, säljfrämjande åtgärder, försäljare, PR 

och direktmarknadsföring. Vidare har Word Of Mouth valts ut, detta beroende på att det är en 

alternativ marknadsföringsmetod, där företagen inte behöver ta ställning till några etiska eller 

moraliska dilemman. Hög- och låginvolerings tankegången ville vi ta med i vår teoretiska 

modell för att se om något samband mellan respondenternas attityder till låg- och hög 

involverade leksaksprodukter och deras attityder till marknadsföring till barn som vi har valt 

att undersöka.  

 

För den slutgiltiga analysen och slutsatsen tas de bakomliggande faktorerna för köpbeteende 

upp, vad som påverkar konsumentens slutgiltiga beslut att köpa en produkt, då främst 

kulturella och sociala faktorer. Detta på grund av att det finns flera faktorer bakom hur barn 

blir påverkade av marknadsföring. När det gäller företagen ska denna teori ligga till grund för 

vidare förståelse av företagens värderingar och strategier.  

 

3.8 Teoretisk referensram 

3.8.1 Operationalisering av teorierna 

AIDA-modellen beskriver de olika faser som konsumenterna går igenom för att bli medveten 

om att en vara/varumärke finns. Det är endast modellens första steg uppmärksamhet som ska 

mätas, det vill säga vi avser att mäta om föräldrar med barn under tolv år har uppmärksammat 

den marknadsföring av leksaker som förekommer. 

 

Enkätfråga:2, 3 

Intervjufråga: 8 

Observationer  

 

Marknadsföringsmixen som är ett konkurrensmedel för företagen att få konsumenterna att 

välja deras produkter. Påverkan består av fem typer av strategier som företagen kan välja 

mellan; reklam, säljfrämjande åtgärder, försäljare, PR och direktmarknadsföring. 
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Undersökningen avser att mäta föräldrarnas attityder till dessa marknadsföringsmetoder samt 

vilka faktorer som avgör företagens strategi. 

 

Enkätfråga:4, 5 

Intervjufråga:2, 3, 8, 9, 10, 11 

Observationer 

 

Word  of Mouth  innebär att man försöker skapa ett positivt rykte om produkten för att få 

konsumenterna att kommunicera med varandra så att ryktet sprider sig vidare. Denna 

alternativa marknadsföringsmetod kan användas utan att företaget behöver ta hänsyn till några 

moraliska eller etiska dilemman. I empirin kommer vi att mäta hur föräldrarna först fick 

kännedom om de leksaker som de köpt till sina barn och om detta är något som företagen 

indirekt använder sig av vid marknadsföring av sina leksaker.  

 

Enkätfråga:3 

Intervjufråga:4, 5 

 

Behovsegenskaper inbegriper involveringen, hur viktig produkten är för kunden och delas in 

i tre faser. Den sistnämnda fasen beskriver utfallet om det handlar om låg- eller hög 

involverad produkt. Denna teori används för att se om det finns något samband mellan 

respondenternas attityder till låg- och höginvolverade leksaksprodukter gentemot deras 

attityder till markandsföring i allmänhet och till barn. 

 

Enkätfråga:1, 2 

Intervjufråga: ingen fråga till företagen 

 

Köpbeteende beskriver hur konsumenten beter sig på konsumentmarknaden, det är flera 

faktorer som påverkar konsumentens slutgiltiga beslut att köpa en produkt. Vi avser att mäta 

de kulturella och sociala faktorerna som ligger till grund för företagens marknadsföring och 

strategier. 

 

Enkätfråga: ingen fråga till respondenterna 

Intervjufråga: 1, 6, 7 

Observationer 

 
Marknadsföring till barn förekommet trots att denna typ av marknadsföring regleras ibland 

annat TV- lagen. En del företag väljer att gå runt lagstiftningen eller vända sig till föräldrarna 

istället. Attityderna till marknadsföring till barn påverkas av den existerande reklamen, som 

förekommer idag. Våra variabler blir därmed: 
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Oberoende variabeln (x): Marknadsföring till barn 

 

Beroende variabeln (y): Attityder till marknadsföring mot barn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 25 

4 Empiri 
 

4.1 Inledning 
I vår studie undersökte vi vad föräldrar med barn under tolv år tycker om reklam i allmänhet 

och om de har uppmärksammat den reklam som förekommer till barn. Vidare mättes hur de 

först fick kännedom om de leksaker som de köpt till barnen, vad som är viktigt vid köp av 

leksaker, hur respondenterna värderar olika påverkan strategier inom traditionell 

marknadsföring samt vilken ålder och kön de har. De två sistnämnda kommer dock inte att tas 

med då det inte har visat på något samband med respondenternas attityder. 

 

För att förstå varför leksaksföretagen gör de val de gör i sin marknadsföring till barn, om de 

har någon, är det moraliska eller etiska dilemman som ligger bakom detta beslut. Tre företag 

har intervjuats för detta ändamål. Både respondenterna och informanterna är i denna 

undersökning anonyma. 

 

4.2 Vår undersökning 
Ur enkäterna kunde ett medelvärde räknas ut från respondenternas attityder till reklam i 

allmänhet och dess attityder till barn under tolv år, fråga 1 och 2. Medelvärdet blev därmed 

blev 2,08 respektive 1,28 med ett maxvärde på 5 (antalet enkäter 50 stycken), detta visar på en 

marginell skillnad mellan respondenternas attityder till reklam gentemot marknadsföring till 

barn. En 5:a betyder att respondenten tycker mycket bar om reklam och en 1:a betyder att 

respondenten inte alls tycker om reklam. 

 

 
Figur 4, Respondenternas attityder till reklam 
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Diagrammet beskriver respondenternas attityder till reklam i allmänhet och till barn under tolv år i 

medeltal (50 enkäter). 

 
I fråga 3 det gäller hur respondenterna först fick kännedomen om leksakerna kunde högst tre 

kryss fyllas i. Resultatet blev en relativt jämn fördelning på leksaksbutiker, kataloger och 

rekommendationer. Således kom kännedomen även från barnen innan ett köp av en 

leksaksprodukt gjordes i 17 % av fallen. 
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Figur 5, Kännedom om leksaker  

Diagrammet visar hur respondenterna först fick kännedom om de leksaker som de köpt till sina barn i 

procent (50 enkäter, där respondenten fick kryssa i högst tre alternativ). 
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I fråga 4 värderade respondenterna; märket, image, priset och barnets önskan vid köp av 

leksaksprodukter. En 1:a betyder att det inte alls är viktigt medan en 5:a betyder att det är 

mycket viktigt. Barnets önskan har fått ett det högsta medelvärdet på 4,0 av 5. Priset är också 

värderat högt med ett medeltal på 3,58. 

 
 

 

 

 

Figur 6, Värdering vid köp av leksaker 

Diagrammet beskriver hur respondenterna värderar märket, imagen, priset och barnets önskan vid köp 

av leksaker i medeltal (50 enkäter). 
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Respondenterna fick i fråga 5 rangordna fem olika påverkansstrategier som ingår i den 

traditionella marknadsföringen. Från 1-5 där fem var det bästa sättet att marknadsföra sig på 

gentemot barn under tolv år enligt föräldrarna. De högsta medelvärdena fick utskickade 

kataloger med 4,60 samt events i butikerna 4,02. Reklam i Tv var den minst värderade 

metoden av de alla med ett medelvärde på 1,69. 

 

 

 

 
Figur 7, Marknadsföringsmetoder 

Diagrammet visar de fem traditionella marknadsföringsstrategier inom variabeln påverkan, vilka 

respondenterna har rangordnat från 1-5 där 5 var det bästa. Siffrorna är i medeltal (50 enkäter). 

 

4.3 Företagsintervjuer  
Företag A 

A är en liten butik i Stockholm som inte tillhör någon kedja eller annan sammanslutning. De 

anställda i företaget tänker på att visa glädje i butiken. God service är ett måste, samt att tänka 

på barnen först och sedan på de vuxna. Genom deras glada uppträdande och höga servicegrad 

så hoppas företaget att kunderna berättar om butiken för sina bekanta och där med bidrar till 

en positiv ryktesspridning. För att stärka det goda ryktet anordnas kundkvällar för föräldrar, 

då bjuds det på lite tilltugg och butikens sortiment presenteras. Företaget deltar i och ordnar 

olika events några gånger per år, oftast i samarbete med andra företag i närområdet.  
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I butiken används de färger och figurer som tilltalar barnen. Leksakerna är placerade på ett 

sådant sätt att de ska locka så mycket som möjligt, liknande produkter placeras bredvid 

varandra och passande teman byggs ibland upp för att framhäva produkterna ytterligare. På 

lördagarna är det lite extra aktiviteter i butiken, då får barnen lite godis från Pippi trädet och 

stämningen är ”magisk”. Barnen välkomnas att slå sig ner i butikens soffa och bara ta det 

lugnt eller läsa en bok.  

 

I en lokaltidning lägger företaget in annonser vars text ger föräldrar information och som har 

bubblor färgade i babyblått och rosa för att verka spännande och tilltalande även för barnen. I 

början av säsonger eller i samband med högtider så utformas annonserna för att göra reklam 

för de varor som hör samman med dessa. Företaget skickar ut ett nyhetsbrev via e-post, 

nyhetsbrevet skickas till de som anmäler intresse att få det. Det görs ingen ålders kontroll över 

vilka som får brevet utan både vuxna och barn får det.  

 

A har förutom butiken i Stockolm även en Internetbutik där personer från hela landet kan 

handla. Där visas även information om företaget, de olika events, öppettider och 

kontaktinformation. För att konsumenterna lättare ska hitta till butiken på Internet, har en bra 

sökplats köpts på några sökmotorer.  

 

För att veta vad barnen efterfrågar för leksaker, så förlitar de sig helt på den information som 

grossisterna ger. De lyssnar dock till viss del på konsumenternas förfrågningar. Innan butiken 

startades gjordes en marknadsundersökning i det tilltänkta området för att se, vilken 

efterfrågan som fanns. 

 

Företag B 

Butiken ligger i en förort till Stockholm och har endast en anställd (ägaren). För företaget är 

det viktigt att vara tillmötesgående och glad. Butiken är utformad så att föräldrarnas intresse 

fångas istället för barnens, kända figurer på kartonger undviks.  

 

Företaget har tidigare annonserat i lokalpress, men då detta var dyrt och inte gav någon ökad 

försäljning, så görs detta inte längre. Istället så förlitar sig företaget helt på sitt goda rykte och 

en fortsatt positiv ryktesspridning. Inför de olika säsongerna så ges erbjudanden i butiken för 

att locka till köp, exempelvis två för en. När säsongen är slut så reas de överblivna 

säsongsbetonade varorna ut.  

 

Företaget utnyttjar överhuvudtaget inte Internet, varken genom att ha en Internetbutik eller att 

köpa sökplatser på sökmotorer. När butiken startades gjordes en stor marknadsundersökning 

men sedan dess har ingen ny gjorts. Utan företaget litar på den information som de stora 

grossisterna ger. 
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Företag C 

Större leksaksbutik i Stockholm, som tillhör en större kedja. De anställda i butikerna ska 

agera yrkeskunnigt, engagerat och motiverat, det är ledorden som genomsyrar företagen. C 

använder sig av kataloger som skickas ut centralt från moderbolaget samt mindre reklamblad. 

De visar instruktionsfilmer för leksakerna i butiken. Vidare görs även TV-reklam för företaget 

i de större TV-kanalerna. De tror att deras goda stämning i butiken, hjälpsam personal och 

stora sortiment hjälper till att utöka deras redan goda rykte.  

 

Företaget har en hemsida med produktinformation och med en Internetbutik där produkter kan 

beställas efter kön, ålder och prisnivå. 

 

C använder flera kända figurer i sina butiker, dessa figurer är kopplade till de 

produktplacerade varor de säljer, till exempel Barbie dockor. 

 

4.4 Observationer i butiker 
I de butikerna vi studerade tillåts barnen ta och leka med produkterna. I flera fall visades 

produktinformation på en TV bredvid aktuell produkt, genom en film liknande tv-reklam. 

Dessa reklamfilmer var på något annat språk än svenska, men med illustrationer av lek och 

glada barnansikten. I många av butikerna är ljudvolymen ganska hög av olika reklambudskap, 

barnljud och produkters inbyggda ljudfunktioner. Produkterna är placerade så att typiska köns 

och ålders specifika leksaker finns i närheten av varandra. Många av leksakerna tillhörande 

filmer eller serier visades i närheten av bilder av de framträdande karaktärerna samt reklam 

för tillhörande DVD filmer.   
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5 Analys 
Vi kommer i detta avsnitt binda ihop vår undersökning med den teoretiska referensramen. I de 

olika delarna av den teoretiska referensramen har vi olika frågor som vi ville få besvarade. En 

deduktiv metod har använts, vilket innebär att dessa frågor utgår från teorierna och har 

prövats mot verkligheten. 

 

5.1 AIDA-modellen 
Vi avser att mäta hur föräldrar till barn under tolv år h ar uppmärksammat den 

marknadsföring av leksaker som förekommer.  

 

Enkätfråga: 2, 3 

Respondenterna tyckte inte alls om reklam som förekommer till barn under tolv år, vilket 

medelvärde 1.28 visar på den 1-5 gradiga skalan. Vilket också visas av hur de först fick 

kännedom om leksakerna, då endast 7 % uppmärksammat information genom reklam. Den 

marknadsföring som föräldrarna främst uppmärksammar är den som existerar i 

leksaksbutikerna och genom rekommendationer.  

 

Intervjufråga: 8 

Företagen försöker genom exempelvis företags A kundkvällar, där avsikten är att få 

föräldrarna att uppmärksamma produkterna. 

 

Observationer 

Genom en tydlig uppdelning i kön- och ålder kategorier, blir det lättare för föräldrarna och 

uppmärksamma de leksaker de söker.  

 

5.2 Marknadsföringsmixen 
Där avsikten är att mäta föräldrarnas attityder till den tr aditionella marknadsförings 

metoder samt vad som ligger bakom företagen strategival. 

 

Enkätfråga: 4, 5 

Det som främst avgör föräldrarnas inköp av leksaker är barnets åsikter samt hur mycket 

produkten kostar. Om marknadsföringsmetoderna värderar föräldrarna försäljare och 

säljfrämjande åtgärder högst, vilka representeras av kataloger och marknadsföring i butik. Vi 

antar att barnen främst får sin information från kataloger eftersom det är dessa som 

föräldrarna tycker mest om. Detta gör att det är främst försäljare i form av säljande kataloger 

och säljfrämjande åtgärder i butikerna som företagen bör välja som strategival. 
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Intervjufråga: 2, 3, 8, 9, 10, 11  

De använder sig av annonsering i lokalpressen och på Internet. Det skickar även ut nyhetsbrev 

via e-post som använder sina hemsidor för att ge information till föräldrarna om produkterna. 

De säger sig inte ha någon marknadsföring som riktar sig till barn under tolv år, men 

annonseringskampanjer och hemsidorna är utformande på ett sådan sätt att även barns intresse 

kan väckas. I butikerna lyfts de kända sagofigurerna med mer eller mindre relaterade 

produkter fram för att få den rätta atmosfären så att barnen och deras föräldrar stannar kvar i 

butiken längre, och därmed påverkas till att köpa mer produkter. 

 

Observationer 

Vi noterade att det bara är de stora tillverkarna av leksaker som använder sig av 

produktplacering. Eftersom tillverkarna både har sina produkter som leksaker och som 

karaktärer i film så använder sig butikerna av dessa som extra dragplåster. Föräldrarna tycks 

inte vara lika medvetna om att deras barn utsätts för reklamfilmer i lagom ögonnivå.  

 

5.3 Word of Mouth 
Vi avser att mäta hur föräldrarna först fick kännedom om de leksaker som de köpt till 

sina barn och om detta är något som företagen indirekt använder sig av vid sin 

marknadsföring. 

 

Enkätfråga: 3 

Respondenterna fick främst kännedom om leksaker från vänner och bekanta och från 

leksaksbutiker. Dessa två faktorer samverkar på ett sådant sätt att kunderna får information 

från butikerna och sprider detta vidare så att ett ”surr” uppstår.  

 

Intervjufråga: 4, 5 

Företagen tycker att det är viktigt att de har ett gott rykte som sprids vidare mellan kunderna 

och utnyttjar det indirekt då de slipper att ställas inför några etiska eller moraliska dilemman 

med denna marknadsföringsmetod. 

 

5.4 Behovsegenskaper 
Vi ämnar mäta om det finns något samband mellan respondenternas attityder till låg- 

eller höginvolverande leksaker gentemot deras attityder till marknadsföring i allmänhet 

och till barn under tolv år. 

 

Enkätfråga 1, 2, 4 (endast varumärke och pris) 

När vi jämförde medelvärdena för attityder mot reklam i allmänhet (2.08), reklam till barn 

(1.28) gentemot hur viktigt priset (3.58) och varumärket (2.10) kunde vi utläsa att leksaker är 
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låginvolverande produkter för föräldrarna, då priser värderats relativt högt i förhållande till 

varumärket. Något direkt samband mellan respondenternas attityder till reklam i allmänhet, 

reklam till barn och låg- eller höginvolvering kunde vi ej utläsa.  

 

5.5 Köpbeteende 
Vi åsyftar att mäta de kulturella och sociala faktorer som ligger till grund för företagens 

marknadsföring och strategier.  

Intervjufråga: 1, 6, 7 

Det är liknande värderingar som genomsyrar de olika företagen trots att de ligger i olika 

områden. Det tolkar vi som att de grundläggande värderingarna är lika hos föräldrar med barn 

under tolv år.   
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6 Resultat 
Syftet med vår studie är att analysera vilka faktorer som avgör hur företag verksamma i 

Sverige kan marknadsföra sig mot barn. Genom vår operationaliserade referensram fick vi 

fram fem frågor som ska besvara vårt syfte. 
 
Vi avser att mäta hur föräldrar till barn under tolv år har uppmärksammat den 

marknadsföring av leksaker som förekommer. 

Respondenterna uppmärksammar marknadsföringen som finns i butikerna och 

rekommendationer från omgivningen. Företagen har svårt att bidra direkt till den positiva 

ryktesspridningen för att skapa uppmärksamhet. Istället försöker de skapa uppmärksamhet 

genom butikerna. 
 
Avsikten är att mäta föräldrarnas attityder till traditionella marknadsföringsmetoder samt 

vad som ligger bakom företagen strategival. 

Respondenterna är positiva till försäljare och säljfrämjande åtgärder. Genom dessa strategier 

når företagen föräldrarna och genom dem barnen 
 
Vi avser att mäta hur föräldrarna först fick kännedom om de leksaker som de köpt till sina 

barn och om detta är något som företagen indirekt använder sig av vid sin marknadsföring. 

Företagen ger respondenterna information via butikerna, respondenterna sprider vidare 

informationer till andra enheter. Det är därför viktigt att företagen anstränger sig för att 

upprätthålla sitt goda rykte.  

 
Vi ämnar mäta om det finns något samband mellan respondenternas attityder till låg- eller 

höginvolverande leksaker gentemot deras attityder till marknadsföring i allmänhet och till 

barn under tolv år. 

Vi finner att det inte finns något samband mellan dessa attityder, dock är leksaker en 

låginvolverad produkt för respondenterna då priset är av stor betydelse och inte märket eller 

leksakens image.  

 
Vi åsyftar att mäta de kulturella och sociala faktorer som ligger till grund för företagens 

marknadsföring och strategier. 

Resultatet blir att företagen genom sina butiker bör visa ett gladlynt och vänligt bemötande 

för att lyckas tillgodose föräldrarnas och deras barns behov. 

 

För att klargöra svaret på syftet har resultatet sammanfattats i fem faktorer: säljfrämjande 

åtgärder, ryktesspridning, försäljare, lågt pris och goda relationer med kunder. 
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7 Slutsats och Diskussion 
I denna del kommer vi att knyta samman bakgrunden med resultatet samt ge förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Slutsatsen av vår studie blir i huvudsak fem faktorer, men det är mer än en av dessa faktorer 

som avgör hur företag kan marknadsföra sig mot barn. Sveriges lagar och regler sätter upp 

gränser för vad företagen får och inte får göra. Detta regleras som tidigare nämnts i Radio- 

och TV-lagen, Alkohollagen samt i Marknadsföringslagen. Likaledes reglerar EU denna typ 

av marknadsföring till barn genom direktiv som nu är under arbete för en striktare tillämpning 

i hela EU (direktiv måste följas av medlemslandet men landet i fråga får bestämma på vilket 

sätt detta ska ske). Således som i de flesta verksamheter finns det undantag och gråzoner i 

lagstiftningen, där kan nämnas sändningen av barnreklam från länder som tillåter förekomsten 

av marknadsföring till barn. 

 

För företagen verksamma i Sverige kan Internet användas som en möjlig 

marknadsföringskanal, där lagstiftningen är svår att kontrollera. Denna marknadsföring kan 

exempelvis ske genom sidor vilka barn besöker, men som inte enbart riktar sig till barn utan 

då främst till vuxna. På detta sätt kan marknadsföringen på dessa sidor legitimeras. Denna 

marknadsföringskanal kan värderas som ett smart sätt att hitta kryphålen i gråzonen eller ett 

tecken på dålig moral och etik, då barn utsätts för reklam trots att samma typ av reklam skulle 

vara förbjuden i en tidning eller på TV. I den globala värld vi lever i utsätts barnen även för 

reklam från utländska företag, vilka inte nödvändigtvis riktar sig till de svenska barnen i sin 

marknadsföring. Denna reklam kan vara styrd av andra regler och med ett mycket mer 

säljande budskap. Det blir därmed svårare att värja sig mot denna typ av reklam och dessutom 

kan en efterfrågan på produkter som inte finns på den svenska marknaden skapas. Denna 

ökade efterfrågan på utländska produkter kan göra det svårare för de svenska företagen att nå 

fram med sina produkter. De utländska reklamfilmerna och/eller reklambudskap förekommer 

i leksaksbutikerna som en direkt produktinformation om den aktuella leksaken. Denna 

marknadsföring kan bli svår för barnet att värja sig mot och kan även, genom barnet, påverka 

föräldern till köp. De finns vissa produkter där man kan diskutera den bakomliggande 

moralen till produkternas existens på marknaden, exempelvis cigaretter och Coca Cola. Dessa 

två exempel representeras av företag vilka försöker minska de negativa effekternas påverkan 

på försäljningen. I leksaksvärlden finns det inte samma extrema fall av ”dåliga” produkter, 

men moralen bakom plastvapen och idealskapande dockor kan ifrågasättas. Effekterna av 

dessa typer av leksaker är inte ordentligt utrett, därför fortsätter företagen i samma spår. 

Liknande resonemang kan appliceras på de typer av marknadsföring vilka riktar sig till barn 

under tolv år, där företagen motiverar agerandet med egenintresse och en eventuell ökad 

tillväxt. 
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Hur mycket företagen rör sig i gråzonerna i lagstiftningen, avgörs av vilka moraliska och 

etiska värderingar som genomsyrar företaget. Något leksaksföretagen kan använda är den 

positiva ryktesspridningen (WOM). Den kan användas som metod utifrån företagets 

värderingar, utan att de behöver ta hänsyn till några moraliska eller etiska dilemman. 

Föräldrarna tycker i allmänhet illa om reklam som riktar sig till barn, men uppfattar inte den 

marknadsföring som förekommer i butikerna. Dessa säljfrämjande åtgärder ser inte 

föräldrarna som marknadsföring utan som en festlig del av butikerna, företagen gör klokast i 

att ta till vara på detta som påverkansstrategi med events, glad och trevlig personal.  

 

Leksakskataloger som marknadsföring värderas positivt av föräldrarna i motsats till TV-

reklam. Detta trots att katalogerna ofta utformas med talande bilder i likhet med TV-

reklamen. Ett exempel på detta är BR-katalogen, där lekande och glada barn hållandes i 

leksaker visas på sidorna i katalogen. Enligt vår studie tycker föräldrarna att priset är viktigare 

än leksakens image eller varumärke, detta har vi tolkar som att leksaker för föräldrarna en 

låginvolverad produkt. Det är därför viktigt för företagen att ta rätt pris, ha rätt utseende och 

använda repeterande reklam för att konsumenten ska uppmärksamma och välja deras 

leksaksprodukter. 

 

Det moraliska och etiska dilemmat som föräldern ställs inför är hur de ska förhålla sig till det 

stora informationsflödet om leksaker i förhållande till sina barn, det vill säga om de ska ha en 

positiv eller negativ inställning till reklamen. Ska de köpa det som reklamen säljer för att göra 

sina barn nöjda och glada eller ska de ha ett striktare förhållningssätt till denna 

marknadsföring, genom att endast köpa leksaker utifrån deras egna värderingar. Företaget 

måste välja vilken moral och etik de har i organisationen och vilka 

marknadsföringsstrategiska val de gör? Det viktigaste valet för företagen är hur långt in i 

lagarnas gråzoner de kan gå för att lyckas i sin marknadsföring, så bra att föräldrar med barn 

under tolv år köper deras produkter. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

För detta fenomen (marknadsföring till barn) kan det vara av intresse att undersöka effekterna 

av marknadsföringen i TV i jämförelse med de säljfrämjande åtgärderna som förekommer i 

butikerna. Således är det även intressant att studera hur leksakstillverkarna och grossisterna 

marknadsför sig för att komma ut i butikerna och hur viktig Formex (en mässa där bland 

annat nya leksaker och trender pressenteras) är för dem. I den mer miljömedvetna och 

globaliserade värld vi lever i, blir det allt viktigare att göra medvetna miljöval. För 

leksaksföretagen innebär detta att de måste känna till produktens hela produktlivscykel och ta 

ansvar för återvinningen. Forskningen borde fokusera på hur nya materiel skall tas fram och 
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hur de kan återvinnas på bästa sätt för miljön. Likaväl är det av intresse att mäta hur 

marknadsföringen via spelsidor på Internet påverkar barnets köpbeteende.  

 

En mer ingående forskning av etik och moralens påverkan på företagen skulle vara av intresse 

för att se hur våra grundläggande värderingar påverkar marknadsföringens vara eller inte vara 

i vårt samhälle. Finns det likheter med alkoholreklam och tobaksreklam till personer över tolv 

år och kan i så fall några paralleller dras mellan dessa fenomen. Vem ska avgöra vad som är 

”bra” reklam för medborgarna i vårt land. Alla dessa frågeställningar skulle vara intessant att 

veta mer om ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
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8 Källkritik 
Hade de funnits möjlighet att resa till Malmö och Köpenhamn skulle de nu dominerande 

företagen på leksaksmarknaden intervjuas på plats, då dessa företag inte hade något kontor i 

Stockholm var de ovilliga att ställa upp på intervjun i någon annan form, än ett personligt 

samtal. 

 

I studien gjordes ett subjektivt urval med en typ av bekvämlighetsurval, vilket ger 

undersökningen mindre tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten skulle (påstana) enkäter på 

flera platser i Stockholm län gjorts med ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att man tar 

var tredje respondent för att få en mer representativ målpopulation. I enkäten är inte ordet 

leksaker definierat, vilket gör att respondenterna troligtvis har definierat begreppet på olika 

sätt. 

 

Från början var det meningen att varje företag skulle presenteras med en kort historik för att 

man som läsare skulle förstå vilken typ av företag det var och vad som kan ligga bakom deras 

marknadsföringsstrategi. Detta visade sig vara svårt att genomföra och ledde till att företagen 

förblev anonyma i undersökningen. För andra forskare blir det därför svårt att kontrollera 

företagens uppgifter och fortsätta en eventuell framtida forskning, av vår frågeställning. 

 

Källorna, det vill säga litteraturen som teorierna har utgåtts ifrån, kommer från de ”gamla” 

synsättet av marknadsföringsmetoder. Främst Kotler som har ett utpräglat amerikanskt 

synsätt. Grönroos har också använts som informationskälla från det ”nya” synsättet, vilket 

man kan diskutera om det är korrekt, då dessa författare tillhör olika paradigm och en 

sammanslagning inte är helt okomplicerat. Detta på grund av att de använder sig av teorier på 

olika sätt exempelvis den traditionella marknadsföringsmetoden, vilken Grönroos inte 

applicerar ”rakt av” utan betonar vikten av goda  relationer i den interna och externa 

marknadsföringen. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1.  Enkätundersökning C-uppsats 

 
 
1. Vad tycker du om reklam i allmänhet? (endast 1 kryss/rad) 

 5 4 3 2 1 
 Mycket bra    Inte alls bra 

  

 � � � �      � 

 

 

 

2. Vad tycker du om reklam som är riktad till barn under tolv år? (endast 1 kryss/rad) 
 5 4 3 2 1 

 Mycket bra    Inte alls bra 

 

  � � � �      � 

 
 
 
 
 3. Hur fick du först kännedom om de leksaker du köpt till dina/ditt barn? (Högst 3 kryss) 
 
    

         Annonsering    � Leksaksbutiker         � Hemsidor                   � 
 
 
 
  Kataloger          � Rekommendationer     � Frånbarnet/barnen    � 
 
 
 

 
4. Vid köp av en leksak till dina/ditt barn, hur viktigt är? (endast 1 kryss/rad) 

 5 4 3 2 1 
 Mycket viktigt     Inte alls  

 

   

        Märket  � � � �      � 

 

        Image  � � � �      � 

 
        Priset  � � � �      � 

 

Barnets önskan        � � � �      � 
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5. Hur okej är följande marknadsföringsmetoder till barn under tolv år, rangordna från 1-5 där 5 är det bästa?  
      

          Reklam i Tv  �  

          Direkt reklam � 

          I Butiker        �           

    PR        � 

    Katalog        � 

 

 

   6. Din ålder  

 
18 – 25 år � 

26 – 33 år � 

34 – 41 år � 

42 – 49 år � 

50 – 57 år � 

58 – 65 år �  

 

 

 
             7. Kön 

 
Man �  Kvinna � 
                                                                   
                                                           

                                                                     
                                               
                                                   Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2. 

 

Undersökning C-uppsats 
 

1. Vilka värderingar genomsyrar ert företag? 

 

2. Vilka marknadsföringsmetoder använder ni er av? 

 

3. Använder ni er av någon form av direktmarknadsföring (broschyr) eller 

skickar ni informationen endast via återförsäljare? 

 

4. Tror ni att era kunder får kunskap om produkten från andra konsumenter, som 

exempelvis tips från bekanta? 

 

5. Är det något ni försöker utnyttja, genom positiv ryktesspridning? 

 

6. Har ni olika prissättningar beroende på var ni säljer produkten eller försöker 

ni se till att produkten har samma pris överallt? 

 

7. Gör ni några marknadsundersökningar, som syftar till att produkten ska 

anpassas till konsumenter med en annan kulturell bakgrund än den traditionellt 

svenska? 

 

8. Hur gör ni när ni ska nå ut till konsumenter under tolv år?  

 

9. Använder ni er av produktplacering? Vilka? Hur? 

 

10. Använder ni er av kändisar/kända figurer för att locka till er köpare? 

 

11. Utnyttjar ni Internet som kommunikationsmetod?  
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Bilaga 3. 
 

Fråga1 

 

Svarfrekvens
1 11
2 25
3 13
4 1
5 0

Totalt 50
 

 

Fråga 2 

                  

Svarfrekvens
1 38
2 10
3 2
4 0
5 0

Totalt 50

 
Fråga 3 

Svarfrekvens Procent
Annonsering 6 7%

Leksaksbutiker 23 26%
Hemsidor 3 3%
Kataloger 19 21%

Rekomendationer 23 26%
Frår barnet/barnen 15 17%

Totalt 89 100%  
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Fråga 4 

    

Märket Svarfrekvens
1 16
2 18
3 9
4 6
5 0

Totalt 49

 

Priset Svarfrekvens
1 2
2 2
3 19
4 19
5 8

Totalt 50

 
 

               

Image Svarfrekvens
1 25
2 13
3 6
4 5
5 0

Totalt 49
 

          

Barnets önskan Svarfrekvens
1 0
2 3
3 7
4 27
5 13

Totalt 50
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Fråga 5 
 

            

Reklam i TV Svarfrekvens
1 26
2 14
3 6
4 1
5 1

Totalt 48

 
                                  

Direkt reklam Svarfrekvens
1 13
2 20
3 13
4 2
5 0

Totalt 48

 

I Butiker Svarfrekvens
1 2
2 0
3 9
4 21
5 16

Totalt 48

 

PR Svarfrekvens
1 7
2 11
3 22
4 8
5 0

Totalt 48 
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Kataloger Svarfrekvens
1 0
2 1
3 0
4 16
5 31

Totalt 48

 
 
 
Fråga 6 
 
 

Ålder Svarfrekvens
18-25 år  5
26-33 år 9
34-41 år 18
42-49 år 15
50-57 år 3

Totalt 50

 
 

 

 

Fråga 7 

 

Kön Svarfrekvens
Kvinnor 26

Män 24
 


