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Ny  undersökning  från  Tradera  bland  svenska  föräldrar  

Drygt  fyra  av  *o  föräldrar  köper  begagnade  kläder  *ll  sina  barn.  Många  har  också  ökat  sina  inköp  av  begagnat  de  
senaste  åren.  Det  är  några  av  resultaten  i  en  ny  undersökning  bland  svenska  föräldrar  som  genomförts  av  YouGov  
på  uppdrag  av  Tradera  under  mars  2012.  1072  svenska  föräldrar  i  åldern  25-‐65  år,  med  barn  i  åldrarna  0-‐15  år,  
deltog  i  undersökningen.  Resultaten  som  presenteras  nedan  är  rikssiffrorna.

Drygt  4  av  10  föräldrar  köper  begagnade  kläder  *ll  sina  barn
I  Traderas  undersökning  bland  svenska  föräldrar  anger  45  procent  aB  de  köper  begagnade  kläder  Cll  sina  barn.  TiBar  
man  på  hur  det  ser  ut  i  olika  delar  av  landet  säger  55  procent  av  norrländska  föräldrar  aB  de  köper  begagnade  kläder  
Cll  sina  barn,  vilket  är  en  högre  andel  än  rikssniBet.  (Norrland:  VästerboBens,  NorrboBens,  Västernorrlands,  
Jämtlands,  Gävleborgs  län)

Köper  du  begagnade  barnkläder  0ll  dina  barn?

Ja,  oNa                          11  %
Ja,  det  händer         34  %
Nej,  inte  särskilt  oNa        27  %
Nej,  aldrig                       28  %

Över  en  tredjedel  har  ökat  sina  inköp  av  begagnat  de  senaste  åren
38  procent  av  föräldrarna  uppger  aB  de  ökat  sina  inköp  av  begagnat  de  senaste  tre  åren.          40  procent  av  kvinnorna  
har  ökat  inköpen  av  begagnat.  Småländska  föräldrar  ligger  över  rikssniBet,  i  Småland  har  46  procent  ökat  sina  inköp  av  
begagnade  barnkläder.  (Småland:  Kronobergs  län,  Jönköpings  län,  Kalmar  län)

Upplever  du  a5  du  köper  fler  eller  färre  begagnade  barnkläder  nu  jämfört  med  för  3  år  sedan?

Ja,  jag  köper  mycket  fler  begagnade  barnkläder     17  %
Ja,  jag  köper  något  fler  begagnade  barnkläder     21  %
Ingen  skillnad  jämfört  med  Cdigare      35  %
Ja,  jag  köper  något  färre  begagnade  barnkläder     13  %
Ja,  jag  köper  mycket  färre  begagnade  barnkläder         5  %
Hade  inte  barn  då          9  %

8  av  10  anger  priset  som  den  vik*gaste  anledningen  *ll  aO  man  handlar  begagnade  barnkläder
För  82  procent  i  undersökningen  är  priset  är  den  vikCgaste  orsaken  Cll  aB  man  handlar  begagnade  barnkläder.  50  
procent  svarar  aB  miljön  är  den  vikCgaste  orsaken  och  27  procent  anger  möjligheten  aB  hiBa  unika  kläder  som  
anledning.

Varför  köper  du  barnkläder  begagnat/second  hand?    För  a5  det  är...  
(Flera  svarsalterna0v  möjliga)

Billigare  än  aB  köpa  nya  kläder   82  %
BäBre  för  miljön  än  aB  köpa  nya  kläder   50  %
En  möjlighet  aB  hiBa  unika  kläder   27  %
LäBare  aB  hiBa  bra  plagg       7  %
Annan  orsak         6  %



6  av  10  har  fåO  sämre  privatekonomi  sedan  de  fick  barn
59  procent  av  svenska  föräldrar  säger  aB  deras  privatekonomi  blivit  sämre  sedan  de  fick  barn.  Bland  småländska  
föräldrar  säger  hela  65  procent  aB  de  fåB  försämrad  ekonomi.

Upplever  du  a5  din  privatekonomi  förändrats  0ll  det  bä5re  eller  sämre  sedan  du  fick  barn?

Ja,  min  privatekonomi  har  blivit  mycket  sämre     16  %
Ja,  min  privatekonomi  har  blivit  något  sämre     43  %
Nej,  den  har  inte  förändrats  alls       19  %
Ja,  min  privatekonomi  har  blivit  något  bäBre     11  %
Ja,  min  privatekonomi  har  blivit  mycket  bäBre         6  %
Osäker/Vet  ej             5  %

Över  hälQen  mer  sparsamma  sedan  de  fick  barn
58  procent  i  undersökningen  uppger  aB  de  har  blivit  mer  sparsamma  sedan  de  fick  barn.
Av  kvinnorna  säger  62  procent  aB  de  blivit  mer  sparsamma.

Upplever  du  a5  du  har  blivit  mer  sparsam  sedan  du  fick  barn?

Ja,  mycket  mer  sparsam                    14  %
Ja,  något  mer  sparsam        44  %
Nej,  inte  särskilt         36  %
Nej,  inte  alls                         5  %  

6  av  10  föräldrar  har  handlat  barnkläder  på  nätet
63  procent  av  de  Cllfrågade  säger  aB  de  köpt  barnkläder  på  nätet.  Över  hälNen,  55  procent,  har  handlat  leksaker  på  
nätet  och  44  procent  har  handlat  dataspel.  Kvinnor  handlar  barnkläder  på  nätet  i  större  utsträckning  än  män,  73  
procent  av  kvinnorna  uppger  aB  de  köpt  barnkläder  på  nätet.

Har  du  köpt  något  av  följande  0ll  barnet/barnen  på  nätet?  (Flera  svarsalterna0v  möjliga)

Ja,  jag  har  köpt  kläder  Cll  barnen       63  %
Ja,  jag  har  köpt  skor  Cll  barnen       27  %
Ja,  jag  har  köpt  leksaker  Cll  barnen      55  %
Ja,  jag  har  köpt  dataspel  Cll  barnen      44  %
Ja,  jag  har  köpt  inredning  Cll  barnen      27  %
Ja,  jag  har  köpt  annat  Cll  barnen       12  %
Nej                          12  %

Priset  och  *dsbrist  främsta  anledningarna  *ll  aO  handla  via  nätet
Majoriteten  av  föräldrarna,  62  procent,  uppger  aB  man  handlar  via  nätet  för  aB  det  är  bäBre  priser.  56  procent  gör  
det  för  aB  spara  Cd  och  41  procent  svarar  aB  det  är  läBare  aB  hiBa  det  man  söker  på  nätet.

Varför  handlar  du  kläder  och/eller  andra  saker  0ll  barnen  på  nätet?  (Flera  svarsalterna0v  möjliga)

För  aB  det  är  bäBre  priser      62  %
För  aB  spara  Cd       56  %
För  aB  det  är  läBare  aB  hiBa  det  man  söker   41  %
För  aB  det  är  läBare  aB  jämföra  priser    34  %
För  aB  man  får  en  bäBre  överblick  över  utbudet   30  %
För  aB  det  är  läBare  aB  jämföra  varor    23  %
Annat  skäl       7  %



Resultaten  är  representaCva  avseende  kön  och  ålder  (25-‐65  år)  inom  geografiska  områden.
(Inom  specifika  områden  har  det  genomförts  fler  antal  intervjuer  än  den  representaCva  basen  i  förhållande  Cll  Sverige,  
i  syNe  aB  minimera  felmarginalen.  DäreNer  är  en  vägning  pålagd  som  gör  aB  specifika  områden  är  representaCva  i  
förhållande  Cll  varandra  och  Cll  Sverige.)  


