
 
 

Ekonomihögskolan 
Marknadsföringsprogrammet 
MFP 365 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Tweens uppfattade värde av ett 

varumärke 

 

- en studie av konsumenter 10-14 år och  
hur de relaterar sig till ett varumärke 

 

 
 
 
  
 
 
 

Uppsatsförfattarnas namn:  
Annika Persson 
Marie-Louise Pettersson 

 
 
 
 

 
 

Kandidatuppsats 
VT 2005 
 
Examinator & Handledare:  
Stig G. Johansson 

 
 



 
ii   

 
 
 
 

 



 
iii 

 

  
 
 
Abstract  

School of Management and Economics 
The Marketing programme 
Business Administration 
Bachelor Thesis 
Spring 2005 
 
Pages with appendix: 70 

Authors:  Annika Persson & Marie-Louise Pettersson 

Title:        Tweens’ perceived value of a brand 
                - a study of consumers aged 10-14 yrs and how they relate to a brand  
                Tweens uppfattade värde av ett varumärke 
                - en studie av konsumenter 10-14 år och hur de relaterar sig till ett varumärke 

Background: The value a consumer connect with a certain brand and its design differ from person to 
person. This value ought to be investigated. Why does people buy expensive things when 
there are cheaper alternatives? Is it brand equity and/or the perception of a brand’s value that 
make a difference? People strive to show themselves and to perform through products, which 
makes it interesting to see to the perceived value of design. 

 
Tweens is a group of consumers that are easily influenced to consume products by their 
surrounding. To choose clothes, shoes and other products after what your surrounding’s 
demand, is a way of adapting yourself to society. It is a part of being accepted, something 
that is important for a tween. The brands that are being purchased depend on the 
surroundings, marketing and their own perception. Tweens are today more aware of brands 
and more sensitive towards brands. They identify themselves with brands, something that 
affect them in their daily lives. The brand itself can also affect their relationship to a certain 
product and with that the design. 

 
Purpose: Our purpose of our research is to investigate how tweens, consumers aged 10-14 years old, 

relate themselves to brands. To meet the purpose, we will analyse theoretical references and 
secondary collected data with conducted interviews. The interviews will be made from three 
perspectives: focus groups with tweens, interviews with experts and interviews with people 
having daily contact with tweens. 

 
Conclusion: In conclusion we have in our bachelor thesis discovered that Swedish tweens relate 

themselves to brands through their perceived value. In this value, three major value aspects 
can be found: popularity, image and design. This shows how tweens perceive the value of a 
brand. Factors that influence how tweens relate themselves to brands are: popularity, image 
and design. Through our results we have also come up with the conclusion that tweens are 
being influenced by mainly three factors: friends, media and parents. These aforementioned 
factors are giving tweens a perspective through which they filtrate their thoughts and 
perceive the value in brands. 
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1. Inledning 
”…Beckham barnen har alltid märkeskläder, Romeo 2år, hade jeans värda 2000kr, Brooklyn 

är van vid lyx, i sex års present fick han örhängen värda 325 000kr…” 
(Lantton  2005) 

 
Människan har alltid använt sig av att märka egendom för att kommunicera utåt. Det har även 

varit ett sätt för tillverkare att varumärka samt märka sina produkter. Det engelska ordet 

brand1 för just brännmärka samt varumärke, kan härledas till märkning av föremål och saker 

samt brännmärkning av boskap hos egyptierna samt i grottmålningar från bronsåldern. 

Märkning som visar härkomst och tillverkare har identifierats på stenblock från egyptiska 

byggnader daterade 4 000 f Kr. En förklaring till varför märkning av produkter har använts 

kan vara för att tillfredställa ett behov av att visa olika föremåls tillhörighet samt ursprung. 

Märkning som visar på ursprung och tillverkare underlättade i handeln runt Medelhavet, då 

denna ökade med fjärran länder f Kr. Konsumenter ville försäkra sig om att erhålla varor som 

tidigare uppnått god kvalitet och efterfrågade därför en märkning vilket kan liknas vid ett 

varumärke. (Melin 1999a: 20-26) 

 
En konsuments val av varumärke beror dels på vikten av varumärkets värde och dess fördelar. 

Detta kan även härleda från en livsstil och därför kan kunskap om detta användas för att 

vända sig till och övertala konsumenter till att agera på ett visst sätt. (Orth et al. 2004) Quart 

(2003) menar att personer besatta av varumärken lider brist på något, exempelvis social 

kompetens eller kroppsfixering och behöver kompensera den känslan eller det behovet av 

varumärken och är då branded2. För människor som är varumärkesmärkta ger varumärken en 

viss känsla och därmed har dem ett värde, för dem är det själva upplevelsen av att äga en 

produkt av ett visst varumärke som eftersträvas och inte de faktiska egenskaperna vilket stöds 

av Björkman (1998: 79). Det köps en identitet där skönhet är en faktor som genom ett 

varumärke kan stilla ett behov men även förtydliga en position för varumärket (Quart 2003: 

23; Björkman 1998: 69).  

 
Som ett varumärke räknas något som kan anges grafiskt och används för att särskilja en 

produkt från en annan och kan uppkomma genom inarbetning eller registrering. Varumärken 

 

                                                 
1 Brand= eng för brand, brännmärka, märka med brännjärn, märke, varumärke. http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng [2005-
05-30]. 
2 Branded – Varumärkesmärkt, dvs märkt av ett varumärken. En person som är varumärkesmärkt upplever en känsla och/eller 
ett värde genom en produkt med ett visst varumärke (Quart, 2003). 
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används av individer för att visa rikedom, intressen, värderingar samt livsstil. Konsumenter 

väljer varumärken de anser kunna möta deras behov. (Melin 1999a: 29-33) 

 
”De går i flock. Om du säljer till en,  

säljer du till alla i deras klass och i deras skola.”  
(Decoteau 1994, i Klein, 2002: 99) 

 
Den speciella tonårskultur som finns idag, föddes med jeans, rock’n’roll och gymnastikskor 

som användes utanför gymnastiksalen i början på 1960-talet. På några år hade försäljningen 

fördubblats i USA, vilket späddes på av joggingtrenden i slutet av 1960-talet, men det var inte 

förrän i mitten av 1970-talet som skotillverkarna kom underfull med att design och 

funktionella förbättringar skulle öka det egna märkets fördelar. Nu skulle gymnastikskon 

marknadsföras även utanför idrottssammanhang och det fanns ett värde i vilken modell och 

varumärke som bars. Nike startades 1972 och började utmana Adidas men det var Reebok 

som avgörande tog de kvinnliga konsumenterna med storm genom aerobicstrenden och 

tiofaldigade sin omsättning med 1,4 miljarder dollar mellan 1983-1987 (bilaga 3, bild 1). Idag 

producerar inte längre Nike, Adidas och Reebok skor (se bilaga 4), de producerar ett 

modefenomen där hjältar marknadsförs och en hel livsstil säljs. (Isaksson 2000)  

 

Tonåringar idag identifierar sig med varumärken och de anser dem vara deras vänner (Quart 

2003: 47). Även barn har blivit mer och mer medvetna om konsumtionsvaror och produkter i 

dagens samhälle (Quart 2003: 40) vilket speglar sig i samhället och i modet. 

 
”…nittiotalet handlade om vad man fick för pengarna…” 

(Klein  2002: 40) 
 

Företag på nittiotalet började inse att det inte gick att marknadsföra samma produkter till 

yngre åldersgrupper, det behövdes en varumärkesidentitet som stämde överens med den nya 

ungdomskulturen innefattande begreppet ”Nittiotalscool”, musiken, stilen och politiken. Det 

stod även klart att kompistryckets inflytande var stort vilket skapade nya möjligheter att öka 

försäljningen. (Klein 2002: 99) 

 
”Jag vill ha det som andra har, samtidigt som det är kul att ha lite annorlunda.” 

(Barbro 11år) 
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1.1 Introduktion 

Ett varumärkes tillgångar och skyldigheter som vidare kopplas till ett specifikt varumärke 

eller dess symbol eller namn definieras som brand equity eller varumärkeskapital (Melin 

1999a: 45). Från denna term kan tre linjer dras: medvetenhet kring ett varumärke, det 

uppfattade värdet och varumärkeslojalitet. Dessa faktorer kan påverka pris, distribution och 

marknadsföring. De tre faktorerna kan även leda till två värde aspekter hos konsumenten i 

form av uppfattad kvalitet och en intention att göra ett inköp. (Baldauf, Cravens & Binder 

2003) Det finns en skillnad mellan uppfattad kvalitet och faktisk kvalitet och marknadsförare 

strävar efter att skapa kvalitetsförväntningar genom värde (Melin 1999a: 55). 

 

Marknadsförare utvecklar i sin marknadskommunikation en varumärkesprofil som även 

design kan hjälpa till att utveckla (Meenaghan 1995). Den kan definieras som 

konsumentvärderingar runt ett specifikt varumärke (Kotler et al. 2002: 218). En del av 

varumärkesprofilen är varumärkets namn, något som kan avslöja produktens kvalitet, 

effektivitet och varumärkesmedvetenhet och ett viktigt mål är att sträva efter konsumentens 

uppmärksamhet. Ett varumärke skapar värde för konsumenten och samhället samt ökar 

nyskapandet. (Kotler et al. 2002: 468-471) En varumärkesprofil koncentrerar sig inte enbart 

på smak och kvalitet utan även på varumärkets associationer (Orth et al. 2004). En del 

associationer är till produktens image och dess design. Stuart3 vidhåller att design vädjar till 

emotionella sinnen samt till fåfänga, genom en produkts varumärkeskapital, skapas ett 

uppskattat värde hos en konsument, delvis genom dess design och image. En konsument 

köper varken en produkt eller ett märke, de köper en märkesprodukt hävdar Melin (1999a: 49) 

och citerar Revlons grundare, Charles Revlon:  

 
”In the factory we make cosmetics. In the store we sell hope.” 

(Charles Revlon i Melin 1999a: 51). 
 
Ett sätt att skapa mer värde till en produkt är med form och design. En produkt har en 

funktionell aspekt medan ett varumärke är en form av design som kan öka eller skapa ett 

värde utöver den funktionella aspekten (Farquer 1989: 14, in Orth et al. 2004; Kotler et al. 

2002: 468). Ett uppfattat värde eller en uppfattad kvalitet är aspekter av ett varumärkesvärde 

och det kan influera en konsument till att köpa ett specifikt varumärke. (Baldauf, Cravens & 

                                                 
3 Stuart, Stephen A., Programme & Courseleader, School of Consumer & Retailmanagement, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 Mars 2005, kl19.00. 
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Binder 2003) Konsumenter efterfrågar kvalitet och mervärde på sina produkter (Solomon, 

Bamossy & Askegaard 2002: 288-291). 

 
”Vi väljer, föräldrarna betalar.”  

(Carl 12år) 
 
En konsumentgrupp som har uppmärksammats då deras köpbeteende har förändrats avsevärt 

det senaste årtiondet är tweens. Ordet tweens härstammar från engelskans between – mellan 

samt teen – tonåring, alltså mellan barn och tonåring (Ericsson 2005). Tweens definieras av 

olika författare som barn och tidiga tonåringar mellan 8-14 år. Hymowitz (1998) samt 

Lindstrom (2004) hänvisar till 8-14 år medan Ericsson (2005 som refererar till Söderqvist 

2005) definierar dem som mellan 10-12 år. Tweens har de senaste åren ökat sin materiella 

standard samt sina realinkomster. Det är den enda gruppen i dagens samhälle där den reella 

köpkraften har ökat det senaste decenniet, vilket även påverkar familjen och dess konsumtion. 

Tweens skiljer sig från tonåringar genom att de stannar hemma hos sina föräldrar på kvällar 

och helger men har trots detta ett rikt socialt liv via mobilen eller datorn. (Eriksson 2005 som 

refererar till Söderqvist 2005) 

 
”…sjuårige sonen prickar för sina hemläxor med små röda  

Nike-bockar, inte med kryss.”  
(Klein 2002: 54) 

 
1.2 Problemdiskussion 

Värdet som en konsument kopplar samman med ett visst varumärke och dess design skiljer 

sig från person till person, men det uppfattade värdet bör undersökas närmare. Varför köper 

människor dyra saker ifall det finns billigare alternativ? Är det varumärkenas värde som 

skiljer dem åt? Stuart4 menar att det kan vara en skillnad i att köpa ett par Nike gymnastikskor 

och ett par gymnastikskor på den lokala stormarknaden, konsumenten kan uppfatta ett värde i 

själva vaumärket. Konsumenter kan köpa dem för att bygga upp sin image – den egna 

självbilden – eller för att demonstrera att de har råd att köpa den här typen av skor. Människor 

har en strävan efter att visa upp sig och prestera genom produkter därför bör uppfattade värdet 

av design bejakas.  

 
Tweens är en grupp som lätt påverkas och influeras av omgivningen till konsumtion. De har 

en annan verklighetsbild än äldre tonåringar och vuxna har. Exempelvis kan en vuxen förstå 

                                                 
4 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
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ironin i en film eller bok där huvudrollsinnehavaren görs om för att passa in i innegänget 

medan en tween istället kan tween uppfatta det som verklighet.(Quart 2003: 114-124) Att 

välja kläder och skor efter vad omgivningen efterfrågar är ett sätt att anpassa sig till samhället 

och att bli accepterad, något som är viktigt för en tween. Vilka varumärken som sedan köps 

kan beror på omgivningen, marknadsföring eller egen uppfattning. 

 
Att välja ett varumärke som Nikeskor kan innebära en sak för tweens jämfört med att köpa ett 

par gymnastikskor från stormarknaden. Kvaliteten kan skilja sig åt men även det uppfattade 

värdet. Det är troligt att det finns en uppfattning om Nike som ett mer värdefullt varumärke 

jämfört med den medelmåttiga billiga gymnastikskon vilket leder till att mer pengar sparas för 

att kunna köpa de dyrare skorna. Det kan även finnas ett värde i att bära skorna, vilket kan 

vara att den tween som bär skorna vill visa att de konsumerar det senaste inom mode och att 

det är en del av en livsstil. Stuart5 hävdar att ett par Nike kan möjligtvis vädja till en tweens 

fåfänga eller suktan efter det senaste inom mode men det visar även på att design kan ge 

konkurrensfördelar. Producenterna av stormarknadens gymnastikskor använder sig kanske av 

liknande textilier, modeller, design och arbetskraft inom produktionen, men de spenderar inte 

lika mycket pengar på marknadsföring och reklam som företag med ett  

stort varumärkeskapital.  

 
En produkt som har sitt ursprung ur en produkts varumärkeskapital och design har till viss 

grad ett uppfattat värde. Uppfattat värde innefattar även den image en konsument vill äga och 

vara en del av. Produkten ger ett visst värde där designen kan vara en faktor som gör att 

uppmärksamheten går till produkten och varumärket. Detta kan i sin tur leda till 

konsumentlojalitet gentemot själva varumärket.  

 
Barn är morgondagens vuxna konsumenter och det gäller därför att bygga ett värde och en 

lojalitet hos dem vid en tidig ålder, något som kan resultera i en livslång konsumentlojalitet 

gentemot ett varumärke (Evans & Toth 2003). Märkeskänslighet kan utvecklas då en 

konsument använder varumärket som den huvudsakliga källan när de skall välja 

märkesprodukt (Melin 1999a: 52). 

 
”Yesterday’s teen is today’s tween.”  

(Kurnit 2004) 
 

                                                 
5 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
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Tweens uppfostran idag skiljer sig från tidigare generationer och de får bestämma mer i 

hushållet och de har erfarenhet från fler skilsmässor samt flera giftermål. Dessa faktorer och 

tidig exponering av teknik, massmedia och sport spelar en viktig roll i vad trendsättare kallar 

KAGOY6. (Sutherland & Thompson 2003) Dagens tweens är mer medvetna och krävande än 

förr och har ett större inflytande över sina föräldrar. De kan vara lojala ett varumärke en dag 

men lätt vändas genom grupptryck, kändisar eller trender (Evans & Toth 2003). För att förstå 

generationen tweens val av varumärken krävs det en förståelse för vilka värdeaspekter som de 

strävar efter vid ett köp samt vad det är som påverkar dem. Är då tweens märkeskänsliga? 

Vad uppfattar de i ett varumärkes värde?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur svenska tweens, konsumenter i åldern 10-14, 

relaterar sig till varumärken. 

 

1.4 Avgränsningar          

Avgränsingar görs från att närmare gå in på värdeegenskaper hos ett varumärke som pris och 

dess strategier samt varumärkets omsättning och marknadsandelar. Avgränsningar görs även 

från att gå in närmare på uppfattad kvalitet som värdeaspekt. 

  
En avgränsning har gjorts till att benämna en produktkategori, streetskor för att underlätta 

associationer till varumärken. En specifik produktkategori kan underlätta diskussioner då 

begreppet varumärke kan vara svårdefinierbart för den valda målgruppen. En kategori av 

produkter som gymnastikskor, ”gympaskor” eller ”streetskor” (se bilaga 3, bild 1-5) är vida 

utbrett bland ungdomar och speciellt i den valda målgruppen. Streetskor skall inte förväxlas 

med den sorts gymnastikskor som används i utövandet av sport. En skillnad är främst 

funktionen, då gymnastikskor bland annat har olika stötdämpning och anpassas efter det 

aktuella underlaget i sporten. 

                                                 
6 KAGOY= the Kids are Getting Older Younger phenomenon, dvs barn blir äldre tidigare fenomenet (Sutherland & Thompson 
2003). 
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2. Metod 
 

I detta avsnitt behandlas uppsatsens metod. Här beskrivs det tillvägagångssätt som har 

använts i uppsatsen, samt vid intervjuer och fokusgrupper. En motivering sker för de val som 

har gjorts under arbetets gång samt källkritik uppdelat i kapitel. 

 

 
2.1 Referensram 

Bakgrunden till uppsatsens författare som kommer att spegla diskussion och slutsatser är 

främst studier på Marknadsföringsprogrammet vid Ekonomihögskolan, Växjö Universitet. En 

av författarna har under en termin studerat attityder, påverkan och influenser vid Queen 

Margaret University College, Edinburgh, Skottland. 

 

2.2 Angreppssätt Litteratur 

För att undersöka hur tweens relaterar sig till varumärken har litteraturstudier genomförts. 

Den valda litteraturen samt de valda vetenskapliga artiklarna kommer att ge en teoretisk 

bakgrund som är relevant för den diskussion som senare kommer att föras i arbetet. Artiklarna 

har valts ut från sökningar i databasen ELIN samt Emerald vid Växjö Universitet och Queen 

Margaret University College (QMUC), Edinburgh, Skottland. För sökord se bilaga 5. 

Litteraturen är dels utvald från Växjö Universitetsbibliotek och Lunds Universitetsbibliotek 

samt kurslitteratur och rekommendationer från lektorer. Två författare som återkommer i 

uppsatsen och som har varit inspirerande är Martin Lindstrom och Alissa Quart. Båda har 

skrivit böcker samt artiklar som förekommer i uppsatsen. För övriga tryckta källor, se 

referenslistan då en presentation av både författare och artikelnamn skulle bli för lång. 

 
Genom handledning har det framkommit att och det finns lite forskning att tillgå i Sverige 

inom området tweens och deras värdeuppfattning i ett varumärke. Forskning bakom tweens 

som främst kommer utanför Sveriges gränser, kommer att användas som sekundärdata 

tillsammans med teori för att föra en diskussion mellan teori och empiri i den aktuella 

målgruppen. Eftersom tweens är ett nytt område där lite forskning har gjorts, är de flesta 

källor från 2002 och framåt. Detta redovisas efter rådgivning av handledare i separat kapitel 

efter den teoretiska referensramen men före redovisning av de empiriska studierna.  
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Den valda teorin grundar sig i fyra nyckelord: varumärken, värde, påverkan samt image. 

Dessa nyckelord relaterar till uppsatsens syfte och har valts i syfte att bidraga med teorier som 

utgår från konsumentens synsätt och som kan användas för att undersöka hur tweens relaterar 

till varumärken (närmre förklaring av nyckelorden sker i 2.4.3). Teori om varumärken ger en 

förklarande bild av begreppet varumärken för en ökad förståelse. Värde diskuteras från olika 

aspekter som är inriktade på emotionella värden, detta då ett värde kan vara dels vad en 

konsument erhåller vid ett köp av en produkt och dels efter vad den är villig att betala. 

Transaktionsmodellen tas upp för dess perspektiv på skäl till inköp vilket är relevant för att 

förstå målgruppen bättre. Konsumenter efterfrågar kvalitet och mervärde på sina produkter. 

För att undersöka vad tweens ser för värde i ett varumärke och för att se hur tweens påverkas 

av omgivningen, har ett val gjorts att ta upp påverkan ur två perspektiv. Dels ur ett 

konsumentperspektiv och dels ur ett perspektiv på hur marknadsföring sker till målgruppen 

genom Word of Mouth. Teori som rör image har tagits upp för att kunna föra en diskussion 

om image hos en tween samt hur den påverkas. Den teoretiska referensramen sammanfattas 

därefter i punktform för att få en överblick samt för att läsaren lättare skall kunna gå tillbaka 

till teorins huvudpunkter. De nämnda teorierna är valda för att användas i en analys 

tillsammans med sekundärdata under kapitlet tweens och empiri bestående av intervjuer samt 

fokusgrupper. 

 

2.3 Angripssätt Empirisk studie 

Den empiriska undersökningen kommer att vara explorativ – undersökande – med intervjuer 

(jfr. Patel & Davidson, 1994). En mindre förundersökning genomfördes med hjälp av 

personliga intervjuer, medan huvudundersökning genomfördes med hjälp av fokusgrupper. 

Personliga intervjuer kommer ske genom fokusgrupper, personligt möte, kontakt via telefon, 

online samt per e-post. Den största delen av intervjuerna i undersökningen sker i fokusgrupper 

för att få ett grepp om vad tweens åsikter och låta dem relatera till varumärken. Detta är en 

kvalitativ undersökningsform som vid skapandet av en reaktion på ett påstående kan vara den 

enda möjligheten för att nå ett önskat resultat vilket stöds av D’Onofrio (1999). Fokusgrupper 

som metod har valts med hänsyn till deras utforskande natur och möjlighet att utveckla 

koncept, identifiera problem, attityder och åsikter hos en konsument samt undersöka deras 

uppfattning, åsikter och värderingar speciellt i särskilda grupper (jfr. Agee 1999; Calderon, 

Baker & Wolf 2001). Fokusgruppen har mest betydelse för ämnen där målgruppen beror på 
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vad omgivningen och ”gruppen” tycker och tänker (jfr. Threlfall, 1999). För förklaring av 

varumärken som respondenter tar upp se bilaga 4. 

 
Den empiriska studie som genomförs med experter samt med föräldrar, sportaffärer och 

fritidsledarstuderande för ett vuxenperspektiv görs genom personligt möte, intervjuer per 

telefon och intervjuer via e-post. Dessa metoder anpassades efter situation och intervju-

personer. När det inte gick att utföra personliga möten, utfördes intervjuer via telefon eller e-

post. Vid ett personligt möte, ökar kontakten med intervjupersonen och en tolkning av 

kroppsspråk är möjligt. En nackdel kan vara att intervjupersonen blir mer utsatt för en 

eventuell intervjuareffekt, exempelvis kläder, utseende, kroppsspråk. Vid telefonintervjuer 

uteblir denna nackdel, men i stället förlorar intervjun ögonkontakt och en eventuell tolkning 

av kroppsspråk eller påverkan av den miljö där intervjun tar plats. Detta kan innebära en 

fördel då intervjupersonen inte utsätts för en intervjuareffekt genom kroppsspråket hos den 

som utför intervjun. Alla intervjuer skedde med samma intervjuare för att ge en likvärdig 

intervju samt förståelse vilket gjorde att en person fick lyssna passivt på intervjuerna. 

Telefonintervjuer innebar en ökad flexibilitet samt underlättade för den geografiska spridning 

av intervjupersonerna.  

 
Intervjuer via e-post ger intervjupersonen en chans att tänka igenom sina svar under en längre 

tid än vid en personlig intervju via ett möte eller telefonsamtal. Det är även lättare att ta citat 

och det krävs av intervjupersonen att denne formulerar sig på ett för honom/henne korrekt 

sätt. Nackdel vid e-postintervjuer är att ett tillfälle för följdfrågor inte kan ges och en 

eventuell kompletterande intervju kan vara svårt att få till då intervjupersonen kan tänkas ha 

ont om tid. En annan nackdel med e-post intervjuer är att den eventuella spontanitet som kan 

fås vid andra intervjuer gås om intet, men svaren kan bli mer genomtänkta. 

 
Tre perspektiv, det vill säga expertperspektiv, vuxenperspektiv samt ett perspektiv från 

tweens, har valts ut för att stärka varandra alternativt motsäga varandra vilket kan skapa en 

intressant diskussion. För att nå de tre olika perspektiven har metodvalet anpassats till 

intervjupersoner. De metoder som används, presenteras i uppsatsens empiriska del. Då mer än 

en metod använts för att samla in information om samma fenomen, kan detta ses som en 

triangulering (jfr.  Andersen 1998: 33; Merriam 1994: 85). 

 



- Metod - 

 10  

2.4 Fokusgrupper 

Av undersökningstekniska skäl har det valts att undersöka tweens i åldern 10-14 år. För att 

göra det möjligt med en öppenhet i diskussionen bestod grupperna av fyra till sex medlemmar 

för en bra gruppdynamik vilket Hartman (2004) samt Wibeck (2000: 50) rekommenderar. 

 
För att undersöka hur tweens relaterar till varumärken bildades fokusgrupper. Den valda 

intervjumetoden ger en förståelse för målgruppen och inte en generell bild av populationen. 

(jfr. Folch-Lyon & Trost 1981) För presentation av fokusgrupperna och deras samman-

sättning, se bilaga 1. 

2.4.1 Geografiskt urval 
En geografisk avgränsning har gjorts i syfte att lokalisera respondenter till fokusgrupper. Tre 

städer valdes ut i Götaland: Lund, Malmö och Växjö, för att ge en bredare bild av 10-14 

åringars åsikter. Lund för en representation av en stad präglad av ett stort och anrikt 

universitet, Malmö för ett storstadsperspektiv och Växjö för att få ett perspektiv på 

målgruppen i en mindre stad. 

 
Lund är en stor universitetsstad med cirka 101 400 invånare (Kasimir 2005) och cirka 41 000 

studenter. Lunds Universitet är Skandinaviens största enhet för utbildning och forskning med 

cirka 6 000 anställda  <http://www.lu.se>. Malmö stad är Sveriges tredje största stad och har 

cirka 257 000 invånare representerade från 171 nationer. Från att ha varit en viktig 

handelsplats under medeltiden har Malmö idag utvecklats från industristad till en modern 

affärsmetropol med stort kulturellt utbyte. <http://www.malmo.com> Växjö är en stad med 

cirka 76 400 invånare och cirka 6 800 företag och det är en metropol i glas- och möbelriket 

<http://www.vaxjo.se>. 

 
Götaland ligger i södra Sverige samt närmare Europa som kontinent än resten av landet och 

har en tätare befolkning vilket kan bidraga till mer variation bland respondenter. En stad som 

Malmö där det finns flera nationer representerade, ger en mångkulturell omgivning. I Lund 

blandas studenter från hela Sverige med stadens invånare vilket kan sätta sin prägel samt 

influera ungdomar då staden blir en mötesplats. Växjö beläget i Småland är en mindre stad 

som präglas av en företagskultur samt ett mindre universitet. 

2.4.2 Urvalsdiskussion 
Valet av deltagare till fokusgrupperna, gjordes efter stad. Målgruppen lokaliserades genom 

dels kontakt med fritidsgårdar i de valda städerna som accepterade att en undersökning kunde 
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göras på dem och dels genom tillfrågning i anknytning till fritidsgårdar. Därefter deltog 

respondenter frivilligt i fokusgrupper (jfr.  Hartman 2004). Respondenter var av olika åldrar 

inom den valda målgruppen samt blandat flickor och pojkar. Deltagarna delades dock in i 

fokusgrupper med en viss hänsyn till ålder, 10-åringar blandades ej med 14-åringar.  

 
På fritidsgårdar samt i deras närhet finns en blandning av barn och ungdomar i alla åldrar, 

främst den grupp som skall ingå i undersökningen7. Därför lämpar sig just fritidsgårdar vilket 

delvis beror på att tweensen kommer från en blandad bakgrund och bor dels i lägenhet och 

dels i villa vilket deltagarna frågades om. Fritidsledare på de besökta fritidsgårdarna 

tillfrågades ifall det gick bra att utföra fokusgrupper där och då tilldelades ett rum. 

 
Vid intervjuerna fanns en medvetenhet att respondenterna känner varandra sedan tidigare och 

att de därför påverkas av varandra. Fritidsgårdarnas samt fokusgruppsdeltagarnas identitet är 

förutom deltagarnas ålder, kön och boende, anonyma för omvärlden. Effekten av detta kan 

vara en mer öppen och ohämmad diskussion vilket gagnar undersökningen. 

 
För att respondenterna som ingår i fokusgrupperna skulle känna sig bekväma vid 

intervjutillfället valdes mindre grupper. Intervjuerna har skett på Fritidsgårdar samt vid tre 

tillfällen utanför på gårdsplanen. Miljön spelar roll och kan inverka på grupperna, ett rum 

eller en avskild plats på Fritidsgården eller dess gårdsplan med lite orosmoment är viktigt att 

bejaka (jfr.  Esaiasson et al. 2004: 348). 

 
Deltagarna i fokusgrupperna är anonyma men de har tilldelats ett fiktivt namn i uppsatsen 

som hänvisar till kön och grupptillhörighet. Namnen börjar på samma bokstav som 

fokusgruppen och underlättar även vid de citat som används i uppsatsen. Tre fokusgrupper 

hölls i Lund på en fritidsgård (se bilaga 1, grupp A, B, C). Tre fokusgrupper hölls i Malmö 

utanför en fritidsgård (se bilaga 1, grupp D, E, F). samt tre fokusgrupper hölls i Växjö på 

avskild plats vid en fritidsgård (se bilaga 1, grupp G, H, I).  

 
Totalt genomfördes nio fokusgrupper fördelat på tre fokusgrupper i Lund, tre i Malmö samt 

tre i Växjö. Antalet fokusgrupper i städerna bestämdes i förväg för en likvärdig utgångspunkt. 

Om utfallet skiljde sig markant åt i de olika grupperna skulle ytterligare fokusgrupper ha 

gjorts för att ytterligare undersöka ifall den variabel som skiljde sig åt gick att utröna från 

andra grupper. Detta enligt rekommendationer från handledare. Deltagarantalet i varje 

                                                 
7 Ekström, Sara, fritidsledarstuderande, personligt möte, 27 april 2005, kl16 :00. 



- Metod - 

 12  

fokusgrupp skiljde sig åt, då de formades efter intresse. I Lund utfördes tre fokusgrupper med 

fyra deltagare i åldern 10-12 år i varje fokusgrupp, det vill säga totalt 12 tweens. I Malmö 

deltog totalt 16 tweens i åldern 10-14 år fördelat på tre fokusgrupper. I Växjö deltog 15 

tweens i åldern 12-14 år fördelat jämnt på tre fokusgrupper. (se bilaga 2 för fördelning)  

2.4.3 Förberedelse för intervju  
I planeringen inför diskussionen hos fokusgrupperna användes de utvalda nyckelorden 

(Kreuger & Casey 2000: 350; Hartman 2004) som grundpelare för intervjuerna; varumärke, 

värde, påverkan och image. De fyra nyckelorden bygger på uppsatsens syfte för att underlätta 

strukturering och förståelse för olika begrepp. För att undersöka hur någon relaterar sig till ett 

varumärke behövs en utredning om vad varumärke är och vad det har för värde enligt den 

tillfrågade. Därefter bör influenser iform av påverkan utifrån samt image utredas för att visa 

ett ställningstagande. Utifrån dessa fyra nyckelord, har vi har skapat en strukturell modell 

med grundfrågor (se figur 1) som därefter utvecklades till en intervjumall anpassad efter 

intervjupersoner (se bilaga 2). För att undersöka hur tweens relaterar sig till varumärken krävs 

det att fokusgrupperna förstår syftet med undersökningen. Det var därför viktigt att 

koncentrera diskussionen kring ett fåtal grundbegrepp som relaterar till syftet. Först 

diskuterades varumärke som begrepp och därpå begreppet värde. Image är ett annat begrepp 

som kan utrönas ur värde och varumärke. Tillsammans med uppfattat värde kan image vara 

ett hjälpmedel för en tween när den skall relatera sig till varumärken och förklara vad de 

strävar efter vid ett köp samt vad som påverkar dem.  

 
Nyckelfrågorna låg till grund för den kvalitativa undersökningen i grupperna och utifrån detta 

kunde sedan en diskussion med följdfrågor ledas enligt en kedjereaktion (jfr.  Kreuger & 

Casey 2000: 350). Nyckelfrågorna medförde att diskussionerna hölls inom samma ram trots 

detta kunde diskussionen se något annorlunda ut beroende på fokusgruppens sammansättning. 

En annan viktig anledning till att nyckelfrågor/ord användes vid de empiriska 

undersökningarna var att ge en grund och förståelse till och för tweens. Vid fokusgrupperna 

fanns en moderator och en observatör/sekreterare. Moderatorn hjälpte deltagarna att hitta 

termer eller leda diskussionen åt ett håll medan observatören/sekreteraren noterade gruppens 

reaktioner, reflektioner och det som sades inom gruppen. En intervjuguide med förplanerade 

frågor (se bilaga 2) fanns som grund till intervjuerna och därefter ställdes följdfrågor 

efterhand som det lämpade sig. Ett påstående eller ett resonemang som kommer upp från en 

deltagare kunde vändas åt en annan deltagare för att få ett nytt perspektiv och en vidare 

diskussion. Intervjuguiden skrevs ut tillsammans med bilder på fem modeller av streetskor 
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som valdes för att illustrera varumärken (se bilaga 3, bild 1-5). De utskrivna bilderna visades 

efter intervjupersonernas definitioner av varumärken samt efter att produktkategorin kommit 

på tal. 

 
Ett val har gjorts att begränsa varumärken och produkter nämnda under arbetet till mode inom 

kläder och skor. Detta med syfte att se hur fokusgrupperna relaterar sig till varumärken, då det 

inte är alla varumärken som har en social, emotionell eller kommunikativ innebörd. I 

uppsatsen illustreras varumärken av streetskor. Produktkategorin streetskor användes ifall det 

inte gick att få fram en bra diskussion kring varumärken i intervjuerna samt fokusgrupperna 

som ett avslutande objekt eftersom det är något som de flesta känner till. I alla fokusgrupper 

gavs nästan uteslutande exempel på varumärken som rör kläder och skor. Streetskor kom på 

tal före dess introduktion i de flesta intervjuer, vilket kan legitimera valet av produktkategori.  

 

 

2.4.4 Genomförande av fokusgrupper 
Moderatorn samt observatören var klädda i neutrala kläder för att minska en eventuell 

påverkan på respondenterna, streetskor och gymnastikskor undveks av samma anledning då 

de användes som exempel i diskussionerna. Fokusgrupperna inleddes med en presentation av 

moderatorn, observatören och projektets syfte, därefter följde en kort presentation av 

deltagarna med förnamn och ålder samt ifall de bodde i villa eller lägenhet. Respondenterna 

placerades i en U-formad ring med moderatorn på en kortsida för en bättre översikt.  

 
Varje fokusgruppsdiskussion varade mellan 40 och 60 minuter beroende på hur mycket tid 

som behövdes för gruppen. Diskussionerna flöt på och grupperna var bra på att associera med 

ord till de begrepp som togs upp. En del deltagare var mer mogna än andra medan andra 

grupper hade mer attityd och ville imponera på sina kamrater. Det gick trots detta att utröna 

Fig.1 TWEEN-keys (egen) 

Syfte 

Varumärke 

Värde 

Påverkan 

Image 

Vad är ett varumärke? Vilka 
varumärken köper ni? 

Vad menas med ett värde? Finns det 
värde i ett varumärke? 

Hur vet ni vilken produkt ni skall 
köpa? Vem bestämmer? Vad 
påverkar er? 

Vad känner ni när ni köper en 
produkt? En produkt av ett visst 
varumärke? 
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samt att observera vad de tyckte generellt om varumärke, värde samt ifall något påverkade 

dem eller föranledde en specifik image. 

 
Genom observation och ett aktivt lyssnade gick det att tolka vad tweens ansåg om varumärken 

och hur de ställde sig till de frågor som moderatorn ställde. Värde och uppfattat värde är 

abstrakt vilket medförde en svårighet för respondenterna att förstå syftet med uppsatsen. De 

fick börja med att förklara begreppen varumärke, värde och image med associationer. 

Därefter gavs en förklaring till begreppen som antingen blev en bekräftelse eller en insikt för 

respondenterna. Detta är viktigt då en förståelse för begreppen som används medverkar till att 

undersökningens syfte uppfylls och relevant information kommer fram ur diskussionerna i 

fokusgrupperna. Här spelar den specifika produktkategorin roll för att underlätta i en kort 

förklaring med exempel då respondenter ej har kunnat svaret eller har ställt sig frågande till de 

begrepp som diskuterats. 

 
2.5 Val av personer för enskilda Intervjuer 

Ett val har gjorts att intervjua enskilda personer för ett vuxenperspektiv i syfte att undersöka 

hur svenska tweens relaterar till varumärken. De intervjupersoner som har tillfrågats utöver 

två experter har på något sätt en anknytning till ett eller flera av begreppen tweens, 

varumärken och värde. Det är tre föräldrar till tweens, en fritidsledarstuderande och sex 

sportaffärer för ett ovanpåperspektiv samt en tween. För en presentation av samtliga 

intervjupersoner se bilaga 1. 

2.5.1 Intervjuer med experter 
De två experter som har tillfrågats är Stephen A. Stuart, Programansvarig för Consumer and 

Retailmanagement, QMUC samt Frans Melin, Ekonomie Doktor, Lunds Universitet. De har 

tillfört användbara perspektiv till den diskussion som förs i arbetet. Stephen A. Stuart valdes 

främst för sin expertis inom konsumentbeteende och modemarknadsföring. Han har gett ett 

emotionellt värde med design genom uppfattat värde och image. Frans Melin valdes för 

expertis inom varumärkeshantering. Han talade främst om varumärken och ungdomars 

varumärkesmedvetenhet. För intervjuguide se bilaga 2. 

2.5.2 Intervjuer med föräldrar 
Tre föräldrar Eliasson, Jakobsson och Persson har intervjuats då de har tweens. Ulf Eliasson 

kommer ifrån Stockholm och är förälder till en son född 1990. Han ger synpunkter på 

individens betydelse samt image. Mikael Jakobsson har två barn födda 1994 samt 1997 och 
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kommer ifrån Tibro. Tibro har cirka 10 600 invånare och ligger i Västergötland och är även 

kallat Sveriges möbelcentrum med en tradition inom möbel,- och trähantverk 

(<http://tibro.se/kommun/index.htm>). Han har gett en idé om hur det är att vara förälder till 

tweens, hur de påverkas och vad de ser i ett varumärke samt för en diskussion om deras 

strävan efter en viss image. Per-Åke Persson har tre barn födda 1989, 1994 samt 1996 och är 

bosatt i Malmö. Han har barn i åldersgruppen tweens samt ett som nyss har lämnat gruppen 

och även han ger ett perspektiv ur en förälders synvinkel på gruppen tweens. Han kan även 

till en viss grad redogöra en skillnad mellan de yngsta barnen och det äldsta barnet samt 

jämföra dem över tiden. Intervjuerna med de tre föräldrarna skedde genom telefonintervjuer. 

2.5.3 Intervju med en fritidsledarestuderande 

En intervju gjordes med Sara Ekström som studerar till fritidsledare i syfte att få ett 

perspektiv ur en vuxens synvinkel som har jobbat med barn. Ekström gav oss en bild av 

tweens klädsstil samt hur de påverkas av sin omgivning. På intervjupersonens begäran 

genomfördes intervjun genom ett personligt möte hemma hos Ekström för att skapa en trygg 

och säker stämning. 

2.5.4 Intervjuer med sportaffärer 

Två sportaffärer i varje stad för fokusgrupperna, Lund, Malmö respektive Växjö, valdes för en 

annan vinkel på vuxenperspektivet. Valet av sportaffärer i respektive stad skedde via en 

sökning på Gulasidorna <http://gulasidorna.eniro.se> med sökordet sportaffär. 

 
Sportaffärerma kunde mer konkret tala om vad som säljs och köps när det kommer till tweens 

och streetskor. Telefonintervjuer genomfördes för att undersöka vilka streetskor som säljer 

bäst i den valda målgruppen. Det blir då möjligt att jämföra deras synvinkel med de 

tillfrågade respondenternas samt för att få deras uppfattning om vad som är trendigt och 

populärt bland streetskor.  

2.5.5 Intervju med en tween 
En intervju genomfördes med Sanna Jakobsson, född 1994, från Tibro samt dotter till Mikael 

Jakobsson. Intervjun med Sanna skedde per telefon med faderns tillåtelse en dag efter dennes 

intervju. Sanna intervjuades för att få en enskild tweens perspektiv utan risk för påverkan av 

deltagare i en fokusgrupp. Intervjun utfördes per telefon för att undvika intervjuareffekt vad 

det gäller kroppsspråk. 
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2.5.6 Förberedelse för intervju 
Förberedelse inför intervjuer skedde på samma sätt som vid fokusgrupperna. De fyra 

nyckelfrågorna: varumärke, värde, påverkan och image diskuterades med intervjupersonerna i 

de enskilda intervjuerna. Utöver dem diskuterades gruppen tweens och design. En 

intervjuguide med förplanerade frågor (se bilaga 2) fanns som grund till intervjuerna precis 

som vid fokusgrupperna och följdfrågor ställdes efterhand som det lämpade sig. 

2.5.7 Genomförande av intervju 
De personliga intervjuerna skedde via personligt möte, telefon samt online via e-post. Vid det 

personliga mötet samt vid telefonintervjuerna antecknade båda vad som sades ifall något 

skulle missas. Telefonintervjuerna gjordes av samma person för att samma typ av frågor 

skulle ställas, en likvärdig intervju samt förståelse av den som utförde intervjuerna. Den andra 

personen kunde föra mer utförliga anteckningar. Vid e-postkontakt gick det bra att återkomma 

då ytterligare frågor kom upp. Den fastställda produktkategorin kunde även här förenkla en 

diskussion. Intervjupersonen introducerades först till ämnet och frågorna och därefter gavs 

möjligheten att ge svar. 

 
2.6 Skriftligt genomförande  

Det har gjorts ett val i uppsatsen att skriva i tredje person i stor utsträckning och därmed 

undvika vi väljer, vi anser, vi menar då det kan verka för personligt samt förstör 

diskussionerna. En effekt av detta kan vara att en läsare som inte är van vid detta skrivsätt 

förväxlar det som skrivs med text som skall källas. Detta kan leda till förvirring trots att 

källning utförs korrekt enligt Harvardsystemet. 

 
Tweens, ett begrepp som i uppsatsen väljs i dess engelska form med singular tween samt 

plural tweens. Området marknadsföring har ofta engelska ord som inte har översatts till 

svenska och detta är ett nytt begrepp där det inte finns motsvarande ord i svenskan. Val har 

gjorts att delvis använda fotnoter till att beskriva begrepp, översätta samt förklara nämnda 

varumärken som inte kommer i bilagan (se bilaga 5 för övriga varumärken).  

 
I analysen sker en jämförelse mellan den teoretiska referensramen som grundstöd samt 

sekundärdata om tweens och den empiriska studien. Diskussion förs mellan de tre perspektiv 

som ingår i den empiriska studien. Därefter följer en slutdiskussion samt slutsatser i 

punktform. Sist kommer en rekommendation av fortsatt forskning. I kapitlet som behandlar 
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diskussionen studeras ord och handlingar från intervjuerna som sammanställts för en lättare 

analys och jämförelse (jfr.  Miles & Huberman 1994). 

 
Följande figurer används för att förklara uppsatsens steg eller illustrera författares teorier i 

uppsatsen: 

 
Fig.1   – TWEEN-keys – egen modell skapad i syfte att förklara nyckelfrågors relevans på s.11 

Fig.2 – Transaktionsmodellen – används som teori för att kunna användas som ett 

analysverktyg i analysen på s.19 

Fig.3  – Maslows Behovshierarki – används för att illustrera stegen i Maslows behovshierarki 

på s.20 

Fig.4  – Tweens uppfattning om Varumärken – egen modell skapad i syfte att visa hur tweens 

relaterar sig till varumärken i slutdiskussionen s.43 

 
För hantering av referenser samt referenslista användes den guidning som Högskolan i Borås 

ger i instruktioner i Harvardsystemet <http://www.hb.se/bib/harvard/har.asp> samt guidning 

av handledaren. Det finns en osäkerhet i användandet av källning i Harvardsystemet vad det 

gäller muntliga källor, då det här skall användas fotnoter som annars är tillskrivet 

Oxfordsystemet. Det har valts att använda Harvardsystemets rekommendationer för källning 

av muntliga källor. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Teorin i den teoretiska referensramen har valts för att ge en bild av konsumentens synsätt för 

att kunna användas för att undersöka hur tweens relaterar sig till varumärken. De utgår ifrån 

de fyra nyckelord som genomsyrar arbetets gång: Varumärke, Värde, Påverkan samt Image. 

Därefter görs en summering av teori för en överblick. 

 

 
3.1 Varumärke 

Funktioner som ett varumärke kan uppfylla är informationsbärare, garant, katalysator och 

imageskapare. Informationsbärare, innebär att varumärket har en individualiserande samt 

identifierande förmåga som innebär att konsumenten kan få information om pris, funktion 

samt kvalitet på märkesprodukten. Garant, betyder att det finns en garanti att varumärket 

håller en jämn kvalitet. Funktionen katalysator, ger konsumenten en möjlighet att pröva sig 

fram till en favorit märkesprodukt. Ett varumärke kan sägas ha ett symboliskt värde som 

spelar en stor roll för varumärkets image, det vill säga funktionen varumärket som 

imageskapare. De olika funktionerna kan bidraga till skapandet av ett värde hos konsumenten. 

Detta i form av information om pris, kvalitet och funktion för en produkt och då kan 

konsumenten jämföra olika produkter. (Melin 1999b: 110-112) Varumärken kan värderas på 

olika sätt, mest vanligt är att de värderas utifrån pris och pengar (Linn 2002: 119). 

Varumärken används av individer för att visa rikedom, intressen, värderingar samt livsstil. 

Konsumenter väljer varumärken de anser kunna möta deras behov. I dagens samhälle är det 

mer en dynamisk process där självkänsla, självförverkligande och tillhörighet ses som ett 

fysiskt eller ekonomiskt behov. (Doyle 2002: 161)  

3.1.1 Varumärkesidentitet  
Genom ett varumärkes identitet och individualiseringsförmåga går det att utläsa information 

om produktens pris, kvalitet och funktion. Det går även att jämföra andra produkter med 

varandra. De ger konsumenten en möjlighet att orientera sig på marknaden. Varumärken kan 

vara associerade med risker av social eller ekonomisk natur. (Melin 1999b: 109-112) Det är 

möjligt för en konkurrent att kopiera en vara, men ett varumärke är unikt. Likväl som en vara 

kan bli omodern är ett framgångsrikt varumärke tidlöst. Märkesprodukten har två 

beståndsdelar, produkten och varumärket där varumärket är mest beständigt.  Ett varumärke 

kan ha funnits i årtionden, medan dess produkter är en del av en förädlingsprocess. Ett viktigt 
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mål är att attrahera konsumenter med stor märkeslojalitet samt att erbjuda en produkt som har 

ett mervärde som är långvarigt. (Melin 1999b: 109-112) 

 
3.2 Värde 

Ett värde är vad en konsument erhåller vid köp av en produkt, medan det även kan handla om 

förhållandet mellan konsumentens uppfattade fördelar gentemot dess uppfattade uppoffringar 

(Ravald & Grönroos 1996 som refererar till Monroe 1991 samt Engel & Blackwell 1992). 

Linn menar istället att ett värde är vad konsumenten är villig att betala för något. (Linn 2002) 

3.2.1 Uppfattat värde 
Ravald och Grönroos (1996) för en diskussion om uppfattat värde med hjälp av ett exempel 

med en bil som går sönder och det enda alternativa är en dyr bilverkstad. Bilen håller hela 

vägen till den tänkta destinationen och går i samband med ankomst åter sönder. Detta kan 

uppfattas som låg kvalitet, men på samma gång ha ett högt uppfattat värde, då bilen har hållit 

för vad den var ämnad för just då. Med andra ord kan det uppfattade värdet ha med en speciell 

situation att göra. 

 
Det finns ett antal faktorer som tillsammans skapar ett värde och det är på grund av detta som 

konsumenter köper produkter. Värdet för en konsument är relaterat till en konsuments 

uppfattning om ett värde och är en övervägning mellan de uppfattade fördelar och 

uppoffringar hos en konsument som leder till ett köp. Konsumenter har en tendens att 

koncentrera värdet på en produkt kring kvalitet och pris. Priset är även en del av de 

uppoffringar som en konsument gör för att inhandla en vara/produkt och det anses ha en 

negativ påverkan. (Snoj, Korda & Mumel 2004) 

 
En annan faktor är att konsumenter inte inser är att en del produkter kommer från samma 

producent då denne inte står klart och tydligt som ägare till produkten. Värdet på produkterna 

skulle sänkas ifall konsumenterna inser att en hel kategori av produkter kommer från en och 

samma producent. Enda skillnaden kan vara förpackningen och produktens namn för att skapa 

konkurrensfördelar. Detta är något som skulle kunna verka förödande om konsumenterna 

skulle inse detta. (Schultz 2004) 

 
Ett värde är uppdelat på funktionellt och emotionellt värde. Prestanda, livsstil kändisskap och 

geografiskt ursprung är företeelser relaterade till värden som associeras till ett varumärke. Det 

funktionella värdet är inte längre lika viktigt utan det är snarare känslor inför ett bestämt 
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varumärke samt tron på den beundran som uppstår när ett visst varumärke används. Status är 

vad som eftersträvas. (Lindstrom, 2003: 81)  

3.2.2 Transaktionsmodell 
Transaktionsmodellen syftar till att ge en bild av hur den dynamiska balansen mellan 

köparens- och säljarens produkt genom de olika dimensionerna ser ut. Detta innebär att tas en 

av dimensionerna på köpsidan bort måste även en dimension på leverantörsidan tas bort och 

tvärtom. Det är möjligt att blanda de olika dimensionerna beroende på hur relationen mellan 

köparens- och leverantörens produkt ser ut. Det är viktigt att inse att en förståelse för 

konsumenten ligger till grund för att kunna förstå hur produktvärden skapas. (Linn 2002: 

161). ”Människan är värdets mått” (Linn 2002: 33).  

 
Modellen består av fem dimensioner inom leverantörens produkt respektive inom köparens 

produkt. När det gäller de fem dimensionerna eller köpmotiven i köparens produkt är den 

funktionella nyttan mest rationell. Det är den som är det grundläggande skälet till de flesta 

inköp, ibland menar konsumenter att det är det enda skälet till inköp. Linn (2002) menar dock 

att rationella värderingar och tankar sällan dominerar en individs köpbeteende. Tillgänglighet, 

är en annan dimension som kan se ut på olika sätt. I många fall är det eftersträvansvärt att ha 

en hög tillgänglighet, men det finns även exempel när detta istället verkar negativt. Av olika 

anledningar kräver olika produkter hög eller låg tillgänglighet för att behålla sina 

marknadsandelar, även beroende på vilken marknad det handlar om. Den tredje dimensionen, 

lust, kan förknippas till sinnesintryck som ljud, lukt, smak och visuella uttryck. Detta är det 

värde som framför allt dominerar köpbeteendet. Erfarenheter, associationer och känslor för 

speciella produkter skapar personliga minnen för kunden. Personliga minnen kan ha ett värde, 

men har en tendens att bli mer individuella. Den sociala identiteten är en viktig del av 

modellen. Individer vill ofta inte erkänna att de köpt något på grund av social identitet, utan 

menar snarare att det är på grund av lust. Detta leder till att det är svårt för individen och 

företag att lokalisera den sociala identiteten. Den femte dimensionen handlar om 

leverantörsrelationer och beskriver det förtroende som kan uppstå mellan kund och leverantör. 

Ett förtroende som inte enbart bygger på att leverantören uppfyller kundens krav på 

leveranser, kommunikation samt reklamationer utan även en allmän respekt för kunder, 

marknaden samt omgivningen. Förtroendet bygger på att vad företag säger och vad de gör 

stämmer överens. (Linn 2002: 141-152) 
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De fem motsvarande dimensionerna på leverantörsidan är funktion, design, kommunikations-

koncept, varumärke och distribution. Dimensionen funktion handlar om de funktionella 

egenskaperna en produkt har. Det är inte enbart de funktionella egenskaperna som gör att en 

produkt blir framgångsrik utan även kommunikation och design. Funktion kan tillsammans 

med kommunikationskonceptet och design påverka köparens produkt i de flesta dimensioner. 

Design/gestaltning, har till viss del med funktion att göra, men handlar även om 

förpackningar och formgivning. Design kan verka som en stark varumärkesbyggare, det finns 

tillfällen då design används som ett styrinstrument för att göra varumärket synligt. En 

ytterligare dimension är kommunikationskonceptet och det talar om vad som ska sägas, samt 

hur det skall sägas. En annan viktig faktor i modellen är varumärke/värdemärke. Faktorn 

varumärke är ett hjälpmedel för att beskriva hur köparna på marknaden ser på varumärket just 

nu. Det är vanligt att köpare väljer samt bedömer en produkt efter ett varumärke de är bekant 

med.  Faktorn distribution handlar om var och hur en köpare bemöts, värdet av produkten 

påverkas av hur leverantören möter sina kunder. (Linn 2002: 152-159) 

 

 

 
3.3 Påverkan 

3.3.1 Gruppåverkan 
Att känna tillhörighet är viktigt för en individ i en grupp (Dimbleby & Burton 1999: 116) 

Tillhörighet är även en av de grundläggande delarna i Maslows behovshierarki, en 

motivationsteori som presenterades på 1950-talet. Abraham Maslow ansåg att människans 

behov är ordnat i fem steg: 1) kroppsliga behov, 2) trygghetsbehov, 3) gemenskaps- och 

tillgivenhetsbehov, 4) behov av uppskattning och 5) behov av självförverkligande. När 

behoven tillfredställs på en nivå blir nästa nivå viktig. (www.ne.se; Solomon, Bamossy & 

Askegaard 2002: 99).  
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Fig. 3 Maslows Behovshierarki (Solomon, Bamossey & Askegaard 2002: 99) 

 

Det har ingen betydelse om det handlar om en informell eller formell grupp, då gruppen ändå 

har ett stort inflytande på konsumentens köpbeteende. Främst litar konsumenterna på 

personliga rekommendationer när de väljer mellan olika märken. Om relevant referens kan 

identifieras för en målmarknad kan det vara ett sätt att få reda på samt påverka individuella 

val av varumärke. (Solomon 2003: 238) 

 
Varje individ har någon slags roll i en given situation eller grupp. För att kunna definiera en 

relation till andra människor har individen olika personlighetsdrag och beteenden för att 

passa. En individ väljer en roll som hjälper dem att skapa relationer med andra människor. 

(Dimbleby & Burton 1999: 119) 

3.3.2 Opinionsledare 
Opinionsledare är individer inom en grupp med gemensamma intressen som har speciella 

kunskaper, personlighet eller som på annat sätt kan påverka andra inom den egna gruppen 

samt andra grupper (Kotler et al. 2002: 224). Opinionsledare når ut till 5-10 personer snarare 

än en hel målgrupp (Solomon Bamossy & Askegaard 2003: 327). Tonåringar lyssnar på sina 

opinionsledare och är känsliga för vad de säger, menar Diane Pacom i Quart (2001). 

Konsumenter påverkas av opinionsledare som är lika dem, alla sociala grupper har en egen 

modeinnovatör som bestämmer trenderna (Solomon Bamossy & Askegaard 2002: 323). 

nämner att Converse (se bilaga 4) använde sig av populära gymnasieelever på en skola i 

Kalifornien, USA i mitten på 1980-talet. De gav bort Converse All Stars (se bilaga 3, bild 3) 

gratis för att få dem till att sprida skorna till andra ungdomar på skolan, vilket resulterade i en 

stor trend i västvärlden. (Quart 2003: 50) 
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3.4 Word of Mouth 

Word-of-Mouth (WOM) innebär att informationen sprids mellan individer på ett informellt 

sätt. Varje individs dagliga konversationer med familj, vänner och arbetskamrater består av 

flertalet diskussioner som är produktrelaterade, medvetet eller omedvetet. Det finns dock 

vissa begränsningar och problem vad det gäller etik i detta sätt att marknadsföra. 

Marknadsförare bör vara försiktiga när de infiltrerar sig i nätverk bestående av vänner, familj 

och fans, annars kan det riskeras att varumärket förlorar sin trovärdighet. (Solomon, Bamossy 

& Askegaard 2002: 317-318) 

 
Fördelar med WOM är att spridningen av information sker snabbt och att det i oftast inte är 

alltför krävande för marknadsföraren. Detta marknadsföringssätt används främst då 

konsumenterna inte känner till produktkategorin, till exempel då en ny produkt ska 

introduceras på marknaden är det ett bra tillvägagångssätt. Det finns även nackdelar med 

WOM och det är när det skapas illvilliga rykten om produkten eller varumärket. Det kan 

sägas att WOM kan liknas vid ett tveeggat svärd, som antingen kan hjälpa eller stjälpa en 

affär eller ett varumärke. (Solomon Bamossy & Askegaard 2002: 320) 

 
3.5 Image  

Märkesinnehavaren ger marknaden ett löfte med hjälp av varumärket, där det som lovas skall 

hållas. Det finns ett symboliskt värde i ett varumärke som har betydelse för dess image. Image 

är centralt för varumärket och det skapar en bild av vem konsumenten är samt vad den vill 

förmedla till andra, genom varumärket är det möjligt att nå självförverkligande och social 

status. Varumärkesimage är den uppfattning en individ har om en plats, ett ting eller en annan 

individ, det kan även vara en produkts märkesimage (Dimbleby & Burton 1999: 281). Enligt 

Hoyer och MacInnis (1997) är kläder och då framför allt modekläder en produktkategori som 

barn har starka och klara åsikter om varumärkesimage, främst vad det gäller sportkläder. Det 

är inte endast den fysiska karaktären av produkten, utan även hur den är formad av andra 

associationer som stereotyper av den typiska eller generaliserade användaren. Märkeskläder 

och andra märkesvaror kan även fylla andra funktioner, till exempel är det sätt att visa sitt 

engagemang till ett speciellt fotbollslag eller subgrupp. (Hoyer & MacInnis 1997) När en 

kändis används i en reklam, formas associationer till produkten hos konsumenterna (Mowen 

1995, i Hog 1998). Emotionella värden, livsstil, geografiskt område och kändisskap spelar roll 

vid märkesassociationer (Melin 1999a: 56). 
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Det föreslås av Patricia Meyer Spacks att tanken bakom ungdomar är myterna bakom 

ungdomen och de vuxnas fantasi. Genom detta kan böcker eller filmer lätt utnyttja den 

passionen som de känner och spela vidare på den. (1981 i Quart 2003: 125) Filmer som En 

prinsessas dagbok, She’s all That och Clueless där skådespelerskorna tvingas ändra sitt 

utseende för att passa in produceras för fullt. Vuxna kan förstå ironin i denna typ av film 

medan tweens inte upplever detta, för dem är det verkligt vilket resulterar i att de anammar 

den föreslagna normen. Det är vanligt med en historia i filmerna där shopping är meningen 

med livet och varumärkeskännedom är vida utbrett samt där huvudroller måste vara stilikoner 

och besitta egenskapen att influera sin publik. (Quart 2003: 114-124) 

 
Musik och popidoler utgör en stor påverkan på tweens bland annat vad det gäller image. 

Musiksmaken är utbredd och differentierad och det viktiga är att hitta sin egen musik och 

tillhörighet. Det finns tre grundläggande delar till hur popidoler och musik skapar värde hos 

tweens. Det är drömmar, romantik och uppror. Drömmar är viktigt, då det ger upphov till 

fantasier och som i sin tur skapar något att drömma om. Vad det gäller romantik, är det något 

som främst tilltalar flickor som också ger upphov till fantasier och drömmer. Den sista delen 

är uppror, något som tilltalar tweens då de hyser en beundran för, samt ser upp till upproriska 

individer. (Lindstrom 2003: 125-135) 

 
Självförtroende handlar om den respekt och gillande en person har om sig själv. Ett annat sätt 

att se självförtroende är att se hur en person tycker att idealjaget ser ut, gentemot hur personen 

verkligen är. (Bettinghaus & Cody 2002: 194) Självimage handlar om vilka konsumenterna är 

samt vilka de tror att de är samt vill vara. Självimage är en slags mental bild av sig själv, som 

antingen ses som den egna självimagen, en idealimage. (Kotler et al. 2002: 204-205) 

 
En viss självbild kan skapas hos en konsument genom produkter. En konsument associerar till 

vad den inhandlar. En individs konsumtionsbeteende används som ett hjälpmedel för att lista 

ut hur dess identitet ser ut. Ett exempel är att flertalet människor endast behöver ta en titt i en 

annan individs vardagsrum för att därefter kunna fastställa hur dennes personlighet kan tänkas 

vara. En anledning till att vissa saker inköps är antingen för att gömma eller markera aspekter 

av jaget. Vissa köper saker för att likna någon annan eller något annat, de vill associeras med 

en viss livsstil. (Solomon Bamossy & Askegaard 2002: 189-195)  
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3.6 Summering av teoretisk referensram 

� Varumärken används av vissa individer för att visa rikedom, intressen, värderingar 
samt livsstil. Konsumenter väljer varumärken de anser kunna möta deras behov.  
 

� Varumärken värderas på olika sätt, mest vanligt är att de värderas utifrån pris och 
pengar.  

 
� Ett värde är vad en konsument erhåller vid inköp av en produkt.  
  
� Värde handlar om förhållandet mellan konsumentens uppfattade fördelar gentemot 

dess uppfattade uppoffringar. 
 

� Enligt Transaktionsmodellen är det viktigt att inse att en förståelse för konsumenten 
ligger till grund för att kunna förstå hur produktvärden skapas.  

 
� Produktvärden skapas genom olika faktorer, men bygger främst på en kommunikation 

mellan konsument och producent.  
 

� Det finns ett behov att känna uppskattning och självförverkligande, något som tas upp 
som det fjärde respektive det femte steget i Maslow’s Hiearchy of Needs. 

 
� Påverkan kan ske genom opinionsledare. Konsumenter påverkas av opinionsledare 

som är lika dem, alla sociala grupper har en egen modeinnovatör som bestämmer 
trenderna. 

 
� Word-of-Mouth (WOM) innebär att informationen sprids mellan individer på ett 

informellt sätt. 
 

� Det är inte endast den fysiska karaktären av produkten, utan även hur den är formad av 
andra associationer som stereotyper av den typiska eller generaliserade användaren. 

 
� Märkeskläder och andra märkesvaror kan även fylla andra funktioner, till exempel är 

det ett sätt att visa sitt engagemang till ett speciellt fotbollslag eller subgrupp. 
 
� Kläder, framför allt modekläder uppfattas som en produktkategori där barn har starka 

och klara åsikter om brand image, främst sant vad det gäller sportkläder.  
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4. Tweens 
 

Följande avsnitt bygger på olika undersökningar och forskning som inte ligger till grund för 

en teoribas utan snarare kan liknas vid sekundärdata. Avsnittet kan med en fördel användas i 

analys och jämförelse med den teoretiska referensramen och den empiriska studien. 

 

 
4.1 Tweens 

Begreppet tweens är unga personer i åldrarna 9 till 14, som inte anser sig vara barn, men inte 

är fullt ut tonåring heller. (Fry 2003; Quart 2003: 67) Lindstrom menar däremot att tweens är 

unga i åldrarna 8 till 14 år (Lindstrom 2004). Tweens är en grupp som mer och mer börjar att 

ta efter tonåringens beteende, attityder, stil och de har delvis påverkats av omvärlden, biologi 

samt demografi och media. De har en förvirrande självbild och är inte säkra på vem dem är, 

något som utvecklas i tonåren. De förlitar sig på att omvärlden skall tala om för dem hur de 

skall agera. De är känsliga för en marknad som är mer och mer influerad av media. De senaste 

åren har en förändring skett bland unga och det som idag är normalt för en 10 åring var förr 

normalt för en 14 åring. Tonåren verkar börja i nio års åldern och nöjesbranchen verkar spela 

en stor roll. Ungdomar vill ha roligt och vill bli tilltalade som personer och individer samt 

som beslutsfattare och ej som småbarn. (Beatty & Talpade 1994)  

 
Hyomwitz hävdar att marknadsförare och kompiskretsen spelar en roll (Hymowitz 1998). 

Tweens väljer vänner efter vilka kläder de har, samt vilken musik de lyssnar på etc. De är 

varandras inspirationskällor och grupptillhörigheten är en viktig del av deras liv. Fastän 

beundran från medlemmar ur gruppen är viktigt är samtidigt även den personliga smaken och 

individualism viktig. Tweens känner även en tillhörighet till varumärken. Märket är ett sätt 

för dem att visa tillhörighet. Genom att gå med en t-shirt med ett speciellt tryck visar du vem 

du är, vad du står för samt vem du vill vara. (Lindstrom 2003: 81-119) Samtidigt är de 

självanalytiska och nyfikna. De har upplevt hysterin i och med millennieskiftet, diverse 

skandaler som exempelvis Enron, Vita Huset samt Terroristattacken i New York den elfte 

september 2001. (The Economist Intelligence Unit Ltd., 2004) 

 
Cioletti (2001) hävdar att de flesta barn vill varken känna sig som eller bli behandlade som 

barn, utan vill snarare bli behandlade som vuxna. Detta innebär att de attraheras av saker och 

ting som får dem att känna sig vuxna, men som ändå har kvar en del av ungdomligheten. En 
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undersökning utförd av Kishop KidzEyes som motsäger sig fenomenet KAGOY. I 

undersökningen, som skedde Online 2003, deltog 629 flickor och pojkar i åldrarna 8-12. Den 

bestod av öppna frågor och meningen med undersökning var att få en bild över hur barn och 

ungdomars attityder ser ut, samt vad de har för fritidsintressen. Enligt barnen var det bästa 

med att vara ett barn att de hade många aktiviteter, inget ansvar och att de hade familj och 

vänner nära. De är inte ivriga att bli vuxna. De nämnde även att de uppskattade sin lektid, ha 

kul samt träffa familj och vänner.  I allmänhet var barnen i undersökningen nöjda med hur de 

såg ut och vad det gäller påverkan ansåg över en tredjedel av dem att de inte influerades av 

grupptryck. Sju av tio sade även att andra barn möter dem med respekt. Nästan tre fjärdedelar 

av dem som deltagit i undersökningen ville inte växa upp snabbt. (Kurnit 2004)  

 
Det sägs att tweens är den rikaste och mest inflytelserika generationen i världshistorien. För 

tillfället lever de i fredstid och det finns en ofantlig mängd förbrukningsvaror och fritid som 

är specialdesignade för dem. Tweens har mer pengar och mer uppmärksamhet som riktar sig 

mot dem än någon generation tidigare. (Lindstrom 2005) Idag har ungdomar en mer klar bild 

av samhället och vad som händer i omvärlden än vad deras föräldrar någonsin hade, tack vara 

något som kallas ”kidfluence” (Sutherland & Thompson 2003). Cioletti (2001) hävdar att de 

flesta barn vill varken känna sig som eller bli behandlade som barn, utan vill snarare bli 

behandlade som vuxna. Detta innebär att de attraheras av saker och ting som får dem att 

känna sig vuxna, men som ändå har kvar en del av ungdomligheten. De har ett stort inflytande 

på föräldrars inköp såväl som sina egna (Sutherland & Thompson 2003).  

 
Eriksson (2005 refererar till Maire Söderqvist 2005) menar att när det gäller påverkan och 

föräldrar, då påverkar tweens i hög grad sina föräldrars inköp, särskilt när det gäller flingor 

och mat, men även större inköp som mobiltelefoner, bilar och kläder till föräldrarna. Tweens 

påverkar och bestämmer även vilka sorters chips som äts samt vilken kanal som det tittas på.  

 
Barn influerar till stor del sina föräldrars inköp både när det gäller vanliga dagligvaror men 

även inköp av bil. (Neuborne 1999) Trots denna ökning av diverse inköp bland unga 

människor är det enligt Chandler och Heinzerling (1999), ett outforskat ämne när det kommer 

till hur barn formar sina associationer gentemot produkter eller deras syn på varumärkes 

värde. De är en marknadsförares dröm, då de är sofistikerade och medvetna konsumenter. I 

Mintel (2001) står det att nuförtiden spenderar de flesta flickor i åldrarna 11 till 12 sina 

fickpengar på kosmetika, toalettsaker samt att gå ut. När de blir tonåringar blir detta allt 
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viktigare. De verkar ha en sofistikerad smak som mer liknar åldersgruppen 20-25 och det är 

viktigt att tänka på detta då produkter skall marknadsföras åt dem, och kallar dem ”kidults”8 

(Lindstrom  2005). Enligt Nazaroff (2003 i Evans & Toth 2003) gäller det att kommunicera 

till tweens på ett sätt som attraherar dem, deras eget språk. En annan aspekt är ungdomars 

lojalitet, som kan ändras från en produkt till en annan under en natt genom bland annat 

grupptryck och trender. Genom att tilltala ungdomar på rätt sätt kan en lojalitet skapas (Evans 

& Toth 2003). 

                                                 
8 Kidults = eng för Kids= barn, adults= vuxna sammansatt till ett ord (Lindstrom 2005). 
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5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de empiriska studier som har gjorts i syfte att undersöka hur 

tweens relaterar sig till varumärken. En presentation av fokusgrupper i tre städer samt 

enskilda intervjuer som för ett vuxenperspektiv. 

 

 
5.1 Fokusgrupper 

5.1.1 Varumärken och värde – Lund 
Grupp A menar att ett varumärke var något känt. De nämner varumärken som till exempel 

PUMA, Lee och Converse Allstars.(se bilaga 3 & 4) Enligt gruppen finns det mer kvalitet i 

märkesvaror och de är mer moderna. Flickorna i gruppen associerar ordet värde med att ett 

varumärke hade ett värde.  

 

Grupp B vet inte vad ett varumärke var, eller vad det betydde. Då en av respondenterna 

nämner märkeskläder, nämns diverse varumärkesnamn. De menar att det är onödigt att köpa 

dyra produkter, men däremot inte att köpa ett speciellt varumärke. Två av respondenterna i 

gruppen menar att det är speciellt viktigt vid mobilinköp, då funktion och utformning är 

viktigt och menade vidare att detta har med varumärket att göra. Vad det gäller streetskor är 

det viktigt att kunna leka i dem, att de är bekväma. Ett värde är vad något kostar till exempel 

är en mobil dyr och ett par strumpor billiga, därför är mobilen mer värd.  

 
”Skönt, klackskor funkar inte i skolan, man trillar med klackar när man ska leka.” 

(Beata 11 år) 

 
Grupp C har inga speciella associationer med ett speciellt varumärke. De associerar ordet 

värde med prislappen på kläderna samt de känslor som uppstår vid ett inköp och användandet 

av en ny vara. Känslor som uppstår är lycka och munterhet.  

 
”Vi är tolv år vi vet vad ett varumärke är, vi lever i nuet inte stenåldern.”  

(Carlos 12 år) 

5.1.2 Påverkan och image - Lund 
Samtliga i grupp A säger att de skall inhandla ett par Lee Jeans eller redan har gjort det, men 

kunde inte definiera varför. Flickorna i grupp A menar att de påverkades av vad som var 

snyggt eller inte, samtidigt nämner de att de köper saker som vännerna har, exempelvis Lee 
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Jeans. Samtidigt menar de att föräldrarna till viss del bestämmer vilka märken som inköps, för 

det mesta beroende av priset på varan. Vill de inhandla något som är dyrare eller om det är ett 

klädelseplagg eller skor de inte behöver måste de själva betala istället för att föräldrarna 

gör det.  

 
Grupp B menar att vännerna har en liten påverkan, men att de ändå kommenterar de inköpta 

med positiva kommentarer, aldrig negativt. En annan faktor som till viss del påverkar inköp 

var syskon. Vidare menar de att de vill ha märken som andra känner igen och som andra har, 

men vill samtidigt vara lite annorlunda. 

 
”Man vill ju ha mode, att folk känner igen det.”   

(Beatrice 11 år) 
 
En av respondenterna i grupp B sparar till ett par nya Lacoste Antibes. Tankarna angående 

känslan av att köpa och bära dyra skor är att de kanske ångrar sig för att de var dyra, samtidigt 

som de känner en viss stolthet. Om de inte tycker att det är modernt är fint köper de inte det. 

 
”... känner sig stolt över att ha de märken, 

känner sig stolt att man har råd att ha dem.” 
(Britta 11 år) 

Grupp C hävdar gång på gång att de själva bestämde vad som skall köpas, samtidigt som de 

säger att vännerna påverkar vad som handlas. 

 
”... jag måste ha det för att kunna gå till skolan.”  

(Cesar 12 år) 
 

De säger även att föräldrarna inte försöker att påverka, utan är positiva till klädinköpen. De 

nämner istället att de själva påverkar föräldrarnas mindre inköp som till exempel vilken mat 

och snacks som inhandlas.  

 
Det är viktigt att inte ha samma skor som andra då detta kan uppfattas som en efterapning. 

Modetidningar påverkar hur de ser på sig själva samt vad de köper för kläder, men de menar 

att de inte påverkas av musikbranschen eller sportikoner. Det är även viktigt för gruppen att 

kunna visa att de har råd att köpa dyra skor. De nämner även att de är märkesmedvetna och 

anser sig själva vara märkesfixerade.   

5.1.3 Varumärken och värde – Malmö 
Först menar grupp D att de inte vet vad ett varumärke var eller vad det innebär. En av 

respondenterna ställer då frågan:  
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”Varumärke? Är det ICA?”  
(Diego 10 år) 

 
Därefter börjar de med att nämna ett flertal varumärken som: Armani, JL, Emilio, Nike, 

Adidas, PUMA, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Barbie, Dior, Rolex och Casio. De menar 

sedan att det är onödigt att köpa dyra varumärken, då det handlar om samma kvalitet.  

 
Vad det gäller ordet varumärke finns det även här en osäkerhet beträffande innebörden av 

ordet, men samtliga var övertygade om att de var något som inte gick att köpa. Emellertid 

menar de att det finns ett värde i ett varumärke och de associerar det med att det uppstår en 

glädje då det köps eller fås. Varumärken kan förknippas med olika känslor, positiva eller 

negativa och detta kan kopplas samman med värden. 

 
Från början förstår inte grupp F heller vad ett varumärke var, men efter en kort förklaring 

kom de fram till att ett varumärke har med värde och pengar att göra. De associerar ett värde 

med den känsla som uppstår i samband med ett inköp. Glädje och lycka är två positiva 

associationer de får när något fint som de länge velat ha inköps. Då de inser vad ett varumärke 

är radar de upp ett flertal olika varumärken som bland annat Konsum, OnOff och El Giganten, 

därefter kom de in på kläd- och skovarumärken som Lee, Nike Adidas, Emilio, Calvin Klein, 

Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci och JL.   

 
För grupp E är det viktigt att ha märkesskor för att de är dyra och fina samt för att det fanns 

mer kvalitet i märkesskor och de är mer moderna. I sammanhanget nämns PUMA, och 

respondenterna menar att märket är känt och associeras till en god samt hög kvalitet.  

 
Ett värde är samma sak som pengar, menade de och det finns ett värde i ett varumärke, vidare 

innebär ett varumärke, mode och design. En av respondenterna förstår inte vad som menas 

med ett värde, men säger sedan att ett varumärke var värdet av en produkt och det är det som 

kostar pengar. För en av respondenterna i grupp E spelar varken värdet eller varumärket 

någon större roll. Ingen av respondenterna känner något speciellt för ett specifikt varumärke. 

 
”Förmodligen känner man sig mer rik när man köper Lindeberg, 

 men det är onödigt eftersom det är samma kvalitet” 
(Felicia 14 år) 

 
”Man känner en glädje, när man köper något fint som man velat ha länge.”  

(Fabrice 12 år) 
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Värde innebär att något är fint, bra kvalitet och att det inte går sönder direkt. Vidare ger ett 

varumärke som exempelvis Nike positiva associationer samt att de är sköna och har ett 

speciellt tyg.  

5.1.4 Påverkan och image – Malmö 
Grupp D menar att modetidningar påverkar hur de ser på sig själva samt vad de köper för 

kläder, men de menar att de inte påverkas av musikbranschen eller sportikoner. Flertalet av 

respondenterna menar att det är viktigt att känna sig stolt över kläderna som används, för att 

kunna ge en viss bild av sig själv som andra kan se. Även familjen påverkar och då främst 

syskon. En av respondenterna menar att modern hade störst påverkan.  

 
Grupp E menade att det är TV och musikbranschen som påverkar dem mest, men säger 

samtidigt att kändisar inte påverkar dem. Vid inköp påverkades gruppen av vad vänner har 

och menade att påverkan sker på grund av grupptrycket som finns i samhället. Andra faktorer 

som påverkade var familjen och menade att syskon spelade en viss roll.  

 
Vad det gällde image menar grupp E att genom att lyssna på musik och se på MTV tar de åt 

sig av den image som olika artister försöker förmedla, i deras fall, rappare. Vidare påpekar de 

än en gång att vännerna inte påverkar nämnvärt, då de menar att ”man har sin egen stil”. 

Anledningen till att de exempelvis väljer ett par Converse All Stars istället för andra 

likvärdiga skor är att de är fina, designen i sig samt att de är sköna att ha på sig. 

 
”Det är viktigt att man har en egen stil, sin egen image.”  

(Fritjof 12 år) 
 

Vad det gäller påverkan anser grupp F att det är viktigt att köpa originalen för att annars 

känns det inte äkta, de gav ett exempel vad det gällde Converse All Stars. Köptes inte 

originalen var de inte riktiga. 

 
”... om man köper en kopia säger folk inte så mycket,  

det är bara divorna som bryr sig.”  
(Eva 14 år) 

 
Även grupp F anser att modetidningar påverkar deras syn på sig själva samt vad de köper för 

kläder. Musikbranschen och sportikoner påverkar dem däremot inte nämnvärt.  

5.1.5 Varumärken och värde – Växjö 
Ett varumärke innebär, enligt grupp G, namnet och märket på en vara. Desto mer känt ett 

varumärke är ju mer värt är det. De anser även att det finns värden i varumärken, men kan inte 
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förklara eller beskriva vad för slags värden det handlade om, samtidigt menar de att de inte 

känner något speciellt för ett speciellt varumärke. De säger också att de inte var 

märkeskänsliga, men tillägger att det är viktigt att kläder och skor är moderna.  Samtliga 

deltagare är överens om att en ny produkt innebär lyckokänslor, att en munterhet samt en viss 

stolthet uppstår då den inköps och används. Glädjen och munterheten som uppstår är ett 

slags värde. 

 
Vad det gäller design drar de paralleller mellan design och vad som är snyggt. I grupp G anser 

de att streetskor används för att de är snygga att designen är snygg. Designen är viktig, inte 

varumärket, då varumärket inte automatiskt gör en produkt attraktivt. 

 
En av respondenterna i grupp H konstaterar endast att: 
 

”Lee, Puma och Good Years, de gillar jag bäst.”  
 (Hanna 13 år) 

 
I grupp I anser en av respondenterna att ett varumärke är en produkt, och säger sedan att när 

hon tänker på mjölk tänker hon automatiskt på Arla och menar att det var ett varumärke. 

Vidare menar hon att ett varumärke är viktigt vad det gäller skor och kläder, ett påstående 

som resten av gruppen instämde i. Varumärken som, Lee, Nike och PUMA nämns. Vidare 

anser de att det endast är varumärket som köps, kvaliteten är av mindre betydelse, det är 

varumärket som är viktigt. De är överens om att det finns ett värde som kan kopplas till ett 

varumärke men kan inte förklara det vidare. Grupp I menar att värde kan vara ett par Lee 

Jeans, desto dyrare byxorna är, ju mer värde associeras de med.  

5.1.6 Påverkan och image – Växjö 
Grupp G säger att de aldrig köpt skor eller kläder som vännerna inte tyckt om. Flickorna 

menar istället att varken föräldrar eller vänner har något direkt inflytande över sko- och 

klädval. De menar att det finns olika grupper i samhället och på skolan som talar om vad som 

är populärt och modernt för tillfället, både vad det gäller skor, kläder och varor. De fungerar 

som trendsättare och visar för de andra vad som är modernt. Andra ungdomar vill ha samma 

saker och vill se ut som dem. 

 
Grupp H säger att de köper en viss produkt för att deras vänner har dem, samtidigt som de 

inte påverkas av någon av vännerna utan väljer själva vad de vill ha. Modetidningar påverkar 

hur de ser på sig själva samt vad de köper för kläder, men de menar att de inte påverkas av 
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musikbranschen eller sportikoner. Anledningen till att vissa produkter inhandlas beror på att 

vännerna har dem och att märkena anses vara fina och innebär status. 

 
Grupp I köper kläder även om vännerna inte tycker om det, men en av flickorna tillägger dock 

att det beror på vem som säger att det inte är snyggt. Det är inte enbart vänner som påverkar 

inköpen utan det är även olika grupper på skolan. En av respondenterna menar att mamman 

till viss del påverkade köpbeslutet. De menar även att de till viss del påverkar vad föräldrarna 

köper för mat, men inte stora inköp som bil- eller mobiltelefoninköp till föräldrarna.  

 
Vad det gäller image menar grupp I att image handlar om hur andra uppfattar en person. 

Vidare säger de att alla har en image och ger ett exempel på en image och menar att punkare 

har svarta kläder med nitar och Converse All Stars. Det är möjligt att se på utsidan vad för 

image en person har eller vill förmedla. De menar även att den musik personen lyssnar på 

påverkar den image som vill förmedlas.  

 
5.2 Vuxenperspektiv 

5.2.1 Varumärke och uppfattat värde  
Att varumärken existerar på flera olika nivåer är något som varumärkeshanterare är medvetna 

om. De påverkar image och värdesystem för att exploatera kommersiella möjligheter samt att 

få konkurrensfördelar menar Stuart9. Värdet i ett varumärke beror helt på vilken kategori det 

handlar om. Många gånger associeras varumärket med mer värde om det är en konsument-

vara. Produkterna i den kategorin är mer förknippade med varumärkesassociationer och värde 

enligt Melin10 

 
Nike är ett exempel på ett varumärke som innefattar olika associationer, funktionalitet, 

marknadsföring med hjälp av kändisar och även annan slags marknadsföring. Populariteten 

beror även till viss del på när skorna introducerades på marknaden samt hur ”häftig” designen 

är enligt Stuart9 något som Persson11 kan hålla med om då yngsta dottern, Linnea, 11 år, vill 

ha kläder och skor enbart för att de är häftiga och coola. Melin10 anser att relationer till 

varumärken grundläggs tidigt i en människas liv, främst gällande dagligvaror, medan lojalitet 

grundläggs senare vad det gäller mode. Unga personer är idag extremt märkesmedvetna och 

                                                 
9 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00  
10 Melin, Frans Universitetslektor samt programchef för Lund Brand Management Pr. vid Institutet för Ekonomisk forskning, 
Lunds Universitet, telefonintervju, 26 maj 2005, 14.30  
11 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 2005-05-29, 21.30 
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har starka preferenser kopplade till en grupp eller till sina vänner. Det viktiga är att någon 

annan använder sig av varumärket, vem det är och varför har mindre betydelse, 

menar Persson11. 

 
Eliasson12 förklarar att varumärket på kläder inte har någon betydelse för hans son på 14 år, 

Alexander. Det viktigaste är passformen, att det sitter på ett speciellt sätt. Detta är något som 

Jakobsson13 håller med om vad det gäller dottern Sanna, 11 år. Eliasson12 tycker däremot att 

varumärket är viktigt för sonen när det gäller dataspel och liknande, vissa märken är bra på 

grafik och andra på innehåll. Jakobsson13 menar personligen att ett varumärke ofta innebär 

kvalitet, men inte alltid. Det är kvaliteten som det betalas extra för, men det beror på vilken 

typ av produkt. Själv anser han sig inte vara fixerad vid varumärken, men menar att i vissa 

produktkategorier är det värt att satsa på välkända varumärken då dessa håller bättre. 

Ekström14 motsätter sig detta och menar att varumärken är något som betalas dyrt för. Det är 

inte plagget i sig som kostar utan det är varumärket som kostar. 

 
Varumärkeslojaliteten för dagligvaror som godis, flingor och ketchup grundläggs i tidig ålder. 

Det är därför viktigt att attrahera målgruppen tidigt. En viktig anledning är att de är 

trendsättare i familjen. De bygger även värden för varumärken när det gäller kläder, men 

lojaliteten kommer inte förrän senare i åldrarna enligt Melin15  
 

”…små kluster av lojalitet…”  
( Melin15) 

 
Stuart16 belyser den stora skillnaden i uppfattat värde när det gäller ett par jeans på Asda17  

eller ett par Diesel jeans hos konsumenterna. Skillnaden i pris kan vara tusen kronor då 

stormarknaderna tar en hundralapp medan jeansjätten tar tio gånger mer. Jeansen har samma 

typ av tillskärning, knappar, dragkedja medan kvaliteten i jeanstyget kan variera. Skillnaden 

ligger snarare i det estetiska än i det funktionella. Uppfattat värde är högt och tilltalar det 

emotionella sinnet. För många människor är det status att visa hur mycket pengar de 

spenderar. Frågan är om ett par dyra jeans skulle säljas om ingen visste att varumärtket var 

exempelvis Diesel. Även designen spelar en stor roll för en produkt och dess image.  

 

                                                 
12 Eliasson, Ulf, telefonintervju, 27 maj 2005, 20.40  
13 Jakobsson, Mikael, telefonintervju, 25 maj 2005, 20.50 
14 Ekström, Sara, personligt möte, 27 april 2005, 16.00 
15 Melin, Frans Universitetslektor samt programchef för Lund Brand Management Pr. vid Institutet för Ekonomisk forskning, 
Lunds Universitet, telefonintervju, 26 maj 2005, 14.30 
16 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
17 Asda är stormarknader i Storbritannien som säljer mat, kläder och varor till ett lågt pris för konsumenter (Stuart 2005). 
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Vidare diskuterar Stuart16 att reklam riktar sig till imagen och inte till själva produkten. Vid 

en närmare undersökning av lyxmärken som Louis Vuitton och Gucci, är frågan om deras 

produkter skiljer sig mycket från River Islands18 och om det uppfattade värdet kring 

lyxmärken kan rättfärdigas. Företag marknadsför en livsstil och en specifik image för att 

tilltala känslomässiga värdeaspekter. Människor vill gärna bli associerade med den livsstil 

som varumärken utstrålar. De vill tro på bilderna som marknadsförare målar upp. De vill även 

tro att de utvecklas genom att spendera tusentals kronor och att äga särskilda produkter. 

 
Stuart16 påpekar att en del köper produkter och kläder med ett visst varumärke för dess 

kvalitet, men det är mest troligt att det rör sig om en uppfattad kvalitet. Det mesta handlar om 

uppfattat värde som kan uppkomma genom marknadsföring. 

 
Eliasson19 anser att det finns ett värde i ett varumärke och att det beror på flera faktorer, bland 

annat på kvaliteten. Med detta menar han att värdet har att göra med vilka produkter det 

handlar om och beroende på hur intressant produkten är. Detta kan styra viljan att betala ett 

högre pris. Eliasson19 menar vidare att när något är dyrt är det viktigt att han får reda på vad 

han betalar för. Ekström20 förklarar däremot att hon inte ser något värde i ett varumärke, utan 

att det snarare är ett påfund från företag för att tjäna pengar.  

 
”Media skrattar åt oss när vi köper sån skit.” 

 (Ekström20) 

5.2.2 Påverkan och image 
De som påverkar Eliassons19 son är vänner, sonen reflekterar och berörs även av reklam, men 

inte av själva märkena som visas. Det handlar mer om att han får en bild av vad som är inne 

och vilka slags kläder som skall användas. Även olika grupper på skolan påverkar vad sonen 

väljer för skor och kläder för att smälta in. Jakobsson21 säger att hans dotter till en viss del 

själv väljer vad hon vill ha, samtidigt som det är viktigt att passa in. Ekström20 anser att 

vänner påverkar varandra och att det tävlas om vem som har de trendigaste skorna och 

kläderna. Det är viktigt att följa modet. 

 
”Tidens gång gör det tuffare och tuffare.”  

(Persson24) 
  

                                                 
18 RiverIsland är ett modeföretag som säljer kläder, skor bland annat i Storbritannien http://www.riverisland.com [2005-05-30]. 
19 Eliasson, Ulf, telefonintervju, 27 maj 2005, 20.40  
20 Ekström, Sara, personligt möte, 27 april 2005, 16.00 
21 Jakobsson, Mikael, telefonintervju, 25 maj 2005, 20.50 



- Empiri - 

 37  

Vid jämförelse mellan den 11 åriga dottern och dottern på 15 år konstaterar Persson22 att den 

äldre dottern inte var lika lättpåverkad vid 11 års ålder. Hon var mer kritisk och tog till sig det 

hon tyckte var intressant och själv tyckte om. Det är först nu som hon har börjat intressera sig 

för märken och påverkas mer av reklam och vänner.  

 
Tweens influeras av sina föräldrar, syskon, umgängeskretsen och/eller förebilder som 

kändisar, musikstjärnor och sporthjältar enligt Stuart23. Föräldrarna påverkar köpet, genom att 

inte köpa dyra varor då priset är en avgörande faktor om barnen får de populära märkena eller 

ej enligt Sportaffärer 1-524. Det finns inte heller samma utbud och storlekar på märkeskor för 

de yngre säger Sportaffär 425, som även anser att det går en trend att efterlikna äldre 

ungdomar och idoler. Sportaffärerna 1-524 menar att det är främst de billigare alternativen 

samt egna varumärken som konsumeras av tweens.  

 
Melin26 säger att det är kompisar och olika gäng i och utanför skolan som påverkar mest samt 

att det finns ett dominerande varumärke i klassen eller i en grupp av vänner. Ett varumärke är 

populärt en tid och därefter tar ett annat varumärke över. Vidare anser han inte att föräldrar 

påverkar utan att det är artister som är förebilder. Information om mode och trender kan hittas 

i tidningar, tidskrifter och TV vilket även Stuart23 och Persson22 håller med om. Persson22 

anser att yngsta dottern påverkas mer än de andra två barnen. När hon ser något på TV eller i 

tidningen vill hon genast ha likadana saker.  Hon påverkas framför allt av kändisar, som pop- 

och rockartister, men även grupper i skolan och av vänner. Sportaffär 527 menar även de att 

det verkar vara främst reklam, TV och tidningar som påverkar vilka skor som är populära. 

 
 

Melin26 framhåller att även omvärlden påverkar en tweens liv och att den förändras snabbare 

idag än förr. Dagens ungdomarna är väl informerade, mer medvetna och mer tillgängliga för 

information samt tar den lättare till sig. De är sofistikerade konsumenter och använder sig av, 

samt påverkas av olika sorters media, exempelvis Internet. Sportaffär 628 påstår däremot att 

det är företag och marknadsförare som styr vad ungdomarna väljer för skor. Om en idrottare 

eller någon annan kändis har ett visst märke, vill de också ha det. Samtidigt som det till viss 

del även är vännerna och den stora massan som styr vad ungdomarna efterfrågar.  

                                                 
22 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 29 maj 2005, 21.30  
23 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
24Sportaffärer 1- 5, telefonintervju, 30 maj 2005 
25 Sportaffär 4, telefonintervju, 30 maj 2005 
26 Melin, Frans Universitetslektor samt programchef för Lund Brand Management Pr. vid Institutet för Ekonomisk forskning, 
Lunds Universitet, telefonintervju, 26 maj 2005, 14.30 
27 Sportaffär 5, telefonintervju, 30 maj 2005. 
28 Sportaffär 6, telefonintervju, 30 maj 2005, 12.30. 
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Stuart29 argumenterar för att ett varumärkes image spelar roll då individer vill associera sig 

med en livsstil som en viss image kommunicerar. Individer får då en kick av att spendera 

pengar för att kunna visa andra att de har råd att köpa vissa märken och på så sätt öka sin 

status.  Det uppskattade värdet är högt och det lockar de emotionella sidorna hos individen. 

Företag försöker locka fram de emotionella sidorna istället för de rationella. Ibland har 

individer för avsikt att köpa en produkt på grund av dess kvalitet, men för det mesta är det för 

det uppskattade värdet. Melin30 menar att i och med ett inköp av en vara, köper personen in 

sig i varumärkesimagen. Vidare vill en person utstråla en speciell image när den bär ett visst 

märke. Detta håller Stuart30 med om samt tillägger att självimage bildas av fyra olika delar, 

vem jag är, vem jag vill vara, hur andra ser mig, samt hur jag vill att andra ser mig. Det är 

viktigt att vara ärlig angående den egna självimagen. 

 
 

Jakobsson31 menar att dottern till stor del strävar efter att efterlikna idoler, för närvarande 

skådespelerskorna Mary-Kate och Ashley Olsen32. Hon vill likna dem vad det gäller kläder 

och utseende. Eliasson33 menar att sonen strävar efter en egen image och vill inte efterlikna 

någon annan, i alla fall inte medvetet gällande kläder. Han är inriktad på att skapa sin egen 

stil. Den egna imagen är viktig för att kunna skilja sig från mängden. 

 
 

Stuart29 diskuterar olika anledningar till varför en konsument vill köpa ett par streetskor. Det 

beror på olika rationella och emotionella anledningar. Konsumenten köper skorna på grund av 

känslomässiga associationer som förknippas med dess design, förmågan att tala om för 

betraktaren att bäraren har pengar att köpa skorna samt förmågan att skapa en 

grupptillhörighet som utesluter de som inte bär liknande skor. De köper dem även för dess 

funktion och nytta.  

 
Persson34 anser att det är marknaden och reklamvärlden som styr barnen till att tro att 

varumärken är ett måste för att passa in. Han menar även att pop- och rock artister påverkar, 

men det är inte själva artisten som påverkar utan snarare dennes klädstil. Ekström35 menar att 

det är viktigt vad kändisar har på sig och att detta till hög grad påverkar vad tweens vill ha.  

                                                 
29 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
30 Melin, Frans Universitetslektor samt programchef för Lund Brand Management Pr. vid Institutet för Ekonomisk forskning, 
Lunds Universitet, telefonintervju, 26 maj 2005, 14.30 
31 Jakobsson, Mikael, telefonintervju, 25 maj 2005, 20.50. 
32Mary-Kate och Ashley Olsen, am skådespelerskor födda 13 juni, 1986, http://imdb.com/name/nm0001580/bio [2005-05-30]. 
33 Eliasson, Ulf, telefonintervju, 27 maj 2005, 20.40. 
34 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 29 maj 2005, 21.30  
35 Ekström, Sara, personligt möte, 27 april 2005, 16.00 
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“Look at the most outrageous catwalk fashions, 
 there is always someone who will buy them.” 

(Stuart36) 
 
Stuart38 anser att design är viktigare än funktion, frågan är hur cool och häftig en produkt är. 

Design är en viktig del av ett varumärke, det går inte att sära på dem utan att förlora ett 

varumärkes värde. Detta ställer krav på varumärken som redan har ett gott renommé och 

innehar ett rykte om god design. Då det förväntas ett visst värde i en produkt, gäller det att 

leva upp till det. Varumärken blir coola eller heta genom design vilket gör att det är viktigt för 

ett varumärke som riktar sig till en ung publik att fokusera på design. Persson37 menar istället 

att märket spelar en större roll än designen i sig. Det är viktigt att andra kan se vilka märken 

som används, därför är det kläder med stora logotyper som gäller. Här menar Jakobsson38 

istället att dottern främst efterfrågar design och passform på kläderna vilket Eliasson39  och 

Ekström35 håller med om. 

 

5.3 Intervju med en tween 

5.3.1 Varumärke och värde 
Sanna Jakobsson40 är en tween på 11 år. Hon menar att utseendet är det viktigaste och att 

varumärket spelar en mindre roll. Hon frågar i butiken vilka märken och produkter som är bra 

och populära. Själv använder hon streetskor och tycker om Nike, men äger inga själv. Hon 

menar att varumärken inte har någon betydelse och beskriver ett varumärke som något som 

ger ett extra värde och anledning till inköp. 

 
Värde handlar om mer än pengar för Sanna40. Ett värde är när inköpet ger en slags 

tillfredställelse. Olika affärer kan associeras med olika värden beroende på om de är omtyckta 

och besöks ofta samt om de har ett brett utbud. Känslor för en produkt är främst 

tillfredsställelsen som uppstår vid inköp av kläder och produkter.  

5.3.2  Påverkan och image 
För det mesta betalar föräldrarna för kläderna, men Sanna40 poängterar att behöver hon inte 

kläderna måste hon själv betala för dem. Gäller det en dyr sak måste hon själv stå för en större 

del av priset. För Sanna44 är vännerna viktiga när det gäller inköp, samtidigt väljer hon själv 

                                                 
36 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
37 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 29 maj 2005, 21.30 
38 Jakobsson, Mikael, telefonintervju, 25 maj 2005, 20.50 
39 Eliasson, Ulf, telefonintervju, 27 maj 2005, 20.40  
40 Jakobsson, Sanna., telefonintervju 26 maj 2005, 19.45  
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vilka kläder hon vill ha. Köper hon något vännerna inte tycker om har hon det sällan i skolan. 

Sanna44 berättade att hon hade haft ett par streetskor förra året som liknande en av hennes 

killkompisars skor. Då blev hon retad för att ha killskor, men trots detta använde hon dem och 

gör det fortfarande då hon menar att hon inte bryr sig om vad andra tycker.  

 
”Köper tröjan om jag gillar den, även om kompisar inte gillar den.  

Men jag skulle inte ha den i skolan så mycket då.”  
(Sanna 11år40) 

 

Image är hur andra individer uppfattar en person, menar Sanna41 och vidare menar hon att det 

skiljer sig från person till person hur de ser på den personen. Det finns en risk att förstöra sin 

image, förklarade hon, och det är genom att säga något negativt om en person som sedan får 

reda på det. 
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6. Analys 
 

I avsnittet analys sker en analys och jämförelse mellan den teoretiska referensramen, 

sekundärdata i kapitlet Tween samt de tre perspektiv som undersöks i de empiriska studierna. 

 

 
6.1 Ett varumärkes uppfattade värde 

Melin41 menar att relationer till varumärken grundläggs tidigt samt att ungdomar är 

märkesmedvetna. Solomon, Bamossy och Askegaard (2002: 189-195) anser att det är 

produkterna som skapar en viss självbild hos konsumenterna för att de blir vad de köper. En 

del tweens köper saker för att efterlikna andra medan andra köper saker då de eftersträvar en 

viss livsstil. Betty och Talpade (1994) skriver att tonåren börjar vid nio års ålder och att detta 

är en lättpåverkad grupp då de förlitar sig till omvärlden samt vuxna och deras guidning  

i agerande. Oftast har de en förvirrad självbild och tar efter andra, vilket har sjunkit ner i 

åldern och idag är tweens vad tonåringar var förr, deras medvetenhet är mer utvecklad. 

 
Vid en jämförelse av tweens i Malmö, Lund samt Växjö visar det sig att de inte skiljer sig 

märkbart från varandra. I Lund relaterar sig fokusgruppsdeltagarna till varumärken genom 

påverkan från vänner som ger positiva kommentarer. Ett exempel på detta är att de vill köpa 

eller har köpt LEE jeans men inte kan definiera varför, samtidigt som de säger att de köper 

produkter som vännerna har (Grupp A, B, C 2005; jfr.  Hymowitz 1998).  Några deltagare 

anser att de själva bestämmer vad som köps. Inom familjen kan syskon påverka, men 

föräldrar har större inflytande särkskilt vad det gäller priset. Grupp B hade fyra flickor mellan 

10-11 år som resonerade att de fick spara till dyrare produkter samt att de påverkades av 

modetidningar. (Grupp B 2005) Modekläder uppfattas som en produktkategori där barn har 

starka åsikter vad det gäller varumärkesidentitet speciellt när det gäller sportkläder (Hoyer & 

McInnis 1997). Utifrån transaktionsmodellen kan detta ses som en kombination av social 

identitet och varumärke, vilket kan förklaras med att varumärket kan stärka den sociala 

identiteten. Eftersom identitet och social identitet är viktigt för tweens relaterar de sig gärna 

till varumärken och då främst till varumärkets uppfattade värde. Tweens relaterar sig till 

varumärken genom dess uppfattade värde. 

 

                                                 
41  Melin, Frans Universitetslektor samt programchef för Lund Brand Management Pr. vid Institutet för Ekonomisk forskning, 
Lunds Universitet, telefonintervju, 26 maj 2005, 14.30 



- Analys - 

 42  

Fokusgrupperna i Lund ansåg även att varumärken kan innebära en ökad självbild för bäraren, 

särskilt då vänner ser ett värde i varumärket och att det då innebär att varumärket är inne 

(Grupp A, B, C 2005). Stuart42 menar att popularitet beror till viss del på hur häftig den 

varumärkta produktens design är. En del av image är känslan av att köpa och bära dyra 

produkter, samt att visa upp något som är modernt. Några tycker att det är viktigt att det syns 

att det är kläder som kostar, vilket det kan göra genom ett varumärke och en tydlig logga, 

därför sparas det till dyrare skor. (Grupper A, B, C 2005) Enligt Stuart44 köper vissa 

varumärkta produkter och kläder för deras uppfattade värde under tidens gång. Han menar 

även att det uppfattade värdet kan uppkomma genom marknadsföring. Persson43 menar att 

märket spelar en större roll än designen i sig. Det är viktigt att andra kan se vilka märken som 

används, därför är tröjor och liknande med stora logotyper på att föredra. Detta är något som 

kan styrkas genom transaktionsmodellens sociala identitet och varumärke. Sanna44 däremot 

menar att hon köper saker för utseendets skull och att varumärket spelar mindre roll samtidigt 

som hon säger att ett varumärke har ett extra värde. Stuart44 menar att design spelar en roll för 

en produkt och dess image. Detta stöds och kan beskrivas genom transaktionsmodellens 

dimensioner design samt lust. (Linn 2002: 141-151) Värde kan finnas i dyrbara produkter 

men även i varumärken som har ett högt uppfattat värde. Samtliga grupper är eniga om att 

varumärken som exempelvis PUMA, Nike, Adidas, Converse, Gucci, JL och LEE är viktiga 

och dyra. De anser att de är populära samt snygga och skorna är sköna. De har, vill köpa eller 

planerar att köpa kläder och skor från bland annat de ovan nämnda varumärkena.  

(Grupp A-I 2005) 

 
De tillfrågade Sportaffärerna menar att det är diverse modeller av Puma, Converse All Stars 

samt Adidas Superstar som är de mest populära skorna för tillfället bland 10- 14 åringar. Det 

är inte den åldersgruppen som främst köper dem anser Sportaffär 345 utan de köper de 

billigare alternativen samt egna varumärken. Vanligast är att ungdomar mellan 15 och 25 

köper dessa skor. Lindstrom (2005) hävdar att när tweens kommer in i tonåren har den en mer 

sofistikerad smak som liknar den hos en 20-25 åring, vilket medför ett nytt begrepp kidults. 

Det talas om tweens som medvetna och sofistikerade konsumenter som vet vad de vill och 

som marknadsförare drömmer om att fånga. 

 

                                                 
42 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-post 
intervju, 19 mars 2005, 19.00 
43 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 29 maj 2005, 21.30  
44 Jakobsson, Sanna., telefonintervju 26 maj 2005, 19.45 
45 Sportaffärer 1- 6, telefonintervju, 30 maj 2005 
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6.2 Påverkan och image 

Fokusgrupperna i Växjö relaterar sig till varumärken genom påverkan, men motsäger sig 

själva något då de delvis erkänner att de aldrig köper saker som vänner inte tycker om och att 

de köper liknande saker, men de menar även att de väljer och köper vad de vill ha. Grupp I 

består av fem 14 åringar som anser att det finns olika grupper på skolan som påverkar tweens 

genom att de mer eller mindre bestämmer vad som skall vara modernt och coolt. (Grupper G, 

H, I 2005) Till detta kan även Kurnit (2004), Eliasson46 och Jakobsson47 relatera samt 

Ekström48 som kallar det en tävling om vem som har trendigast skor och kläder. De menar att 

varumärken kan hjälpa till att förmedla en viss image och det går att se på en människa vad 

för slags person den är inombords (Grupper G, H, I 2005) Unga personer är idag extremt 

märkesmedvetna och har starka preferenser kopplat till en grupp eller till sina vänner anser 

Melin49. En synvinkel som Persson50 har på detta är att det är marknaden och reklamvärlden 

som styr barnen till att tro att varumärken är ett måste för att passa in. Här håller Ekström50 

med men menar drastiskt att det inte finns ett värde i ett varumärke utan det är företagens 

påfund för att kunna tjäna pengar. Detta är något som tas upp i filmindustrin där filmer lätt 

kan påverka tweens och utnyttja den passionen som de känner inför tanken att vara en del av 

den uppfattade verklighet som spelas upp. Det diskuteras av Quart (2003: 114-125) som även 

tar upp att vuxna lätt förstår ironi i tonårsfilmer som She’s all that där huvudrollen görs om, 

medan tween ser detta som enda utvägen för att bli accepterad. Social identitet och 

kommunikationskoncept i transaktionsmodellen (Linn 2002: 141-151) kan refereras till detta 

vilket betyder att en tweens sociala identitet och image är viktig och kommuniceras genom 

gruppen som de tillhör. 

 
I Malmö anser grupp D och F där deltagarna är mellan 10-14 år och övervägande flickor att 

det är modetidningar som påverkar dem. Medan grupp E bestående av mestadels pojkar 

13-14 år motsätter sig detta och menar att TV samt musikbranschen påverkar mest. Grupp E 

menar även att det finns ett grupptryck som gör att tweens tar efter varandra. (Grupp D, E, F 

2005) Eliasson47 håller med i båda resonemangen när det gäller hans uppfattning om sonen 

samt att det gäller att vara inne. 

 

                                                 
46 Eliasson, Ulf, telefonintervju, 27 maj 2005, 20.40 
47 Jakobsson, Mikael, telefonintervju, 25 maj 2005, 20.50 
48 Ekström, Sara, personligt möte, 27 april 2005, 16.00 
49 Melin, Frans Universitetslektor samt programchef för Lund Brand Management Pr. vid Institutet för Ekonomisk forskning, 
Lunds Universitet, telefonintervju, 26 maj 2005, 14.30 
50 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 29 maj 2005, 21.30  
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Gruppen har ett stort inflytande, på en konsuments köpbeteende samt vad den väljer att köpa. 

Konsumenten litar i första hand på de personer som är bekanta, vilket utnyttjas av 

marknadsförare som kallar den här typen av spridning WOM. Dagliga konversationer med 

familj, vänner bland andra kan resultera i flera produktrelaterade diskussioner som 

marknadsförare gärna vill ta del av. (Solomon Bamossy & Askegaard 2003: 238) Detta leder i 

sin tur till att konsumenter sprider kunskap verbalt om en produkt och informerar andra 

konsumenter om vad de anser om produkten. Graden av influenser som utstrålar ur den 

person som sprider information och som delger sin uppfattning om en viss produkt eller ett 

visst varumärke spelar roll. 

 
Influenser kan komma ifrån olika personer. I en grupp finns det exempelvis ofta en eller flera 

personer som bär rollen som opinionsledare. När det kommer till tweens är de ofta känsliga 

för vad en opinionsledare tycker och säger. (jfr.  Quart 2001; Solomon, Bamossy & Askegaard 

2002: 323). Opinionsledare och deras påverkan kan beskrivas med hjälp av 

transaktionsmodellen i kommunikationskoncept och social identitet. Genom att kombinera 

kommunikationskonceptet med social identitet kan en tween kommunicera med och genom 

sin grupp för att visa vilken social identitet de strävar efter att tillhöra. Sanna51 berättade att 

hon blev retad för killskor, men fortsatte att använda dem, annars använder hon inte saker som 

kamraterna inte tycker om. Människor har ett behov att känna behov av uppskattning och 

självförverkligande, något som tas upp i Maslow’s Hiearchy of Needs som det fjärde 

respektive femte steget. (Solomon, Bamossy & Askegaard 2003: 99) De söker uppskattning 

hos opinionslekaren och följer denne för att uppnå vad de tror är den eftersträvade 

uppskattningen. Vid ett eventuellt köp får tweens en känsla av självförverkligande. Stuart52 

menar att kändisar kan påverka och nämner fotbollspelaren Fredrik Ljungberg för Calvin 

Klein Underwear som exempel. Ljungberg har nyligen skrivit på för PUMA 

<http://www.puma.com> ett varumärke som är populärt hos tweens. Quart (2003: 50) tar upp 

Converse där de använder sig av seeding för att nå opinionsledare genom att dela ut gratis 

Converse All Stars för att skapa en trend. 

 
Varje individ har en slags roll i olika sammanhang eller situationer enligt Dimbleby och 

Burton (1999: 119). Något som Lindstrom (2003: 81-119) påstår att tweens gör genom att 

välja vänner efter klädes- eller musikstil, då de är varandras inspirationskällor. De vill även 

                                                 
51 Jakobsson, Sanna., telefonintervju 26 maj 2005, 19.45  
52 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
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bli beundrade av andra medlemmar i gruppen. Musik samt idoler av olika slag påverkar 

tweens och deras image samt skapar en tillhörighet då tweens väljer sin musikstil, eller 

påverkas till att välja en speciell produkt eller ett varumärke, enligt Lindstrom (2003: 125-

135). Fokusgrupp F i Malmö menar att det är viktigt att må bra i sina kläder vilket ger en 

säker självbild för omvärlden samt vänner har inte stor påverkan då de har en egen stil. 

samtidigt menar de att det är modetidningar som påverkar och inte musikbranschen. Här 

menar Stuart53 att varumärkeshanterare manipulerar image och värdesystem för att nå 

konsumenter på ett bra sätt. Han nämner även TV, tidskrifter och tidningar som trendsättare 

för tweens. Detta stöds av Sportaffärer 1-354 

 
Persson55 menar att tidens gång har blivit tuffare och vid en jämförelse mellan sina döttrar på 

11år och 15år medför ett konstaterande att den äldre dottern inte var lika lättpåverkad vid 11 

års ålder. Hon var mer kritisk och det är först nu som hon har börjat intressera sig för märken 

och påverkas mer av reklam och vänner. Detta är något som stöds i begreppet KAGOY 

(Kurnit 2004), och här anser Cioletti (2001) att de flesta barn inte vill bli behandlade som 

barn utan som små vuxna vilket medför att de attraheras av saker som får dem att känna sig 

vuxna. Trots detta behåller de sin ungdomlighet. 

 
Image är något som kan refereras till i transaktionsmodellen genom en kombination av social 

identitet och kommunikationskoncept (Linn 2002: 141- 151). Sanna56 anser att image är något 

som skiljer sig från person till person och som kan förstöras om någon säger negativa saker. 

Bettinghaus och Cody (2002: 194) påstår att självförtroende och respekt är en del av en image 

av en person. Grupp C som hade fyra pojkar på 12 år utmärkte sig för de ville framhålla en 

viss image att de var just självsäkra och självständiga. De menade vidare att de påverkade sina 

föräldrar till en viss del i små köp, vilket Beatty och Talpade (1994) framhållit. Persson56 

anser att påverkan sker då någon annan än tweens själva använder ett varumärke, då anses det 

vara coolt. Han anser vidare att han utsätts för samma påverkan av varumärken samt reklam 

för samma saker som sina barn och tycker inte att det är barnen som påverkar honom. Därmed 

håller han inte med Sutherland och Thompson (2003) och deras påstående om kidfluence, ett 

begrepp där tweens har inflytande över sina föräldrar. Detta är även något som Lindstrom 

(2005) håller med i då han menar att tweens är den mest inflytelserika generationen i 

                                                 
53 Stuart, Stephen A., Programme & Course leader School of Consumer and Retail management, QMUC, online samt e-
postintervju, 19 mars 2005, 19.00 
54 Sportaffärer 1 och 5, telefonintervju, 30 maj 2005 
55 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 29 maj 2005, 21.30  
56 Jakobsson, Sanna., telefonintervju 26 maj 2005, 19.45 
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världshistorien. Neuborne (1999) hör även till dem som anser att föräldrar blir påverkade av 

sina barn. Grupp C instämmer och menar att de påverkar föräldrarnas småinköp som 

exempelvis matinköp. Även Eriksson (2005 som refererar till Söderqvist 2005) menar att 

tweens i hög grad påverkar sina föräldrar från att bestämma smak på chipsen till att påverka 

inköp av mobiltelefon eller bil. 

 
Tweens påverkas av olika faktorer och det är med den påverkan som de silar sina tankar och 

uppfattar ett värde i ett varumärke. Tweens är märkeskänsliga och märkesmedvetna i sin 

relation till varumärken. En trend tas upp av opinionsledare som i sin tur sprider den vidare 

till gruppen vilket leder till en ökad konsumtion av varan och av liknande varor hos individer 

som strävar efter en viss tillhörighet. Det finns även andra trender som pekar på att de vill 

efterlikna äldre och idoler57 menar sportaffär 458, samt en trend att omvärlden verkar påverka 

tweens mer än förr och att förändringar sker i allt snabbare takt. Melin59 menar att omvärlden 

påverkar tweens och att förändringar sker fortare än förr. Som nämnt innan påverkas de av 

omgivningen till köp och begär. Begär leder i sin tur till en viss image och en ökad popularitet 

av bäraren. Den uppmärksamhet bäraren får kan utstråla något som andra vill uppnå och 

bygga sin image på. Popularitet, image och design är alltså värde aspekter som inverkar på 

hur tweens relaterar sig till varumärken. Värdet av ett varumärke kan associeras med pengar 

eller känslor för en produkt. 

 

                                                 
57 Sportaffärer 1- 6, telefonintervju, 30 maj 2005 
58 Sportaffär 4, telefonintervju, 30 maj 2005 
59  Melin, Frans Universitetslektor samt programchef för Lund Brand Management Pr. vid Institutet för Ekonomisk forskning, 
Lunds Universitet, , telefonintervju, 26 maj 2005, 14.30 
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7. Slutsatser 
 

Nedan besvarar vi uppsatsens syfte genom att redovisa de slutsatser som vi har dragit genom 

arbetet med uppsatsen och dess analys. 

 
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur svenska tweens, konsumenter i åldern 10-14, 

relaterar sig till varumärken. Med hjälp av de undersökningar som gjorts har vi, för att 

uppfylla syftet, dragit följande slutsatser genom vår analys:  

 
� Svenska tweens relaterar sig till varumärken genom dess uppfattade värde. 

 
� Sättet tweens relaterar sig till varumärken på visar på att de är märkeskänsliga och 

märkesmedvetna. 

 
� Värde som enskilt ord associerar tweens med pengar men även glädje för en produkt 

samt vid konsumtion av en produkt.  

 
� Påverkan av olika faktorer; vänner, media samt föräldrar är en anledning till det 

synsätt som tweens silar sina tankar genom samt hur de uppfattar värdet i varumärken. 

 
� De påverkar till en viss del sina föräldrars småinköp. 

 
� De övergripande värdeaspekter som tweens uppfattar i ett värde av ett varumärke och 

som inverkar på hur tweens relaterar sig till varumärken är: popularitet, image samt 

design. Med populär menas hur eftertraktade och trendiga varumärken anses vara eller 

är. Design är utseendets relevans samt hur snygga produkter. Image är tweens 

självbild samt hur de vill uppfattas. 
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8. Slutdiskussion 
 

I det här kapitlet framför vi en slutdiskussion som har utmynnat från analysen. En modell 

presenteras för att relatera slutdiskussionen till syftet. Avslutningsvis ger vi vidare förslag till 

forskning som har uppkommit under arbetets gång. 

 
 
Tweens relaterar sig till olika begrepp som används som översättningsverktyg till den sorts 

kommunikation som sker mellan varumärket och dess betraktare eller ägare. De fyra 

nyckelord som har använts under arbetets gång har visats sig vara essentiella i den process 

som har krävts för att låta tweens diskutera begrepp i syfte att utforska hur de relaterar sig till 

varumärken. Genom arbetet har det kommit fram att påverkan är det centrala begreppet i att 

undersöka hur tweens relaterar sig till varumärken. De kan påverkas av själva varumärket i 

relation till en produkt och därmed till dess design, men även i media kända personligheter 

kan bidraga till påverkan vilket leder till en ökad försäljning av varumärket eller produkten i 

fråga. Det är inte enbart varumärket i sig som påverkar tweens utan även familj, vänner eller 

grupper på skolan.  

 

 

Fig. 4  Tweens Uppfattning om Varumärke (egen) 
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För att illustrera hur en tween relaterar sig till varumärken har en modell framarbetats se figur 

4 s 43. I modellen går det att utläsa tre huvudmoment; Påverkan, Tweens samt Varumärken. 

Påverkan har visats sig vara en stor del till hur tweens ser på varumärken samt uppfattar dem 

i sin omgivning. Påverkan sker främst genom tweens referensgrupper som vänner och 

populära grupper i deras omgivning, men även markant genom media där film-, musik- samt 

idrottsstjärnor påverkar genom exempelvis TV, Internet, tidningar. En annan faktor som 

påverkar är föräldrar, som relaterar till produkters pris. Påverkan influerar tweens att sila sina 

värderingar och tankesätt för att få uttrycka ett uppfattat värde. Det uppfattade värdet 

refererar till de åsikter och tankar som förklarar hur tweens relaterar sig till varumärken. För 

att kunna illustrera hur tweens relaterar sig till varumärken sammanfattas i tre perspektiv som: 

populär, image samt design.  Med populär menas hur populära och trendiga varumärken är 

bland tweens. Design är utseendets relevans samt image är tweens självbild.  

 
Popularitet och trendigt kan länkas och ses i exemplet med Converse All Stars (se bilaga 3) 

som delades ut gratis till trendiga och populära ungdomar som agerar opinionsledare. Därefter 

sprids det till dem som ser upp till och följer dem och deras trender. Med den produktgrupp 

som använts som diskussionsmedel är det möjligt att som etablerat varumärke använda sig av 

opinionsledare för att sälja mer. Trender tycks skapas genom att en referensgrupp av vänner 

eller kändisar använder ett visst märke. Exempelvis fotbollspelaren Fredrik Ljungberg som 

har synts som reklampelare för Calvin Klein Underwear och har nyligen signerat ett PUMA 

kontrakt (se bilaga 5). Som reklampelare för PUMA kan det tänkas att han agerar 

opinionsledare för ett varumärke som tweens kan relatera sig till. Enligt sportaffärerna, 

föräldrarna och tweens så är det PUMA som är inne och trendigt idag. 

 
Genomgående i fokusgrupperna är att tweens först nekar till att de påverkas av varumärken, 

vänner, media eller föräldrar, men allt som intervjuerna fortskrider framgår det genom 

nyckelfrågorna att en viss påverkan sker. Det är ingen synlig påverkan vilket kan göra det 

svårt för tweens att relatera sig till det. Då de blir tillfrågade angående påverkan säger de att 

de inte påverkas, men genom diskussion framgår det att de påverkas, och då främst av vänner. 

De säger till exempel att de aldrig skulle köpa något som vänner inte tyckte om. Samtidigt 

menar de att de skulle köpa en tröja som vänner inte tycker men de skulle inte ha den ofta i 

skolan.  De nämner även att de känner sig stolta över att ha märken, för att de är dyra och har 

ett visst statusvärde. En av pojkarna menade till och med att han ”måste ha det för att kunna 

gå till skolan”. 
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Det går att se ett mönster bland de tweens som är runt 12 år, när det gäller påverkan till köp 

av varumärken. Det är de som är mest kräsna, lättast att påverka samtidigt som de tror sig ha 

en stark bild av sig själv. Deras självimage är till stor del uppbyggd av varumärken och 

påverkan från vänner och referensgrupp. Att bära ett visst varumärke kan innebära att tillhöra 

en viss grupp och skapa tillhörighet, vilket skapar värde i relation till varumärket. Detta är 

något som kan ses genom de två dimensionerna social identitet och varumärke i 

transaktionsmodellen, då det är viktigt att trycka på den strävan efter acceptans som existerar. 

Det är även viktigt att se relationerna mellan hur varumärken uppfattas på marknaden och 

vilken identitet som vill eftersträvas. Fokusgrupper som består av tweens som är 14 år oavsett 

kön har en mer självsäker bild av sig själv samt anser att de bestämmer mer och det är upp till 

dem ifall de köper något. De anser sig inte påverkas nämnvärt av kompisar eller föräldrar men 

menar att huvudsaken är att varumärken är dyra och ser dyra ut. Det skall synas att det kostar.  

 
Tweens verkar tro att de själva köper saker av egen fri vilja, men det kommer även fram i 

diskussionerna att de köper samma saker som sina vänner eller köper saker som de vet att 

vänner tycker om. Vad som kan diskuteras är att de smygpåverkas av omvärlden samt 

vännerna till den grad att de inte inser det själva. Det går även att diskutera ifall tweens 

verkligen skulle besitta telepatiska egenskaper som medför att de köper samma saker som 

vänner. Design spelar en viss roll och det som företag förmedlar genom den lockar de 

emotionella sinnena att medverka till köp vilket kan tänkas påverka tweens. Dimensionerna 

design och lust i Transaktionsmodellen nämns för att attraktiviteten samt formen på skor var 

en viktig aspekt som några respondenter nämnde och lade vikt på. De menade att det 

viktigaste var att produkterna var snygga. Lust och glädje känner tweens inför produkter samt 

varumärken och det är för dem faktorer som inleder köp. Det är själva designen i ett 

varumärke som genom sin kvalitet är viktig, men även designen och utformningen på 

produkten. Det är en del av ett självförverkligande samt fyller en funktion ur ett 

skönhetsperspektiv. Att vara cool, eller ha något coolt är också en del av självförverkligandet 

som leder till image.  

 
Det är föga troligt att detta gäller yngre tweens, vilket framgår av undersökningen och det kan 

även utrönas att de lite äldre tweens har en starkare självimage. De relaterar sig till ett 

varumärke genom en uppfattad eller önskad image som kan leda till köp. Image är en del 

social identitet som kommuniceras utåt för att acceptera och accepteras, vilket kan länka 

social identitet och kommunikationskonceptet samman i transaktionsmodellen. 



- Slutdiskussion - 

 51  

 
Det finns en skillnad i vuxenperspektivet och i fokusgrupperna vilken är att tweens inte anser 

sig påverkas mycket av sin omgivning vid en första reflektion, därefter erkänner de en viss 

påverkan från vänner. Här anser dock experterna och de vuxna att det är klart att vänner och 

grupper alternativt grupptryck som påverkar tweens till att konsumera och sukta efter 

varumärken.  

 
Ekströms60 drastiska påstående om att det inte finns ett värde i ett varumärke, utan det är ett 

sätt att tjäna pengar på för företagen. Värde är ett svår definierbart begrepp, då det beror helt 

på betraktaren hur det uppfattas. Det ligger troligtvis en del i vad Ekström säger att företag 

och marknadsförare skapar bilder för att få tweens att relatera sig till dem och genom dem till 

varumärkena som bilderna symboliserar eller efterliknar. 

 
Intressant är att tweens verkar vara märkeskänsliga och medvetna om mode och varumärken, 

när de väl får namn på begreppen. De nämner flera kända varumärken och att de är dyra samt 

populära och trendiga. Dessa tre aspekter har under undersökningen visat sig vara viktiga för 

tweens och en önskan att äga några eller fler av varumärkena fanns. Fokusgrupperna säger att 

det är viktigt att det syns att kläder kostar och har en stor och tydlig och tydlig logga, för att 

det innebär status bland vänner och det är viktigt för påverkan bland tweens. Det finns inga 

direkta stöd för att föräldrarna verkligen köper varumärkena till tweens eller om det bara finns 

en önskan från tweens att äga dem. Med hänsyn till vad sportaffärerna säger är det inte lika 

många tweens som köper just de populäraste skorna, PUMA, Adidas och Converse. Tanken 

med streetskor som en del i diskussionen visade sig vara god då de flesta fokusgrupper samt 

en av experterna tog upp välkända märken för streetskor i ett tidigt skede i diskussionerna.  

 
Det finns en ömsesidig påverkan mellan tweens och deras föräldrar, då en del menar att 

tweens väljer alltifrån chipsen och maten på bordet till föräldrarnas val av bil och 

mobiltelefon. Detta är något som föräldrarna inte håller med om. Föräldrar påverkas troligtvis 

till en viss grad av sina barn, då de lär känna nya idéer, tankar och trender genom dem. Det är 

långt ifrån alla föräldrar som umgås med sina barn till den grad, eller håller sig informerade 

att de kan hänga med i svängarna. Vid en jämförelse mellan Perssons61 två döttrar kan ett 

eventuellt KAGOY begrepp påvisas, men detta kan medföra en viss risk då en faktor som 

personlighet spelar en stor roll. Den äldsta dottern kan vara av en lugnare och självsäkrare 

                                                 
60 Ekström, Sara, personligt möte, 27 april 2005, 16.00 
61 Persson, Per-Åke, telefonintervju, 29 maj 2005, 21.30 
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natur som tidigt har valt att gå sin egen väg, medan den yngre kan tänkas vara mer 

lättpåverklig av naturen. Detta bör kritiseras inom begreppet, vilket inte Kurnit (2004) gör i 

sin artikel. 

  
Det påstås att tweens nuförtiden är äldre mentalt än vad de varit tidigare. De är mer medvetna 

och märkeskänsliga och identifierar sig med varumärken vilket präglar dem i deras dagliga 

liv. Det är inte enbart varumärket i sig som påverkar tweens utan även familj, vänner eller 

grupper på skolan. Det som främst gör att  tweens relaterar sig till varumärken är 

omgivningens påverkan. Det är genom den påverkan som tweens skapar sig sin uppfattning 

om ett värde i ett varumärke. Påverkan och influenser när det gäller varumärken kommer från 

olika håll men få har diskuterat ifall de är bra eller dåliga för tweens. Samtidigt som det kan 

ses negativt på att tweens blir influerade till att köpa eller efterfråga varumärken, verkar de i 

sin omedvetenhet skapa trender som anammas av vuxenvärlden. 

 
Bör föräldrar vaka över de kanaler som påverkar tweens or Just Do It like Beckham, spoil 

your brats… Samtidigt som det går att fundera över ifall den här typen av påverkan bör tonas 

ner av vuxna i samhället, förmyndare eller föräldrar, är det en del av deras utveckling och 

kanske har funnits tidigare men utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen. Kanske har 

ungdomar alltid setts som nytänkande, farlig eller rebellisk. 

 

”Barn idag är tyranner. De motsäger sina föräldrar, slukar deras mat och tyranniserar sina 
lärare.” (Sokrates 425 f Kr i Lindstrom 2003)62 

 
8.1 Fortsatt forskning 

Under arbetets gång har tre nya vinklingar dykt upp som kan vara intressanta för eventuella 

fortsatta studier inom ämnet: 

� Att undersöka om tweens silar sin uppfattning av omvärlden genom påverkan av olika 

faktorer; vänner, familj, media etcetera. 

� Att undersöka Sutherland och Thompsons (2003) begrepp kidfluence det vill säga 

tweens påverkan på föräldrar, då det i undersökningen har framkommit att tweens 

anser sig påverka sina föräldrar till en viss del medan föräldrarna inte håller med.  

� Att undersöka Lindstroms påstående att tweens förvandlas till kidults istället för 

tonåringar, eftersom de erhåller en 20-25 årings mer sofistikerade smak efter tweens. 

� Att undersöka KAGOY ett begrepp som bland andra Kurnit (2004) diskuterar. 

� Att undersöka hur föräldrar påverkas av sina barn. 
                                                 
62 Författarnas översättning av det citat som förekom på danska i Lindstrom (2003: förord) 



- Referenslista - 

 53  

Referenslista 
 
Artiklar 
Agee, T., (1999): “The Focus Group Trap” NZ Marketing Magazine; Jul99, Vol. 18 Issue 6, 
p49, 1p. 
 
Baldauf, A., Cravens, K.S., & Binder, G., (2003): ”Performance consequences of brand equity 
management: evidence from organizations in the value chain”, The Journal of Product & 
Brand Management, Vol 12 no4 pp220-236. 
 
Beatty, S.E., Talpade, S., (1994): “Adolescent influence in family decision making: a 
replication with extension”, Journal of Consumer Research, 332-41. 
 
Calderon, J.L., Baker, R.S. & Wolf, K.E., (2001): “FOCUS GROUPS: A QUALITATIVE 
METHOD COMPLEMENTING QUANTITATIVE RESEARCH FOR STUDYING 
CULTURALLY DIVERSE GROUPS”, Education for Health: Change in Learning & 
Practice, Vol. 13, Issue 1, March, p91. 

Chandler, T.M. & Heinzerling, B.M., (1999): Children and Adolescents in the Marketplace: 
Twenty-five Years of Academic Research, The Pierian Press, Ann Arbor, MI. 

Cioletti, J., (2001): ”The tween scene”, Supermarket Business Magazine, Vol 56 Issue 5, 
May, p33, 1p.   
 
D’Onofrio, M., (1999): ”Debate continues over Methods” Advertising Age’s Business 
Marketing, Vol 84, Issue 1, p28 3/7p. 
 
Ericsson, H., (2005): ”Tweens pussar sig till makt”, Dagens Industri, [online]. Tillgänglig: 
http://di.se/Index/Nyheter/2005/05/19/144522.htm [2005-05-19].  
 
Evans, D., Toth, O., (2003): “PARENTS BUY, BUT KIDS RULES”,  Media Asia, 11/14, 
p22, 2p, 2 charts, 1 graph, 1c. 
 
Folch-Lyon, E., Trost, J.F., (1981): Studies in Family Planning” Population Council, Vol. 12 
Issue 12, p443, 7p. 
 
Fry, A., (2003): “Tweens rule”, WSN Inc. [online]. Tillgänglig: http://www.worldscreen.com/ 
print.php?filename=1003tweens,  WSN Inc [2005-05-20]. 
 
Hartman, J., (2004): ”USING FOCUS GROUPS TO CONDUCT BUSINESS 
COMMUNICATION RESEARCH”, Journal of Business Communication, Vol. 41 Issue 4, 
Oct, p402, 9p. 
 
Hog, M., K., Bruce, M. & Hill, A., J., (1998): “Fashion brand preferences among young 
consumers” International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 26, No. 8, p. 
293-300. 
 
Hymowitz, K.S., (Autumn 1998): ”Tweens: Ten Going on Sixteen”, City Journal [online]. 
Tillgänglig: http://www.city-journal.org/html/8_4_a1.html [2005-05-22]. 



- Referenslista - 

 54  

 
Isaksson, B. (26 augusti 2000). Från gympadojor till gyllende skor. Dagens Industri [online]. 
Tillgänglig: http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26 
ArticleId%3d2000%5c08%5c26%5c3925 [2005-05-22] 
 
Kasimir, M., (2005): Lokaltidningen, 24/4/2005, Issue 14, vecka 17, p3. 
 
Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. And Wong, V., (2002): Principles of Marketing, 3rd 
Ed, England: Prentice Hall. 
 
Kurnit, P., (2004): “KGOY reconsidered: kids just want to be kids”, International Journal of 
Advertising & Marketing to Children, Vol 5. Issue 2, Jan-Mar, p29, 5p. 
 
Lantton, K.,  (2005): SE & HÖR,  nr16, 13, April, p23. 
 
Lindstrom, M., (2004): “Branding is no longer a child’s play!” Journal of Consumer 
Marketing, Vol. 21, No 3 pp175-182. 
 
Lindstrom, M, (2005): “Play the consumer and risk playing your brand”, Media Asia, Feb, 
p.21. 
 
Meenaghan, T., (1995): “The role of advertising in brand image development” Journal of 
Product & Brand Management, Vol. 4 no4 p23 12p. 

Neuborne, E., (1999): "Generation Y", Business Week, February, pp81-88. 

Orth, U.R., McDaniel, M., Shellhammer, T. & Lopetcharat, K., (2004): “Promoting brand 
benefits: the role of consumer psychograhics and lifestyel”, Journal of Consumer Marketing, 
Vol. 21 no2 pp97-108. 
 
Quart, A., (2001): “OL’ COLLEGE PRY”, Business 2,0, 15381730, Vol. 6, Issue 7, 03/04. 
 
Ravald, A. & Grönroos, C., (1996): ”The value concept and relationship marketing”, 
European Journal of Marketing, Vol. 30, No 2, pp19-30. 
 
Schultz, D.J., (2004): ”Understanding Total Brand Value” Marketing Management, Vol.13, 
Issue 2, Mar-Apr, p10, 2p. 
 
Snoj, B., Pisnik Korda, A. & Mumel, D., (2004): “The relationships among perceived quality, 
perceived risk and perceived product value” Journal of Product & Brand Management, 
Vol.13, No 3, pp. 156-167. 
 
SUTHERLAND, A. & THOMPSON, B. (2003): Kidfluence: The Marketer’s Guide to 
Understanding and Reaching Generation Y – Kids, Tweens and Teens. London: McGraw-Hill 
Ryerson, Tillgänglig: http://www.kidfluence.com [2005-05-05]. 

The Economist Intelligence Unit Ltd., (2004) Business Eastern Europe August 16th 

Threlfall, K.D., (1999): ”Using focus groups as a consumer research tool”, Journal of 
Marketing Practice: Applied Marketing Science, Vol. 5 No 4, pp102-105. 



- Referenslista - 

 55  

 
Snoj, B., Pisnik Korda, A. & Mumel, D., (2004): “The relationships among perceived quality, 
perceived risk and perceived product value” Journal of Product & Brand Management, Vol 
13, No 3, pp. 156-167. 
 
 
Litteratur 
Andersen, I., (1998): Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur: Lund. 
 
Bettinghaus, E.P. & Cody, M.J. (1994): Persuasive Communication, 5th Ed, Thomson 
Learning: London. 
 
Björkman, I., (1998): Du sköna nya varumärke. i Holger, L., (red.) & Holmberg, I. (red.), 
(2002): IDENTITET – om varumärken, tecken och symboler, Rasters förlag: Stockholm. 
 
Dimbleby, R. & Burton, G. (1999): Kommunikation är mer än ord, Studentlitteratur: Lund. 
 
Doyle, P. (2002): Marketing management and strategy, Pearson Education Limited, U.K. 
 
Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., (2004): Metodpraktikan – 
konsten att studera samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik AB: Stockholm. 
 
Julien, G., (2000): The culture of design, SAGE publications Ltd: London. 
 
Lindstrom, M., (2003): BRANDchild, Forlaget Mareksforung A/S: Danmark. 
 
Linn, C., E. (2002): Värdeskapandets Dynamik Meta Management AB: Stockholm. 
 
Melin, F., (1999)a: Varumärkesstrategi – om konsten att utveckla starka varumärken, Liber 
Ekonomi: Malmö. 
 
Melin, F., (1999)b: Varumärket som värdeskapare. i Holger, L. (red.), & Holmberg, I. (red.), 
(2002): “IDENTITET – om varumärken, tecken och symboler”, Rasters förlag: Stockholm, b. 
 
Merriam, S.B., (1994): Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur: Lund. 
 
Patel, R. & Davidson, B., (1994): Forskningsmetodikens grunder, 2nd Ed, Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Quart, A. (2003): Branded – the buying and selling of teenagers, Perseus Books: London. 
 
Solomon, M., Bamossy, G & Askegaard, S. (2002): Consumer Behaviour – A European 
Perspective, Mateu-Cromo. Madrid, Spanien.  
 
Solomon, M.R., (2003): “Conquering consumerspace: marketing strategies for a branded 
world” , American Management Association: New York. 
 
Wibeck, V., (2000): “Fokusgrupper”, Studentlitteratur: Lund. 
Internet 
http://www.hb.se/bib/harvard/har.asp [2005-05-31]. 



- Referenslista - 

 56  

http://www.jc-online.com/JC/ [2005-05-30]. 

http://www.lu.se [2005-04-20]. 

http://www.malmo.com [2005-04-20]. 

http://www.ne.se, [2005-05-10]. 

http://www.Nike.com/Nikebiz/Nikebiz.jhtml?page=4 [2005-03-17]. 

http://www.puma.com [2005-05-30] 

http://www.research-int.com/pages/pages.asp?id=135&lang=0 [2005-04-20]. 

http://tibro.se/kommun/index.htm [2005-05-28]. 

http://www.turism.vaxjo.se [2005-04-20]. 

http://www.unitedminds.se [2005-05-22]. 

http://lexikon.nada.kth.se/cgi-bin/sve-eng [2005-05-30]. 

http://imdb.com/name/nm0001580/bio [2005-05-30]. 

 

Rapporter 
Mintel (2001): What Really Matters To Children Aged 11-14, [online]. Tillgänglig: 
http://www.mintel.com [2005-04-28]. 
 
 
Intervjuer 
Ekström, Sara, 2005-04-27, kl16 :00 [personligt möte]. 

Eliasson, Ulf, 2005-05-27, kl20.40 [telefonintervju]. 

Persson, Per-Åke, 2005-05-29, kl21.30 [telefonintervju]. 

Jakobsson, Mikael., 2005-05-25, kl 20.50 [telefonintervju]. 
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Grupp A: Lund, 2005-04-28 

Grupp B: Lund, 2005-04-28 

Grupp C: Lund, 2005-04-28 

Grupp D: Malmö, 2005-04-29 

Grupp E: Malmö. 2005-04-29 

Grupp F: Malmö, 2005-04-29 

Grupp G: Växjö, 2005-05-25 

Grupp H: Växjö, 2005-05-25 

Grupp I: Växjö, 2005-05-25 

 

 

Modeller 

Fig. 1 

TWEEN-keys (egen) 

 
Fig. 2  

Linn, C.E., (2002): Värdeskapandets Dynamik, Meta Management AB: Stockholm, s.158. 

 
Fig. 3 
Solomon, M., Bamossy, G & Askegaard, S. (2002): Consumer Behaviour – A European 
Perspective, Mateu-Cromo. Madrid, Spanien, s.99. – Grund från källan, uppsatsens författares 
utformning.  
 
Fig. 4 
Tweens uppfattning om Varumärken (egen) 
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Presentation av intervjupersoner 
 
 
Personliga intervjuer  
 
Frans Melin 
Frans Melin är ekonomie doktor samt en av Nordens ledande forskare och konsulter i 

varumärkesstrategi. Melin är Universitetslektor samt programchef för Lund Brand 

Management Pr. Vid Institutet för Ekonomisk forskning, Lunds Universitet. Han leder även 

konsultföretaget Brand Strategi. Melin har skrivit flertalet böcker inom området varumärken. 

 

 
 
Stephen A. Stuart 

Stephen A. Stuart som Programansvarig för School of consumer and retail management vid 

Faculty of Business and Arts, Queen Margaret University College, Edinburgh, Skottland. 

Stuart har även jobbat med varumärken som Calvin Klein, Pringle, Logo samt frilansar vid 

sidan om sitt arbete vid QMUC. 

 

 

Sara Ekström 

Sara Ekström läser till fritidsledare på Eslövs Folkhögskola i Eslöv. Ekström har praktiserat 

på Fritidsgården på Linero, Lund som har en främst besökare i åldern 10-15 år. Ekström har 

tidigare läst Barn och Fritidsprogrammet samt arbetat på Vikingaskolan, Lund, som har 

elever i årskurs 1-9, under drygt ett år. 

 

 

Ulf Eliasson 
Eliasson är 46 år samt arbetar som alkohol och narkotika terapeut i Stockholm. Han har en 

son som är född 1990 och är sambo med en kvinna som har två barn i tjugoårsåldern. 

 

 

Mikael Jakobsson 

Mikael Jakobsson är 40 år och arbetar som säljare på Tibrobädden i Tibro och har fru och 

två barn, födda 1994 och 1996. Jakobsson har gett oss ett perspektiv på att vara förälder till 

tweens. 
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Sanna Jacobsson 

Sanna är dotter till Mikael Jakobsson och född 1994 och bor tillsammans med sin familj i 

Tibro. Sanna går på mellanstadiet och spelar handboll på fritiden. 

 

 

Per-Åke Persson 

Per-Åke Persson är 47 år och arbetar som kökschef på Slagthuset i Malmö. Han bor i Malmö 

tillsammans med sin fru och tre barn födda 1989, 1994 samt 1996. Han har gett oss ett 

perspektiv från en förälders synvinkel på gruppen tweens. 

 

 
 
Fokusgrupper
 
 LUND  
 
Fokusgrupp A   
Anja 12 år Lägenhet 
Anders 10 år Villa 
Adele 12 år Lägenhet 
Axel 10 år Villa 
 
Fokusgrupp B 
Britta 10år  Villa 
Beatrice 10år  Villa 
Beata 11år Villa 
Barbro 11år Lägenhet 
 
Fokusgrupp C 
Caesar 12 år Villa 
Carl 12 år Lägenhet 
Christian 12 år Lägenhet 
Carlos 12 år Lägenhet 
MALMÖ 
 
Fokusgrupp D 
Desiré 12 år Lägenhet 
Dagmar 12 år Villa 
Diego 10 år Lägenhet 
Denize 12 år Lägenhet 
Daniel 10 år Villa 
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Fokusgrupp E 
Eric 14 år Villa 
Eva 14 år Lägenhet 
Edward 13 år Villa 
Eton 13 år Lägenhet 
Emelie 14 år Lägenhet 
 
Fokusgrupp F 
Fredrika 14 år Villa 
Fritjof 12 år Lägenhet 
Fanny 14 år Villa 
Fabrice 12 år Villa 
Felicia 14 år Lägenhet 
Fatima 14 år Villa 
 
 
VÄXJÖ 
 
Fokusgrupp G 
Günther 13 år Villa 
Greta 14 år Lägenhet 
Gudrun 14 år Lägenhet 
Gunnar 13 år Villa 
Gemma 14 år Villa 
 
Fokusgrupp H 
Helena 12 år Villa 
Helge 12 år Villa 
Hanna 13 år Lägenhet 
Hannes 12 år Lägenhet 
Haddock 13 år Villa 
 
Fokusgrupp I 
Isabelle 14 år Villa 
Ingrid 14 år Villa 
Ida 14 år Lägenhet 
Isak 14 år Villa 
Ian 14 år villa 
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Intervju Guide 
 

� Stephen A. Stuart 
� Frans Melin 
� Sara Ekström 
� Eliasson, Jakobsson och Persson 
� Fokusgrupper samt Sanna Jakobsson 

 
Stephen A. Stuart  

1. Do you know what the concept tweens is all about and where it came from? 

2. How do you think tweens are being influenced?  

3. Where does the concept “tweens” come from? 

4.  What importance do you think “image” has for tweens? 

5.  How aware are tweens of what brands do for them and with them? 

6.  How is the value of a brand being perceived by tweens today? 

7.  How do you think that tweens are intrigued by the perceived quality in a brand? 

8.  What are tweens influenced by? Who are they being influenced by? 

9. Of what importance is the design of a product when it comes to the value of the brand for 

tweens?  

10. Peer 2 peer marketing, could that have a part in the influence? 

11. What is your opinion on “seeding” when it comes to marketing? 

12. Can design be seen as a competitive advantage? 

13. Your reflections on why people buy a product because of its perceived value. 

14. What do you perceive as a value in a brand? 

15. How important is the value of the design compare to the value of the brand itself? 

16. Develop these two suggestions: Is buying a particular brand a part of a confirmation of a 

certain image is the customer depending on a certain quality or fashion (the latest news). 

 
 
Frans Melin 

1. Vad köper du i med att du köper en produkt? 

2. Finns det ett värde i ett varumärke och hur ser det ut?  

3. Hur uppfattar tweens ett varumärkes värde, tror du?  

4. Vad tror du att tweens känner ni när de köper en produkt av ett visst varumärke?  

5. Vem bestämmer vad de köper för varumärke/produkter?  

6. Vad påverkar deras köp? Omvärlden, föräldrar, vänner, media? 
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7. Vad skapar deras behov? 

8. Vad tror du skapar behovet av varumärken hos tweens? 

9. Hur får de veta vad de skall köpa? 

10. Vilken roll har varumärkesuppbyggnaden för tweens? 

11. Vad vet du om forskning eller personer insatta inom det här ämnet i Sverige? 

 

 

Sara Ekström 

1.Har ungdomar tillgång till Internet dagligen? Om ja hur ofta? 

2.Har ungdomar i åldern 10-14 år tillgång till sitt barnbidrag/studiebidrag? 

3.Kan du se en skillnad inom detta med ungdomar idag och när du själv var i samma 

ålder? 

4.Vad är varumärke? 

5.Vad menas med värde? 

6.Finns det ett värde i ett varumärke? Hur ser det värdet ut? 

7.Vad köper ni i med att ni köper en produkt? 

8.Vad tror du att tweens känner ni när de köper en produkt av ett visst varumärke? 

9.Vem bestämmer vad de köper för varumärke/produkter? 

10. Vad påverkar deras köp? 

11. Vem påverkar? Media, föräldrar, vänner, musikbranchen? 

12. Vilka märken av gympaskor finns det tror ni? 

13. Vilka märken tror du är mest populära? 

14. Varför köper dem just de märkena? 

15. Hur får de veta vad de skall köpa? 

16. Har ni sett den här skon innan? Berätta om den. Är den populär idag? 

 

 

Eliasson, Jakobsson och Persson 

1. Beskriv värdet i ett varumärke. 

2. Hur tror du att dina barn påverkas av varumärken och reklam? 

3. Hur tror du att följande grupper påverkar dina barn? Samt vilka påverkar dem mest? 

Beskriv vad du anser. 

- Media? 
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- Föräldrar? 

- Vänner? 

- Kändisar? 

4. Strävar dina barn efter en viss image/bild? Dvs att efterlikna en viss typ av människor 

eller kändisar (skådespelare, fotbollspelare osv)? 

5. Idag påstår forskare att en tioåring är äldre idag än vad den var förr samt psykiskt snarare 

12år än 10år. Några forskare menar att barn vill enbart vara barn och påstår att 

marknadsförare/reklamfolk/företag tvingar på barn reklam, kändisförebilder med kända 

varumärken och på så sätt tvingar dem till att konsumera mera, bli mer medvetna om 

varumärken, utseende etc. Vad anser du om detta? Kan du beskriva vad du har för 

funderingar kring dessa påståenden? 

6. Forskare idag har kommit fram till ett nytt begrepp, kidfluence. De menar att tweens 

påverkar sina föräldrar till inköp, alltifrån TV, Bil, Mobiltelefon till smak på chips, 

kvällsmat eller TV-program. 

 
 

Sportaffärer  

1. Vad kallas den grupp av skor som används till vardags och inte vid sportutövande? 

2. Vilken streetsko säljs bäst? 

3. Vilken grupp är det som köper mest streetskor? 

4. Vilka streetskor säljs bäst bland ungdomar i åldern 10-14 år? 

 

 

Fokusgrupper samt Sanna Jakobsson  

Bakgrund 

1. Hur gamla är ni? 

2. Hur bor ni? 

3. Har ni tillgång till Internet dagligen? Om inte hur ofta? 

4. Har ni tillgång till ert barnbidrag/studiebidrag själva? 

5. Hur länge har ni haft det? 

6. Hur mycket pengar har ni i veckan/månaden att spendera själva? 

7. Hur mycket betalar era föräldrar/förmyndare av er konsumtion (kläder, skor, saker)? 
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Varumärke & Värde 

8. Vad är varumärke? 

9. Vad menas med värde? 

10. Finns det ett värde i ett varumärke? 

11. Hur ser det värdet ut? 

12. Vad känner ni för en produkt? 

13. Vad köper ni i med att ni köper en produkt? 

14. Vad känner ni när ni köper en produkt av ett visst varumärke? 

 

Påverkan 

15. Vem bestämmer vad du köper för varumärke/produkter? 

16. Vad påverkar ditt köp? 

17. Vad tycker föräldrar? 

18. Vad tycker vänner? 

 

Produktkategori - Streetskor 

19. Vad är design? 

20. Hur viktigt är designen for er? 

21. Vad tycker ni om gympaskor? 

22. Vilka märken av gympaskor finns det tror ni? 

23. Hur många märken av gympaskor finns det? 

24. Har ni sådana till vardags?  

25. Vilka märken har ni? 

26. Varför köper ni just de märkena? 

27. Vilka märken föredrar ni? 

28. Vilka har ni haft? 

29. Vilka skulle ni vilja köpa? 

30. Hur får ni veta vad ni skall köpa? 

31. Köpt skor för du tycker om dem? 

32. Köpt skor som ni vet vänner inte tycker om? 

33. Vad kallar ni den här skon? (visa en sko) 

34. Har ni sett den här skon innan? Berätta om den.
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Bilder  
Bilder som ger exempel på varumärken som förekommer i uppsatsen. Skorna som visas nedan i 
bild 1-5 användes i slutet av diskussionerna i fokusgrupperna. 

 

 
 

 
 

 
 
Bild 1 
Reebok Freestyle 1982, 2005 
Den första aerobicskon, introducerades 1982, men har blivit 
populär åter 2005. 
 

 
 

 
Bild 2 
NIKE Airforce 1 
 

 
 

Bild 3 
Converse All Stars – ”Chuck Taylor” 1923, 2005 
Basketsko som dök upp i sitt nuvarande utförande 1923. 
Genom seeding spreds skon på Highschools i USA i mitten av 
1980-talet. Fortfarande populära bland ungdomar. 
 

 
 

Bild 4 
Adidas Superstar 
 
 

 
 

Bild 5 
PUMA  
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Beskrivning av nämnda varumärken 
 
En kort beskrivning av de varumärken som figurerar i uppsatsen och som nämns av 
intervjupersoner eller i fokusgrupper.  

 

Adidas – Three stripes. Adi & Rudolf Dassler grundade Dassler Brothers Sport Shoe Factory 
1927. 1948 beslutar sig bröderna att gå separata vägar, det är då Adi grundar Adidas och 
Rudolf grundar PUMA. Officiell sponsor av Olympiska spelen i München 1972 samtidigt 
som ”Treefoil logo” introducerades för att symbolisera den olympiska andan. Säljer bland 
annat sportutrustning och skor. http://www.adidas.com/se/shared/aboutadidas.asp? 
strCountry=se&strBrand=heritage&lpos=Header&lid=About&parameter='About%20Adidas' 
[2005-05-28]. 

AND1 – Grundades 1993 och tillverkar basketskor och utrusting. De startade med en 
kollektion av ”in your face trash talk” T-shirts men säljs nu i mer än 125 länder. 20% av NBA 
spelarna använder AND1. http://www.and1.co.uk/aboutus.htm [2005-05-28]. 

CalvinKlein  – Designer jeans, underkläder och ett av modeindustrins största namn. 
Designern lanserade 1968 tillsammans med Barry Schwartz. Ingår idag i Philips-Van Heusen 
Corporation. CalvinKlein Underwear har fotbollspelaren Fredrik Ljungberg som reklampelare 
(Arsenal F.C samt svenska landslaget. http://www.pvh.com/BrandsProducts_CK_Under 
wear.html; http://www.dressforsuccess.nl/Calvin-Klein---0088730007.dfs [2005-05-28]. 
 
Converse – Marquis Millis Converse startade 1908 med vinterskor för men och kvinnor men 
tillverkade snart tygskor. Converse är främst känt för basketskorna All Stars - ”Chuck Tylor”. 
Skon har sett nästan likadan ut sedan 1917, 1923 satte Chuck Tylor sin signatur på All Stars-
skorna. År 2002 hade 750 miljoner All Stars sålts. http://www.converse.com/zinside.asp, 
[2005-05-28]. 

Dior  – Lyxvarumärke som förknippas med ”New Look”, en kollektion som 1948 förändrade 
det samtida modet och blev en sensation. Christian Dior, dess skapare öppnade 1947 sin första 
boutique i Paris, efterträds vid sin död 1957av Yves Saint-Laurent. Artistic Director är idag 
John Galliano och Dior ägs idag av LVHM group. http://fashion.dior.com/dior.html 
[2005-05-28]. 

Emilio  -  MQs trendigaste märke för killar med reklampelare som ishockeyspelaren Tomas 
Forsberg och fotbollsspelaren  Alexander Östlund, http://www.mq.se/Pages/Collections_detai 
ls.asp?CollectionID=3# [2005-05-28]. 
 
Gucci – Italienskt lyxvarumärke som fick ett uppsving med Tom Ford runt 1994 i samarbete 
med franska Vouges redaktör. Gucci är förknippat med lyx samt logoprydda väskor och skor. 
http://www.gucci.com, [2005-05-02]. 
 
J.Lindeberg (JL) – Startades av Johan Lindeberg vars vision är att skapa ett ”internationellt 
livsstilsmärke” och distribueras i 20 länder. Fyra kollektioner för män och kvinnor. 
http://www.jlindeberg.com/ [2005-05-28]. 
 
Lacoste – Startades 1933 av René Lacoste & André Gillier. Känt för sina pikétröjor med 
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Krokodil som logga. Lacoste har börjat synas mer i Sverige de senaste åren med streetskor. 
http://www.lacoste.com/uk/ [2005-05-28]. 
 
LEE  – H.D Lee designade första par jeansen 1889 för arbetare, cowboys, lantbrukare och 
järnvägsarbetare eftersom de behövde starka och tåliga kläder. LEE producerar idag främst 
streetkläder och jeans. http://www.lee.be/ [2005-05-28]. 
 
Lejon – Svenskt märke för streetskor på 1980-talet, använt bland annat i försvaret. 
http://www.jkkonsult.se/nostalgi/Index.html [2005-05-28]. 
 
Louis Vuitton  – Franskt lyxvarumärke mest känt för sina läderväskor, sadelmakare med 
lädervaror sedan slutet av 1800-talet, med stark framgång. Ägs idag av LVHM group och har 
haft bland andra Jennifer Lopez som reklampelare och har 2005 Uma Thurman. Vuittons 
logoprydda väskor har blivit vida kopierat världen över. http://www.vuitton.com,  
[2005-05-02]. 
 
Marwin  – Dels Marwin Sports och dels Marwin & Friends, två av Jeans & Clothes (JC) 
privata märken som består av jackor, tröjor i sweatshirtmaterial, T-shirts och sportkläder 
http://www.jc-online.com/jcinternational/jc2002_eng.pdf  [2005-05-28]. 
 
NIKE  – ett företag med cirka 60 designers som lanserar ungefär 500 nya skodesigner varje år. 
De riktar sig inte endast till sportintresserade individer utan även till den yngre marknaden där 
det har varit modernt med gymnastikskor de senast årtiondena. (Kotler et al. 2002: 468) 
Gymnastikskor och streetskor med reklampelare som Michael Jordan och Tiger Woods. 
http://www.Nike.com/Nikebiz/Nikebiz.jhtml;bsessionid=4SUF2DEOHLKEOCQCGIRSF4Y
KAIZEOIZB?page=1 [2005-05-28]. 
 
Pringle – Robert Pringle startade 1815 sin första fabrik i Hawick, Skottland. 1827 började 
han att tillverka lyxunderkläder i ylle, men 1905 började Pringle tillverka ytterkläder och 
produktionen ökade till ylle i sportsammanhang och då främst golf. Pringle är känt för 
lammullströjor och har det Skottska lejonet som symbol. Reklampelare: Ewan McGregor. 
http://www.pringle-of-scotland.co.uk/ [2005-05-28]. 
 
PUMA  – Grundades 1948 av Rudolf Dassler och introducerade då sin första fotbollsko, 
PUMA Antom. Idag tillverkas sportutrustning, kläder och skor med reklampelare som 
fotbollspelaren Fredrik Ljungberg (från 2005-05-20). http://about.PUMA.com/ [2005-05-29]. 
 
Reebok – Reebok startades på 1890-talet av Joseph William Foster (då J.W. Fosters & Sons) 
och säljer sportkläder, skor samt sponsrar sportstjärnor. Reebok Freestyle introducerades 1982 
som första aerobicskon för kvinnor och var delaktig i streetmodet för skor men har åter blivit 
populär 2005. http://www.reebok.com/useng/history/1980.htm [2005-05-28]. 
 
Rolex – Ett lyxvarumärke som producerar dyra klockor eller ”timepieces” där varje del 
tillverkas och monteras förhand. http://www.rolex.com/ [2005-05-28]. 
 
Tiger – Tiger of Sweden var från början ett klassiskt herrkonfektionsmärke som grundades i 
Uddevalla 1903 av skräddaren Markus Schwarmann och Hjälmar Nordström. På 1990-talet 
utvecklades kostymerna till att attrahera den yngre trendmedvetne konsumenten. Idag finns 
kollektioner både för män och kvinnor. http://www.synsam.se/products.asp?NavID=2&Sub 
ID=14&BrandID=13 [2005-05-28]. 
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Nyckelord vid sökande i databaser: 
 
Alissa Quart 
Branded 
Brand 
Brandchild 
Brandmanagement 
Brands 
Children 
Consumer 
Focus 
Groups  
Guerilla marketing 
KGOY 
Kidfluence 
Kidults 
Lindstrom 
Marketing 
Market Research 
Marketing strategy  
Marlboro Friday 
No Logo 
Peer 2 peer marketing 
Perceived  
Qualitative 
Quantitative 
Research  
Seeding 
Techniques 
Tweens 
Value 
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Bilaga 

Bilder 1-5 

Copywrite: Annika Persson, Arendala, apemf02@student.vxu.se 
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