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Abstrakt	  

Detta	  är	  en	  studie	  inom	  ämnet	  marknadsföring.	  Studien	  har	  undersökt	  vilka	  faktorer	  som	  

påverkar	  tweenies	  d	  v	  s	  barn	  i	  åldersgruppen	  9	  -‐13	  år	  i	  deras	  modekonsumtion,	  vilka	  

skillnader	  det	  finns	  mellan	  hur	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  tweenies	  

påverkas	  när	  de	  konsumerar	  mode	  samt	  vilka	  skillnader	  det	  finns	  mellan	  hur	  tweenies	  och	  

deras	  föräldrar	  upplever	  att	  tweenies	  påverkas	  av	  olika	  faktorer	  i	  sin	  modekonsumtion.	  

Undersökningen	  har	  genomförts	  i	  formen	  av	  en	  enkätstudie	  på	  tre	  olika	  låg-‐	  och	  

mellanstadieskolor	  i	  Uppsala	  och	  Stockholm.	  

Studien	  har	  visat	  att	  referensgrupper	  och	  speciellt	  vänner	  har	  stark	  påverkan	  på	  tweenies	  

när	  de	  konsumerar	  mode,	  att	  modeintresserade	  tweenies	  generellt	  lättare	  påverkas	  av	  

influenser	  utanför	  familjen	  samt	  att	  föräldrar	  och	  tweenies	  är	  samstämmiga	  i	  sin	  syn	  på	  

vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  tweenies.	  Studien	  visar	  att	  företag	  bör	  använda	  den	  typen	  av	  

marknadskommunikation	  som	  tar	  vara	  på	  vänpåverkan	  när	  de	  har	  tweenies	  som	  

målgrupp.	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Nyckelord:	  tweenies,	  tweens,	  marknadsföring,	  marknadskommunikation,	  
modemarknadsföring,	  modeföretag,	  konsumentbeteende,	  köpbeslut,	  referensgrupper,	  
peer-‐to-‐peer	  marknadsföring.	  
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1.	  Inledning	  

1.1 Bakgrund	  –	  Mode	  för	  tweenies	  

Tweenies	  är	  ett	  relativt	  nytt	  begrepp	  som	  avser	  barn	  som	  befinner	  sig	  i	  en	  ålder	  mitt	  

emellan	  barndom	  och	  tonår.	  Tweenies	  definieras	  ofta	  som	  barn	  i	  åldern	  9-‐13	  år.	  Under	  

de	  senaste	  decennierna	  har	  köpkraften	  hos	  tweenies	  ökat	  samtidigt	  som	  modeintresset	  

krupit	  allt	  längre	  ner	  i	  åldrarna.	  (Örnelius,	  2012,	  s.	  9;	  SvD,	  2014)	  Tweenies	  anses	  vara	  en	  

växande	  målgrupp	  inom	  modeindustrin.	  I	  Svenska	  Dagbladets	  artikelserie	  från	  2014	  

beskriver	  föräldrar	  hur	  deras	  barn	  i	  tweenieåldern	  intresserar	  sig	  för	  kläder	  och	  smink	  

på	  ett	  sätt	  som	  tidigare	  ansetts	  förbehållet	  tonåringar	  (SvD,	  2014).	  De	  stora	  

modevarumärkena	  intresserar	  sig	  för	  tweeniemarknaden	  och	  erbjuder	  idag	  ofta	  en	  

barnkollektion	  med	  kläder	  i	  samma	  stil	  som	  deras	  vuxenkollektioner.	  På	  NKs	  

barnavdelning	  finns	  ett	  stort	  antal	  klädmärken	  för	  barn	  i	  tweenieåldern	  representerade,	  

från	  Diesel	  till	  Little	  Marc	  Jacobs	  och	  Gucci.	  (NK,	  2014)	  På	  Kappahl	  representerar	  

barnkollektionerna	  30	  %	  av	  företagets	  totala	  omsättning	  och	  i	  årsredovisningen	  

beskrivs	  tweenies	  som	  ”En	  starkt	  växande	  grupp	  unga	  som	  befinner	  sig	  mitt	  emellan	  

barn	  och	  tonår”	  (Kappahl,	  2009;	  2014).	  	  	  

Vid	  inköp	  av	  tweeniemode	  är	  det	  oftast	  föräldrarna	  som	  betalar	  men	  

tweeniesen	  brukar	  ha	  egna	  åsikter	  om	  vilka	  plagg	  de	  vill	  ha	  och	  de	  är	  med	  och	  påverkar	  

köpbeslutet.	  Det	  kan	  många	  gånger	  finnas	  en	  stor	  skillnad	  mellan	  tweeniesens	  och	  deras	  

föräldrars	  syn	  på	  mode	  vilket	  utgör	  en	  utmaning	  för	  företagen	  då	  produkterna	  bör	  

tilltala	  båda	  dessa	  grupper.	  Tweeniesen	  vill	  följa	  modet	  på	  ett	  sätt	  som	  deras	  föräldrar	  

kanske	  inte	  alltid	  tycker	  är	  passande	  för	  deras	  ålder	  (SvD,	  2014).	  Det	  är	  dock	  inte	  bara	  

föräldrarna	  som	  påverkar	  tweenieses	  modekonsumtion.	  I	  tweenieåldern	  blir	  barnen	  

mer	  självständiga	  från	  föräldrarna	  och	  vänners	  inflytande	  över	  vilka	  produkter	  som	  

barnet	  vill	  köpa	  ökar.	  (Lindström,	  2004,	  s.	  137)	  	  

Företagen	  försöker	  på	  olika	  sätt	  nå	  ut	  till	  tweeniesen	  med	  sina	  produkter.	  

Varumärken	  och	  marknadskommunikation	  behöver	  anpassas	  till	  hur	  barn	  i	  

tweenieåldern	  fungerar	  för	  att	  produkterna	  ska	  kunna	  bli	  framgångsrika.	  För	  att	  

produkterna	  ska	  tilltala	  tweeniesen	  är	  det	  viktigt	  att	  förstå	  hur	  tweenies	  fungerar,	  vilken	  

roll	  konsumtion	  har	  för	  dem	  och	  vad	  eller	  vilka	  de	  påverkas	  av	  när	  de	  konsumerar.	  

(Lindström,	  2004,	  s.	  15-‐16)	  Tweeniesens	  köpbeslut	  utspelar	  sig	  i	  en	  kontext	  av	  flera	  

olika	  typer	  av	  påverkan	  där	  många	  faktorer	  bidrar	  till	  deras	  köpbeslut.	  Att	  undersöka	  

vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  tweenies	  köpbeslut	  och	  i	  vilken	  omfattning	  de	  påverkar	  är	  
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intressant	  för	  modeföretag	  eftersom	  det	  bidrar	  med	  kunskap	  om	  hur	  ett	  viktigt	  

kundsegment	  fungerar	  och	  ger	  implikationer	  för	  hur	  man	  bäst	  bör	  utforma	  sin	  

marknadsföring	  för	  att	  nå	  fram	  till	  dem.	  Det	  finns	  en	  hel	  del	  existerande	  studier	  om	  

tweenies	  men	  eftersom	  att	  det	  är	  en	  relativt	  ny	  kundgrupp	  är	  tweenies	  som	  

konsumenter	  fortfarande	  ett	  relativt	  outforskat	  område.	  Många	  tweenies	  har	  ett	  

modeintresse	  samtidigt	  som	  de	  visats	  ha	  ökad	  köpkraft	  vilket	  gör	  dem	  till	  en	  växande	  

och	  viktig	  målgrupp	  för	  modeföretag.	  För	  att	  modeföretagen	  ska	  kunna	  nå	  ut	  till	  

tweeniesen	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  har	  förståelse	  för	  hur	  tweenies	  fungerar	  som	  

konsumenter	  samt	  hur	  och	  av	  vad	  de	  påverkas	  i	  sina	  köpbeslut.	  

1.2	  Syfte	  

Undersökningen	  om	  tweenies	  som	  modekonsumenter	  syftar	  till	  att	  ta	  reda	  på	  i	  vilken	  

omfattning	  som	  tweenies	  påverkas	  av	  olika	  faktorer	  när	  de	  konsumerar	  mode.	  Studien	  

fokuserar	  på	  att	  utreda	  i	  vilken	  omfattning	  dessa	  faktorer	  påverkar	  tweenies	  enligt	  

tweeniesen	  själva	  och	  deras	  föräldrar	  samt	  att	  utreda	  vilken	  betydelse	  modeintresse	  hos	  

tweenies	  har	  för	  vilka	  faktorer	  de	  påverkas	  av.	  De	  forskningsfrågor	  som	  studien	  syftar	  

till	  att	  besvara	  är:	  ”Vilka	  faktorer	  påverkar	  tweenies	  i	  deras	  modekonsumtion?”,	  ”Vilka	  

skillnader	  finns	  det	  mellan	  hur	  tweenies	  och	  deras	  föräldrar	  upplever	  att	  tweenies	  

påverkas	  av	  olika	  faktorer	  i	  sin	  modekonsumtion?”	  och	  ”Vilka	  skillnader	  finns	  det	  mellan	  

hur	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  tweenies	  påverkas	  när	  de	  konsumerar	  

mode?”.	  
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2.	  Teori	  

2.1	  Teoretisk	  referensram	  för	  studien	  

När	  tweenies	  konsumerar	  mode	  påverkas	  de	  av	  sina	  föräldrar,	  sina	  vänner	  och	  sannolikt	  

också	  av	  modeföretagens	  ansträngningar	  att	  nå	  ut	  till	  kundgruppen.	  Tidigare	  forskning	  

har	  visat	  att	  familj	  och	  vänner	  har	  en	  stor	  påverkan	  vid	  tweenies	  konsumtion	  

(Lindström,	  2004,	  s.	  39-‐42).	  Företag	  kan	  ha	  skiftande	  strategier	  för	  hur	  de	  försöker	  

attrahera	  tweenies	  som	  kunder.	  Att	  arbeta	  med	  marknadskommunikation	  och	  

varumärke	  kan	  dock	  anses	  vara	  vanligt	  förekommande	  strategier.	  För	  att	  besvara	  de	  i	  

syftet	  nämnda	  frågeställningarna	  utgår	  därför	  denna	  studie	  från	  en	  presumtion	  om	  att	  

referensgrupper	  samt	  marknadskommunikation	  och	  varumärke	  utgör	  viktiga	  faktorer	  

för	  påverkan	  på	  tweenies	  modekonsumtion.	  Dessa	  begrepp	  utgör	  därmed	  den	  teoretiska	  

referensramen	  för	  studien.	  	  

2.2	  Referensgruppers	  påverkan	  på	  tweenies	  

Tweenies	  påverkas	  av	  personer	  i	  sin	  omgivning.	  En	  referensgrupp	  är	  en	  grupp	  som	  

influerar	  en	  konsument	  i	  hennes	  köpbeteende.	  Referensgrupper	  kan	  vara	  både	  personer	  

i	  konsumentens	  närhet	  så	  som	  familj,	  vänner	  och	  bekanta,	  eller	  grannar	  men	  även	  

kändisar,	  sporthjältar	  eller	  politiker.	  (Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  391-‐393)	  En	  

referensgrupp	  är	  en	  grupp	  som	  individen	  jämför	  sig	  med	  eller	  använder	  som	  referens	  

när	  det	  kommer	  till	  värderingar	  eller	  attityder.	  Familjen	  är	  den	  grupp	  som	  generellt	  har	  

störst	  påverkan	  på	  konsumenten.	  Vängrupper	  är	  den	  referensgrupp	  som	  anses	  ha	  näst	  

störst	  påverkan.	  (Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  296)	  Barn	  påverkas	  olika	  mycket	  av	  olika	  

referensgrupper	  beroende	  på	  sin	  ålder.	  Yngre	  barn	  spenderar	  mer	  tid	  tillsammans	  med	  

familjen	  och	  påverkas	  mer	  av	  familjen	  som	  referensgrupp	  än	  äldre	  barn.	  Ju	  äldre	  barnet	  

blir	  desto	  mer	  börjar	  det	  att	  umgås	  självständigt	  med	  och	  påverkas	  av	  vänner.	  

(Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  305)	  

Referensgrupper	  kan	  delas	  in	  i	  normativ	  eller	  komparativ	  typ.	  Den	  

normativa	  typen	  fungerar	  som	  en	  referens	  för	  normer,	  attityder	  och	  värderingar	  medan	  

den	  komparativa	  används	  för	  att	  utvärdera	  och	  jämföra	  sig	  själv.	  (Childers	  och	  Rao,	  

1992,	  s.	  198)	  Familjen	  är	  en	  typisk	  normativ	  referensgrupp	  medan	  vänner	  klassas	  som	  

en	  komparativ	  typ	  (Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  292).	  Huruvida	  en	  individ	  påverkas	  av	  

familj	  eller	  vänner	  kan	  även	  bero	  på	  vilken	  typ	  av	  konsumtion	  det	  gäller.	  Vid	  

konsumtion	  av	  lyxprodukter	  är	  påverkan	  av	  vänner	  större	  än	  påverkan	  av	  familjen	  
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medan	  det	  är	  tvärtom	  vid	  köp	  av	  nödvändiga	  varor.	  (Childers	  och	  Rao,	  1992,	  s.	  208)	  

Tjejers	  modekonsumtion	  har	  visats	  till	  stor	  del	  kunna	  påverkas	  av	  modeföretags	  CSR	  

policys	  och	  av	  tjejernas	  mammor	  (Ogle	  et	  al.,	  2014,	  s.	  71).	  

2.2.1	  Normativ	  referensgrupp	  	  

Familjen	  är	  en	  viktig	  referensgrupp	  när	  det	  kommer	  till	  barns	  konsumtion.	  Föräldrar	  för	  

över	  sina	  värderingar	  och	  attityder	  om	  hur	  man	  klär	  sig	  ”rätt”	  och	  acceptabelt.	  Olika	  

referensgrupper	  har	  olika	  stark	  påverkan	  på	  barnen	  beroende	  på	  barnets	  ålder.	  Yngre	  

barn	  är	  de	  som	  påverkas	  mest	  av	  föräldrar.	  	  

Inom	  familjer	  pågår	  en	  socialiseringsprocess	  där	  värderingar	  och	  attityder	  

förs	  vidare	  från	  föräldrar	  till	  barn.	  Barn	  lär	  sig	  konsumera	  genom	  att	  observera	  hur	  

föräldrar	  och	  äldre	  syskon	  konsumerar.	  (Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  304-‐306)	  Genom	  att	  

mödrar	  shoppar	  tillsammans	  med	  sina	  barn	  kan	  barnen	  lära	  sig	  ett	  shoppingbeteende	  

ute	  i	  butikerna	  (Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  306).	  Det	  finns	  skillnader	  i	  mödrar	  och	  döttrars	  

preferenser	  vid	  shopping.	  Döttrarna	  fäster	  större	  vikt	  vid	  varumärke	  än	  mödrarna	  vilket	  

kan	  förklaras	  av	  ett	  behov	  av	  social	  acceptans	  kopplat	  till	  märkeskläder	  hos	  döttrarna.	  

Mödrarna	  är	  ofta	  med	  sina	  döttrar	  när	  de	  handlar	  kläder	  och	  de	  förmedlar	  sina	  

preferenser	  direkt	  i	  köpsituationen.	  (Ogle	  et	  al.,	  2014,	  s.79-‐81)	  Butiker	  med	  

tweeniemode	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  föräldrarna	  i	  utformningen	  av	  butiksutrymmen.	  Att	  

skapa	  miljöer	  som	  även	  tilltalar	  föräldrar	  är	  lika	  viktigt	  som	  att	  butikerna	  ska	  tilltala	  

tweeniesen.	  (Burgess	  och	  Drake-‐Bridges,	  2010,	  s.	  631-‐632)	  

2.2.2	  Komparativ	  referensgrupp	  

Ju	  äldre	  barnet	  blir	  desto	  mer	  går	  barnet	  över	  till	  att	  påverkas	  av	  vänner	  och	  börjar	  mer	  

och	  mer	  ta	  efter	  deras	  konsumtionsvanor	  istället	  för	  att	  lära	  sig	  konsumtionsvanor	  av	  

sina	  föräldrar.	  För	  barn	  och	  unga	  är	  vänner	  en	  referensgrupp	  som	  har	  stark	  påverkan	  

vid	  konsumtion.	  (Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  304-‐306)	  Mode	  kan	  användas	  för	  att	  utrycka	  

en	  identitet	  och	  passa	  in	  i	  en	  gemenskap.	  Att	  klä	  sig	  i	  kläder	  från	  de	  märken	  som	  är	  

populära	  anses	  av	  många	  unga	  som	  viktigt	  för	  att	  få	  ökad	  acceptans	  och	  passa	  in	  i	  

gruppen.	  (Lindström,	  2004,	  s.	  16)	  Tweenies	  influeras	  mycket	  av	  jämnåriga.	  De	  vill	  

efterlikna	  sina	  vänner	  och	  klasskamrater	  och	  inte	  sina	  föräldrar.	  Framgångsrik	  

marknadsföring	  av	  märken	  har	  ofta	  gemensamt	  att	  den	  tar	  vara	  på	  den	  påverkan	  

tweenies	  har	  på	  varandra.	  (Lindström,	  2004,	  s.	  138)	  För	  barn	  innebär	  

vänskapsrelationer	  ofta	  en	  självständighet	  i	  förhållande	  till	  familjen.	  I	  takt	  med	  att	  en	  
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individ	  mognar	  formar	  denne	  egna	  sociala	  relationer	  utanför	  familjen.	  Vänpåverkan	  är	  

stor	  vid	  modekonsumtion	  och	  detta	  tas	  ofta	  i	  åtanke	  vid	  marknadsföring	  av	  denna	  typ	  av	  

produkter.	  (Schiffman	  et	  al.,	  2010,	  s.	  296)	  	  

2.3	  Företagens	  påverkan	  på	  tweenies	  

Tweenies	  påverkas	  av	  företagen	  när	  de	  handlar	  men	  de	  påverkar	  också	  företagen	  i	  sin	  

tur	  som	  måste	  anpassa	  sig	  till	  kundsegmentets	  preferenser.	  För	  att	  företag	  ska	  kunna	  nå	  

ut	  till	  sina	  kunder	  är	  det	  viktigt	  att	  de	  skapar	  och	  underhåller	  goda	  kundrelationer.	  En	  

attraktiv	  produkt	  är	  nödvändig	  men	  inte	  tillräckligt	  för	  att	  nå	  lönsamhet	  om	  det	  inte	  

finns	  en	  insikt	  om	  hur	  kunden	  fungerar.	  (Kotler,	  1999,	  s.146)	  Företagen	  påverkar	  sin	  

kundkrets	  genom	  att	  erbjuda	  produkten	  till	  rätt	  pris	  vid	  rätt	  tidpunkt	  och	  på	  rätt	  plats.	  

Marknadskommunikationen	  är	  en	  viktig	  del	  i	  att	  informera	  och	  övertyga	  kunden	  om	  att	  

köpa	  produkten.	  (McCarthy	  och	  Perreault,	  2002,	  s.	  50)	  Ett	  varumärke	  kan	  också	  vara	  

avgörande	  för	  om	  kunden	  attraheras	  av	  produkten.	  (Kotler,	  1999,	  s.	  571)	  

2.3.1	  Marknadskommunikation	  inom	  modebranschen	  

Marknadskommunikation	  är	  den	  kommunikation	  företag	  har	  med	  sina	  kunder.	  

Marknadskommunikation	  kan	  se	  ut	  på	  många	  olika	  sätt	  beroende	  på	  vilket	  företag	  det	  

gäller.	  Många	  företag	  använder	  sig	  av	  flera	  olika	  kommunikationsvägar	  samtidigt.	  De	  

kommunicerar	  med	  sina	  kunder	  via	  TV	  och	  radioreklam,	  sociala	  medier,	  CSR	  och	  PR.	  De	  

olika	  typerna	  av	  marknadskommunikation	  har	  gemensamt	  att	  de	  har	  som	  syfte	  att	  

informera	  om	  och	  övertala	  kunden	  att	  köpa	  produkten.	  (Kotler,	  1999,	  s.	  756-‐758)	  

Marknadskommunikation	  inom	  modebranschen	  skiljer	  sig	  inte	  i	  stort	  från	  

övrig	  marknadskommunikation	  men	  det	  finns	  vissa	  unika	  drag	  som	  präglar	  

modemarknadskommunikationen.	  Barnes	  definierar	  modemarknadsföring	  som:	  

“Fashion	  marketing	  is	  concerned	  with	  understanding	  the	  complex	  needs	  of	  consumers	  of	  

fashion	  and	  with	  orienting	  both	  strategic	  and	  operational	  business	  activities	  to	  satisfy	  

those	  demands;	  fashion	  marketing´s	  particular	  complexity	  as	  a	  business	  philosophy	  arises	  

from	  the	  diversity	  of	  fashion-‐	  related	  influences	  which	  shape	  consumer	  needs	  combined	  

with	  the	  fast-‐moving	  pace	  of	  fashion-‐products	  life-‐cycles.”	  (Barnes,	  2014,	  s.194)	  

Modemarknadskommunikation	  särskiljer	  sig	  från	  andra	  typer	  av	  

marknadskommunikation	  på	  grund	  av	  det	  snabbt	  omväxlande	  klimatet	  som	  råder	  i	  

modevärlden.	  För	  att	  marknadsföra	  mode	  måste	  företagen	  anpassa	  sig	  till	  de	  unika	  

karaktärsdrag	  som	  präglar	  modebranschen.	  (Barnes,	  2014	  s.194)	  
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Inom	  modebranschen	  är	  modevisningar	  ett	  typisk	  och	  branschunikt	  

kommunikationsmedel.	  Visningarna	  kan	  bidra	  till	  att	  skapa	  efterfrågan	  och	  publicitet	  för	  

modeföretaget.	  Modevisningar	  är	  ett	  tillfälle	  att	  göra	  reklam	  för	  varumärket	  i	  sig,	  för	  

plaggen	  och	  andra	  märkesprodukter	  inom	  varumärkets	  sortiment	  som	  exempelvis	  

solglasögon,	  parfym	  och	  kosmetika.	  (Barnes,	  2014,	  s.	  195)	  	  

Modetidningar	  har	  en	  viktig	  roll	  i	  marknadskommunikationen	  då	  de	  

förutom	  att	  förmedla	  reklam	  även	  förmedlar	  inspiration	  och	  nya	  trender	  till	  

konsumenterna.	  Modetidningarna	  har	  ofta	  stor	  påverkan	  på	  vilket	  mode	  som	  

efterfrågas.	  Det	  finns	  flera	  modeinriktade	  tidningar	  på	  marknaden	  som	  vänder	  sig	  till	  

tweenies.	  Barn	  i	  tweenieåldern	  har	  visats	  kunna	  förstå	  syftet	  med	  

marknadskommunikation	  så	  som	  reklam.	  Men	  deras	  kritiska	  tänkande	  är	  inte	  utvecklat	  i	  

samma	  grad	  som	  hos	  en	  vuxen	  och	  de	  kan	  inte	  förväntas	  värja	  sig	  mot	  reklam	  i	  samma	  

utsträckning.	  (John,	  1999,	  s.	  204)	  

Enligt	  Lindström	  är	  kundgruppen	  tweenies	  svåra	  att	  påverka	  genom	  direkt	  

marknadskommunikation.	  De	  tycker	  om	  att	  handla	  men	  tycker	  inte	  om	  att	  bli	  tillsagda	  

av	  företag	  vad	  de	  ska	  handla.	  En	  allt	  vanligare	  form	  av	  marknadsföring	  till	  tweenies	  är	  så	  

kallad	  peer-‐to-‐peer	  marknadsföring.	  Peer-‐to-‐peer	  marknadsföring	  går	  ut	  på	  att	  företaget	  

vinner	  över	  en	  mindre	  grupp	  personer	  som	  sedan	  förhoppningsvis	  rekommenderar	  

produkten	  till	  andra	  i	  sin	  närhet.	  För	  att	  det	  ska	  fungera	  krävs	  att	  gruppen	  delar	  en	  

passion	  eller	  ett	  intresse	  som	  kan	  relateras	  till	  produkten	  som	  marknadsförs.	  Företaget	  

gör	  tweenies	  delaktiga	  i	  att	  bygga	  upp	  märket	  och	  göra	  det	  till	  sitt	  eget	  för	  att	  sedan	  

sprida	  det	  vidare.	  Peer-‐to-‐peer	  marknadsföring	  bygger	  på	  att	  låta	  tweenies	  påverka	  

andra	  tweenies	  och	  på	  så	  sätt	  skapa	  en	  relation	  och	  på	  den	  vägen	  slippa	  direkt	  

kommunikation	  med	  en	  stor	  grupp	  som	  inte	  tycker	  om	  att	  känna	  att	  de	  påverkas	  av	  

företag.	  (Lindström,	  2004,	  s.138-‐154)	  Marknadskommunikation	  via	  sociala	  medier	  har	  

också	  visats	  vara	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  nå	  ut	  till	  tweenies	  då	  de	  utgör	  en	  generation	  som	  

ständigt	  är	  uppkopplad	  mot	  internet	  (Lindström,	  2004,	  s.	  157).	  

2.3.2	  Varumärken	  

Lyckad	  marknadskommunikation	  kan	  skapa	  ett	  mervärde	  utöver	  kärnprodukten	  som	  

ökar	  kundens	  tillfredsställelse	  med	  varan.	  Den	  grundläggande	  funktionen	  för	  kläder	  är	  

att	  skydda	  och	  skyla	  kroppen	  men	  modekonsumenter	  betraktar	  generellt	  andra	  faktorer	  

så	  som	  design,	  stil	  och	  varumärke	  som	  minst	  lika	  viktiga	  hos	  ett	  plagg.	  Kläder	  är	  för	  

många	  ett	  sätt	  att	  uttrycka	  personlighet	  och	  identitet.	  Designen	  och	  varumärket	  spelar	  
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ofta	  stor	  roll	  för	  uttrycket.	  (Barnes	  2014,	  s.	  194-‐195)	  Modeprodukters	  upplevda	  värde	  

hos	  konsumenterna	  står	  ofta	  inte	  i	  relation	  till	  företagets	  kostnad	  för	  produkten	  då	  

värdet	  istället	  finns	  i	  modegraden,	  designen	  eller	  varumärket.	  Detta	  blir	  tydligt	  i	  

prissättningen.	  (Barnes,	  2014,	  s.	  196)	  	  

Ett	  varumärke	  definieras	  som	  ett	  namn,	  en	  term,	  symbol,	  design	  eller	  en	  

kombination	  av	  dessa	  som	  syftar	  till	  att	  identifiera	  en	  produkt	  och	  skilja	  den	  från	  

likartade	  konkurrerande	  produkter.	  Ett	  varumärke	  förmedlar	  också	  ofta	  information	  om	  

produktens	  egenskaper.	  (Kotler,	  1999,	  s.	  615)	  Varumärket	  bidrar	  till	  produktens	  värde	  

och	  ”branding”	  har	  därför	  blivit	  en	  viktig	  fråga	  i	  många	  företags	  produktstrategi.	  

Varumärken	  kan	  bidra	  till	  produktens	  värde	  genom	  att	  de	  symboliserar	  en	  personlighet	  

för	  kunden	  att	  identifiera	  sig	  med.	  Varumärket	  blir	  attraktivt	  för	  kunder	  som	  identifierar	  

sig	  med	  eller	  strävar	  efter	  att	  kunna	  identifiera	  sig	  med	  den	  personlighet	  som	  

varumärket	  representerar.	  (Kotler,	  1999,	  s.	  571)	  Karakteristiskt	  för	  modeprodukter	  är	  

den	  i	  många	  fall	  mycket	  korta	  livscykeln.	  Klassiska	  plagg	  kan	  ha	  en	  längre	  livscykel	  

medan	  plagg	  designade	  utifrån	  trender	  gör	  dem	  osäljbara	  efter	  en	  mycket	  kort	  period.	  

En	  modeprodukt	  kan	  vara	  aktuell	  i	  allt	  ifrån	  ett	  par	  veckor,	  en	  säsong	  till	  flera	  år	  

beroende	  på	  om	  det	  är	  en	  trend,	  ett	  mode	  eller	  ett	  klassiskt	  klädplagg.	  (Barnes,	  2014,	  s.	  

195)	  

Många	  barn	  i	  tweenieåldern	  har	  börjat	  intressera	  sig	  för	  och	  få	  kännedom	  

om	  olika	  modevarumärken.	  Tidigare	  erfarenhet	  av	  varumärket	  kan	  generaliseras	  och	  

det	  vägs	  in	  som	  en	  av	  de	  faktorer	  som	  påverkar	  köpbeslutet.	  (John,	  1999,	  s.	  186-‐187)	  

Tweenies	  har	  ofta	  ett	  passionerat	  förhållningssätt	  till	  varumärken.	  De	  föredrar	  att	  

använda	  kläder	  med	  ett	  märke	  som	  de	  anser	  häftigt	  framför	  ett	  märkeslöst	  plagg.	  

(Lindström,	  2004,	  s.	  111)	  Tweenies	  är	  också	  i	  en	  ålder	  där	  de	  börjar	  bli	  mer	  medvetna	  

om	  vad	  andra	  människor	  tycker	  och	  vad	  som	  är	  socialt	  accepterat.	  De	  börjar	  forma	  sin	  

identitet	  och	  grupptillhörighet	  och	  kan	  använda	  varumärken	  som	  ett	  medel	  för	  att	  

uttrycka	  sig.	  (John,	  1999,	  s.186-‐187)	  Varumärken	  tar	  ofta	  plats	  i	  många	  tweenies	  sociala	  

liv.	  Begreppet	  ”cool-‐hunting”	  syftar	  på	  hur	  tweenies	  strävar	  efter	  att	  ha	  de	  häftigaste	  

produkterna.	  (Nairn,	  2008,	  s.638)	  	  	  

Vad	  som	  anses	  häftigt	  skiljer	  sig	  dock	  beroende	  på	  bland	  annat	  kön	  och	  

ålder.	  Tweenies	  identitet	  och	  grupptillhörighet	  kan	  komma	  att	  påverkas	  av	  vilka	  

varumärken	  de	  väljer	  att	  acceptera	  eller	  avfärda.	  Valen	  av	  modevarumärken	  kan	  avgöra	  

vilken	  grupp	  en	  tweenie	  passar	  in	  i	  och	  påverkar	  således	  i	  hög	  grad	  det	  sociala	  livet.	  
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(Nairn,	  2008,	  s.	  637-‐638)	  Ett	  starkt	  varumärke	  som	  tilltalar	  tweenies	  kan	  därför	  vara	  ett	  

effektivt	  sätt	  att	  nå	  dem	  som	  målgrupp	  (Lindström,	  2004,	  s.	  114).	  

2.4	  Sammanfattning	  av	  teoretisk	  referensram	  

Referensgrupper,	  marknadskommunikation	  och	  varumärken	  är	  alla	  faktorer	  som	  

påverkar	  tweenies	  modekonsumtion.	  Barn	  influeras	  av	  familjen	  i	  yngre	  åldrar	  då	  de	  lär	  

sig	  om	  föräldrarnas	  värderingar	  och	  shoppingvanor	  för	  att	  sedan	  påverkas	  mer	  av	  

vänner	  i	  takt	  med	  att	  de	  blir	  äldre.	  Familjen	  är	  en	  normativ	  typ	  av	  referensgrupp	  medan	  

vänner	  klassas	  som	  en	  komparativ	  typ.	  Företagen	  påverkar	  tweenies	  genom	  att	  anpassa	  

sin	  marknadskommunikation	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  nå	  ut	  till	  dem.	  Tweenies	  påverkas	  

också	  av	  varumärken	  då	  det	  är	  en	  viktig	  del	  av	  deras	  identitet,	  deras	  sociala	  liv	  och	  

grupptillhörighet.	  Figur	  1.	  Modell	  över	  teoretisk	  referensram	  visar	  en	  sammanfattande	  

modell	  av	  de	  faktorer	  som	  utgör	  den	  teoretiska	  referensramen	  i	  denna	  studie.	  Modellen	  

utgår	  från	  att	  tweenisens	  köpbeslut	  påverkas	  av	  referensgrupper	  och	  av	  företag.	  Dessa	  

kan	  i	  sin	  tur	  delas	  in	  i	  subtyper	  av	  påverkan.	  Referensgrupper	  delas	  i	  normativ	  och	  

komparativ	  typ.	  Företagens	  typer	  av	  påverkan	  delas	  in	  i	  marknadskommunikation	  och	  

varumärke.	  Dessa	  typer	  och	  subtyper	  av	  påverkan	  är	  de	  faktorer	  som	  undersöks	  för	  att	  

besvara	  studiens	  frågeställning.	  

Figur	  1.	  Modell	  över	  teoretisk	  referensram	  
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3.	  Metod	  

3.1	  Forskningsdesign	  

Denna	  studie	  har	  ett	  explorativt	  och	  beskrivande	  syfte	  att	  utreda	  olika	  aspekter	  av	  hur	  

tweenies	  påverkas	  i	  sin	  modekonsumtion.	  Studien	  är	  en	  tvärsnittsstudie	  då	  den	  

undersöker	  hur	  någonting	  är	  vid	  en	  viss	  specifik	  tidpunkt.	  (Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.190)	  

Det	  förekommer	  olika	  definitioner	  av	  vilka	  åldrar	  begreppet	  tweenie	  avser.	  Denna	  

studie	  utgår	  från	  definitionen	  att	  tweenies	  är	  barn	  i	  åldersgruppen	  9-‐13	  år.	  	  

I	  studien	  har	  en	  kvantitativ	  forskningsmetod	  används	  där	  primärdata	  har	  

samlats	  in	  genom	  en	  enkätundersökning	  (Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.161).	  I	  enkätstudien	  

medverkar	  två	  grupper	  av	  respondenter.	  Den	  ena	  gruppen	  består	  av	  barn	  i	  

tweenieåldern	  och	  den	  andra	  består	  av	  deras	  föräldrar.	  Enkätundersökningen	  är	  

genomförd	  i	  samarbete	  med	  tre	  låg-‐	  och	  mellanstadieskolor	  där	  klasser	  med	  barn	  i	  

tweenieåldern	  har	  besökts.	  Enkätstudien	  är	  av	  typen	  ”delivery	  and	  collection	  

questionaires”	  då	  enkäten	  har	  lämnats	  och	  hämtats	  personligen	  på	  de	  olika	  skolorna	  

(Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  419).	  Genom	  att	  besöka	  skolorna	  och	  administrera	  enkäten	  till	  

barnen	  på	  plats	  har	  det	  funnits	  möjlighet	  att	  direkt	  svara	  på	  de	  frågetecken	  kring	  

enkäten	  som	  barnen	  har	  haft.	  Detta	  har	  troligtvis	  minimerat	  risken	  för	  uteblivna	  svar	  

och	  bortfall.	  Barnen	  har	  efter	  att	  ha	  fyllt	  i	  sin	  enkät	  i	  skolan	  tagit	  med	  sig	  en	  enkät	  hem	  

till	  sina	  föräldrar.	  Föräldraenkäterna	  har	  sedan	  samlats	  in	  av	  klassläraren	  och	  kunnat	  

hämtas	  upp	  ungefär	  en	  vecka	  efter	  det	  första	  besöket.	  Föräldrarna	  har	  således	  fyllt	  i	  

enkäten	  utan	  möjlighet	  att	  ställa	  frågor	  angående	  eventuella	  otydligheter.	  Enkäterna	  har	  

utformats	  för	  att	  vara	  så	  lätta	  som	  möjligt	  att	  besvara	  utan	  att	  frågetecken	  dyker	  upp.	  	  

Valet	  av	  en	  kvantitativ	  forskningsmetod	  såsom	  en	  enkätundersökning	  

motiveras	  av	  att	  metoden	  i	  allmänhet	  är	  lämplig	  vid	  explorativa	  och	  beskrivande	  studier	  

då	  denna	  metod	  möjliggör	  ett	  relativt	  stort	  urval	  och	  lämpar	  sig	  väl	  för	  jämförande	  

analys	  (Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  177).	  Enkätundersökningen	  har	  administrerats	  med	  

målsättningen	  att	  få	  ett	  så	  representativt	  urval	  som	  möjligt	  samt	  att	  minska	  bortfall	  

(Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.178).	  	  

De	  faktorer	  som	  undersökts	  i	  enkäterna	  är	  referensgruppers	  och	  företags	  

påverkan	  på	  tweenies	  konsumtion.	  Dessa	  faktorer	  har	  i	  sin	  tur	  delats	  in	  i	  olika	  subtyper.	  

Referensgruppers	  påverkan	  har	  delats	  in	  i	  två	  subtyper,	  normativ	  referensgrupp	  och	  

komparativ	  referensgrupp.	  Företags	  påverkan	  har	  delats	  in	  i	  subtyperna	  

marknadskommunikation	  och	  varumärken.	  I	  undersökningen	  har	  de	  teoretiska	  
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variablerna	  operationaliserats	  genom	  att	  de	  fyra	  subtyperna	  har	  kopplas	  till	  specifika	  

frågor	  i	  enkäten.	  	  

3.2	  Enkätundersökning	  i	  låg-‐	  och	  mellanstadieskolor	  

Enkätundersökningen	  består	  av	  en	  tweenie-‐	  och	  en	  föräldraenkät.	  Frågorna	  som	  ställs	  i	  

de	  två	  olika	  enkäterna	  är	  utformade	  för	  att	  vara	  så	  lika	  varandra	  som	  möjligt	  och	  

formuleringarna	  har	  endast	  anpassats	  för	  att	  tilltala	  rätt	  person	  d	  v	  s	  barn	  eller	  förälder.	  

Detta	  för	  att	  en	  jämförelse	  av	  tweeniesens	  och	  föräldrars	  syn	  på	  tweenies	  

modekonsumtion	  ska	  vara	  möjlig.	  	  

Referensgruppers	  påverkan	  vid	  köp	  undersöks	  via	  frågor	  som	  berör	  de	  två	  

subtyperna	  normativ	  och	  komparativ	  referensgrupp.	  Företagens	  påverkan	  på	  köp	  

undersöks	  via	  frågor	  som	  berör	  subtyperna	  marknadskommunikation	  samt	  varumärke.	  

Frågekonstrukt	  omfattande	  två	  till	  tre	  frågor	  har	  kopplats	  till	  vart	  ett	  de	  ovan	  nämnda	  

subtyperna.	  Enkätundersökningen	  är	  uppdelad	  i	  två	  delar,	  en	  enkät	  som	  besvaras	  av	  

tweenies	  och	  en	  enkät	  som	  besvaras	  av	  deras	  föräldrar.	  Dessa	  två	  enkäter	  innehåller	  

näst	  intill	  identiska	  frågor	  om	  tweeniesens	  konsumtion	  riktade	  till	  respektive	  

respondentgrupp.	  Detta	  för	  att	  det	  ska	  kunna	  gå	  att	  jämföra	  svaren	  mellan	  de	  två	  

grupperna.	  Tanken	  är	  också	  att	  föräldraenkäten	  ska	  tjäna	  som	  komplement	  till	  

tweenieenkäten	  då	  föräldrarna	  kan	  ha	  andra	  insikter	  i	  sitt	  barns	  köpbeteende	  än	  barnet	  

själv	  har.	  	  

Svarsalternativen	  för	  majoriteten	  av	  de	  frågor	  som	  avser	  att	  mäta	  effekten	  

av	  de	  olika	  subtyperna	  av	  påverkan	  består	  av	  en	  femgradig	  likertsskala	  där	  

respondenten	  får	  fylla	  i	  hur	  mycket	  den	  håller	  med	  om	  ett	  påstående	  (Saunders	  et	  al.,	  

2012,	  s.	  436).	  De	  fem	  svarsalternativen	  har	  kodats	  i	  förväg	  för	  att	  svaren	  sedan	  ska	  

kunna	  behandlas	  för	  statistisk	  analys	  i	  SPSS	  (Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.443).	  

För	  att	  undersökningen	  ska	  ha	  hög	  validitet	  har	  ansträngning	  lagts	  på	  hur	  

enkäten	  har	  utformats	  vad	  gäller	  formuleringen	  av	  frågorna	  samt	  ordningen	  frågorna	  

ställts	  i.	  När	  barn	  är	  respondenter	  i	  en	  enkätundersökning	  är	  det	  viktigt	  att	  enkäten	  

anpassas	  efter	  barnens	  förmåga	  att	  besvara	  frågorna	  som	  ställs.	  Frågorna	  bör	  

formuleras	  så	  att	  de	  är	  lättlästa	  med	  avseende	  på	  ordval	  och	  att	  frågorna	  inte	  alltför	  lätt	  

kan	  misstolkas.	  Barn	  kan	  tendera	  att	  tolka	  enkätfrågor	  på	  ett	  ordagrant	  eller	  oväntat	  

sätt	  och	  risken	  finns	  att	  frågan	  då	  besvaras	  som	  om	  den	  hade	  en	  annan	  innebörd	  än	  vad	  

som	  egentligen	  avsetts.	  (MacFarlane	  och	  Read,	  2006,	  s.	  2-‐3)	  
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Svarsalternativen	  i	  enkäten	  har	  begränsats	  till	  fem	  då	  fler	  alternativ	  skulle	  

kunna	  försvåra	  för	  åtminstone	  de	  yngre	  av	  tweeniesen	  att	  hålla	  isär	  alternativen.	  

Ordvalet	  i	  frågor	  och	  svar	  har	  varit	  så	  förenklat	  som	  möjligt	  och	  att	  skalorna	  har	  

uttryckts	  i	  ord	  istället	  för	  i	  siffror	  för	  att	  underlätta	  för	  barnen	  att	  hitta	  det	  

svarsalternativ	  som	  de	  tycker	  stämmer	  bäst.	  Tweenieenkäten	  har	  även	  testats	  med	  

avseende	  på	  förståelighet	  på	  ett	  mindre	  antal	  barn	  innan	  den	  tryckts	  upp	  inför	  

undersökningen.	  	  

De	  olika	  typerna	  av	  påverkan	  har	  undersökts	  med	  hjälp	  av	  frågor	  

formulerade	  som	  påstående	  där	  respondenterna	  har	  fått	  ange	  svar	  på	  en	  femgradig	  

skala.	  Tweenies	  och	  föräldrar	  har	  fått	  svara	  på	  om	  de	  håller	  med	  om	  ett	  påstående	  med	  

följande	  svarsalternativ:	  1=	  jättelite,	  2=lite,	  3=mellan,	  4=mycket	  och	  5=jättemycket.	  	  

Frågorna	  i	  enkäten	  är	  indelade	  i	  subtyperna	  normativ	  referensgrupp,	  

komparativ	  referensgruppers	  och	  marknadskommunikation	  samt	  varumärke.	  Utöver	  de	  

frågor	  som	  berör	  respektive	  ovan	  nämnda	  subtyp	  av	  påverkan	  finns	  tre	  frågor	  i	  enkäten	  

som	  avser	  mäta	  tweeniesens	  modeintresse.	  Frågorna	  om	  modeintresse	  tjänar	  till	  att	  

dela	  in	  tweeniesen	  i	  grupperna	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  för	  att	  

jämförelse	  mellan	  dessa	  grupper	  ska	  kunna	  genomföras.	  	  

Utöver	  de	  frågor	  som	  är	  direkt	  kopplade	  till	  de	  fyra	  subtyperna	  av	  påverkan	  

eller	  modeintresse	  innehåller	  enkäten	  även	  frågor	  om	  huruvida	  barnet	  är	  tjej	  eller	  kille,	  

barnets	  ålder,	  om	  tweenien	  har	  veckopeng	  eller	  månadspeng	  samt	  vilken	  summa,	  samt	  

vilka	  butiker	  tweenien	  brukar	  handla	  i	  och	  öppna	  frågor	  om	  varumärken.	  Frågorna	  har	  

formulerats	  så	  att	  de	  ska	  vara	  så	  neutrala	  som	  möjligt.	  Ordningen	  i	  vilken	  frågorna	  

presenteras	  i	  enkäten	  har	  övervägts	  med	  avseende	  på	  att	  inte	  påverka	  svaret.	  (Saunders	  

et	  al.,	  2012,	  s.	  444)	  	  

Figur	  2.	  Tabell	  över	  enkätfrågor	  nedan	  illustrerar	  vilka	  frågor	  som	  har	  

ställts	  i	  tweenie-‐	  respektive	  föräldraenkäten	  och	  vilka	  teorier	  dessa	  är	  kopplade	  till.	  

Området	  referensgruppers	  påverkan	  har	  delats	  in	  i	  två	  subtyper,	  normativ	  

referensgrupp	  och	  komparativ	  referensgrupp.	  Till	  dessa	  två	  typer	  har	  det	  sedan	  var	  för	  

sig	  kopplats	  ett	  antal	  frågor.	  Företags	  påverkan	  har	  också	  delats	  in	  i	  två	  subtyper,	  

marknadskommunikation	  och	  varumärke	  och	  ett	  antal	  frågor	  har	  kopplats	  till	  varje	  typ.	  

Frågorna	  har	  avsett	  att	  undersöka	  i	  vilken	  omfattning	  respektive	  typ	  och	  subtyp	  av	  

påverkan	  påverkar	  tweenies	  köpbeslut.	  	  
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Figur	  2.	  Tabell	  över	  enkätfrågor	  

	  
Typ	  av	  
påverkan	  

	  Subtyp	   Enkät	  till	  tweenies	   Enkät	  till	  föräldrar	  

Referens-‐
grupper	  

Normativ	   1.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
mina	  syskon	  gillar	  mina	  kläder.	  	  
2.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
mina	  föräldrar	  gillar	  mina	  kläder.	  	  
	  3.	  Jag	  brukar	  köpa	  liknande	  kläder	  
som	  mina	  syskon.	  	  

1.	  Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  hennes/hans	  syskon	  gillar	  
barnets	  kläder.	  	  
2.	  Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  vi	  föräldrar	  gillar	  barnets	  kläder.	  	  
3.	  Mitt	  barn	  brukar	  köpa	  liknande	  
kläder	  som	  hennes/hans	  syskon.	  
	  	  
	  	  

	  	   Komparativ	   1.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
mina	  kompisar	  gillar	  mina	  kläder.	  	  
2.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  
andra	  elever	  på	  min	  skola	  gillar	  
mina	  kläder.	  	  
	  	  

1.	  Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  hennes/hans	  kompisar	  gillar	  
barnets	  kläder.	  
2.	  Jag	  tror	  att	  mitt	  barn	  tycker	  det	  är	  
viktigt	  att	  andra	  elever	  på	  
hennes/hans	  skola	  gillar	  
hennes/hans	  kläder.	  

Företag	   Marknads-‐
kommunikation	  

1.	  Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  som	  
jag	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	  
2.	  Jag	  brukar	  köpa	  kläder	  som	  jag	  
sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	  	  
3.	  Jag	  köper	  helst	  kläder	  som	  har	  en	  
egen	  reklam	  på	  TV.	  	  

1.	  Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  
som	  hon/han	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  
reklam.	  
2.	  Det	  brukar	  köpas	  kläder	  som	  mitt	  
barn	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	  
3.	  Mitt	  barn	  vill	  helst	  köpa	  kläder	  
som	  har	  en	  egen	  reklam	  på	  TV.	  

	  	   Varumärken	   1.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  vilket	  
klädmärke	  mina	  kläder	  har.	  	  
2.	  Jag	  brukar	  köpa	  samma	  
klädmärke	  som	  mina	  kompisar.	  	  
3.	  Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  
klädmärke	  som	  de	  andra	  eleverna	  
på	  min	  skola.	  	  
4.	  Vilka	  är	  dina	  favoritklädmärken?	  	  
5.	  Vilka	  klädmärken	  är	  mest	  
populära	  på	  din	  skola?	  	  
6.	  Vilka	  klädmärken	  brukar	  du	  
oftast	  köpa?	  	  

1.	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  mitt	  
barn	  vilket	  klädmärke	  kläderna	  har.	  	  
2.	  Mitt	  barn	  brukar	  köpa	  samma	  
klädmärken	  som	  sina	  kompisar.	  
3.	  Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  
samma	  klädmärke	  som	  de	  andra	  
eleverna	  på	  hennes/hans	  skola.	  
4.	  Vilka	  är	  ditt	  barns	  
favoritklädmärken?	  
5.	  Vilka	  klädmärken	  är	  mest	  
populära	  på	  ditt	  barns	  skola?	  	  
6.	  Vilka	  klädmärken	  brukar	  oftast	  
köpas	  till	  ditt	  barn?	  
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Enkäterna	  innehöll	  även	  öppna	  frågor	  om	  varumärken.	  De	  öppna	  frågorna	  som	  har	  

ställts	  var:	  ”Vilka	  är	  dina	  favoritmärken?”,	  ”Vilka	  märken	  är	  populära	  på	  din	  skola?”	  och	  

”Vilka	  märken	  brukar	  du	  oftast	  köpa?”	  Tweeniesens	  svar	  på	  dessa	  frågor	  har	  jämförts	  för	  

varje	  individ	  för	  att	  se	  om	  tweenien	  brukar	  köpa	  samma	  märke	  som	  hen	  anger	  vara	  sitt	  

favoritmärke	  samt	  om	  hen	  brukar	  köpa	  samma	  märke	  som	  är	  populärt	  i	  skolan.	  	  För	  att	  

kunna	  göra	  jämförelsen	  kodades	  tweeniesens	  svar	  efter	  hur	  de	  förhöll	  sig	  till	  varandra.	  

De	  tweenies	  som	  inte	  svarat	  på	  alla	  tre	  frågor	  som	  jämfördes	  sorterades	  bort	  ur	  dessa	  

jämförelser.	  Bortfallet	  på	  dessa	  frågor	  var	  större	  än	  det	  bortfall	  som	  finns	  i	  enkäterna	  på	  

de	  frågor	  som	  hade	  fördefinierade	  svarsalternativ.	  	  

Tweenieenkäten	  innehöll	  sammanlagt	  24	  frågor.	  Föräldraenkäten	  innehöll	  

sammanlagt	  25	  frågor.	  Anledningen	  till	  att	  föräldraenkäten	  innehåller	  en	  fråga	  mer	  än	  

barnenkäten	  är	  att	  den	  innehåller	  en	  fråga	  om	  vilken	  relation	  som	  föräldern	  har	  till	  

barnet	  d	  v	  s	  om	  respondenten	  är	  mamman	  eller	  pappan.	  Respondenternas	  deltagande	  i	  

studien	  har	  byggt	  på	  frivillighet.	  Barnens	  medverkan	  har	  föregåtts	  av	  föräldrars	  

medgivande.	  Alla	  respondenter	  har	  svarat	  anonymt.	  För	  att	  få	  tillstånd	  att	  genomföra	  

undersökningen	  har	  skolorna	  som	  medverkar	  i	  studien	  kontaktats	  via	  mejl	  med	  

förfrågan	  om	  att	  få	  komma	  på	  besök	  för	  att	  genomföra	  enkäten.	  Rektorerna	  har	  godkänt	  

enkätinsamlingen	  och	  de	  har	  förmedlat	  kontakt	  med	  klasslärarna	  som	  i	  sin	  tur	  har	  

inhämtat	  tillstånd	  från	  de	  föräldrar	  vars	  barn	  deltar	  i	  studien.	  För	  att	  inhämta	  tillstånd	  

av	  föräldrarna	  har	  klasslärarna	  i	  respektive	  klasser	  informerat	  om	  vårt	  besök	  i	  

veckobrev.	  	  	  

3.3	  Urval	  	  

Urvalet	  av	  respondenter	  till	  studien	  är	  ett	  icke-‐sannolikhets-‐	  och	  bekvämlighetsurval	  

(Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  290-‐291).	  Barnen	  som	  deltagit	  i	  studien	  har	  varit	  elever	  i	  klass	  

tre,	  fyra	  och	  sex.	  Detta	  innebär	  att	  åldersspannet	  bland	  barnen	  i	  undersökningen	  är	  nio	  

till	  tretton	  år	  där	  samtliga	  åldrar	  inom	  åldersspannet	  finns	  representerade.	  I	  studien	  har	  

barn	  från	  tre	  skolor	  i	  Uppsala	  och	  Stockholmsområdet	  deltagit.	  De	  skolor	  som	  deltagit	  är	  

Liljeforsskolan	  i	  Uppsala	  med	  15	  elever	  från	  klass	  tre,	  Ramstaskolan	  i	  Uppsala	  med	  35	  

elever	  från	  årskurs	  fyra	  och	  Grimstaskolan	  i	  Stockholm	  med	  46	  elever	  från	  årskurs	  sex.	  

Sammanlagt	  har	  således	  96	  elever	  deltagit	  i	  studien.	  Av	  de	  elever	  som	  har	  deltagit	  i	  

studien	  har	  45,8	  %	  varit	  tjejer	  och	  54,2	  %	  killar.	  Åldersfördelningen	  bland	  tweeniesen	  

var	  7,3	  %	  nioåringar,	  34,4	  %	  tioåringar,	  10,4	  %	  elvaåringar,	  25	  %	  tolvåringar	  och	  22,9	  %	  

trettonåringar.	  Då	  tweeniesen	  som	  deltagit	  i	  studien	  fyllt	  i	  enkäten	  i	  klassrummet	  har	  
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det	  inte	  blivit	  något	  bortfall	  bland	  dem	  frånsett	  de	  som	  ej	  varit	  närvarande	  i	  sin	  klass	  

dagen	  för	  undersökningen.	  

	  Femtiotre	  stycken	  föräldrar	  har	  deltagit	  i	  studien.	  Alla	  föräldrar	  till	  de	  barn	  

som	  deltagit	  i	  studien	  har	  erbjudits	  att	  delta	  men	  bland	  föräldrarna	  är	  bortfallet	  relativt	  

stort.	  Bortfallet	  kan	  tänkas	  bero	  på	  att	  vissa	  föräldrar	  inte	  velat	  eller	  tyckt	  sig	  ha	  tid	  att	  

delta	  i	  studien	  men	  också	  att	  barnen	  i	  vissa	  fall	  tappat	  bort	  enkäten	  som	  skickats	  med	  

hem	  eller	  att	  den	  helt	  enkelt	  blivit	  kvar	  i	  ryggsäcken.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  bortfallet	  bland	  

föräldrar	  kan	  ha	  påverkat	  resultatet	  för	  studien.	  

Det	  finns	  ett	  bortfall	  på	  frågenivå	  i	  studien	  då	  det	  kommer	  till	  frågor	  

rörande	  syskon	  där	  de	  tweenies	  som	  inte	  har	  syskon	  av	  naturliga	  skäl	  har	  hoppat	  över	  

dessa	  frågor.	  Fyra	  av	  tweeniesen	  som	  svarat	  på	  enkäten	  har	  kryssat	  i	  att	  de	  inte	  har	  

några	  syskon.	  Fem	  av	  föräldrarna	  har	  kryssat	  i	  att	  deras	  barn	  inte	  har	  syskon	  och	  dessa	  

föräldrar	  har	  hoppat	  över	  de	  frågor	  som	  berör	  syskon.	  Att	  det	  är	  olika	  antal	  barn	  jämfört	  

med	  föräldrar	  som	  kryssat	  i	  att	  barnet	  inte	  har	  syskon	  kan	  tänkas	  bero	  på	  att	  frågan	  om	  

syskon	  har	  tolkats	  olika	  då	  det	  inte	  är	  självklart	  om	  frågorna	  avser	  endast	  helsyskon	  

eller	  även	  halvsyskon	  och	  bonussyskon.	  	  

3.4	  Analys	  av	  enkätdata	  

För	  att	  analysera	  de	  data	  som	  samlats	  in	  har	  statistikprogrammet	  SPSS	  använts.	  

Bearbetad	  data	  från	  undersökningen	  presenteras	  under	  rubriken	  empiri.	  Frågorna	  som	  

avsett	  testa	  referensgruppers	  och	  företags	  påverkan	  på	  tweenies	  presenteras	  i	  form	  av	  

medeltal	  för	  vilka	  svar	  som	  angetts	  av	  tweeniesen	  respektive	  föräldrarna.	  Svaren	  har	  

delats	  in	  i	  typerna	  referensgruppers	  och	  företags	  påverkan	  och	  i	  subtyperna	  normativ	  

referensgrupp,	  komparativ	  referensgrupp	  samt	  marknadskommunikation	  och	  

varumärke.	  	  

Reliabiliteten	  i	  de	  olika	  frågekonstrukten	  kopplade	  till	  typerna	  och	  

subtyperna	  av	  påverkan	  har	  testats	  genom	  att	  ta	  fram	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  i	  

SPSS.	  När	  flera	  frågor	  används	  för	  att	  mäta	  en	  och	  samma	  sak	  är	  Cronbachs	  alpha	  

koefficient	  en	  metod	  för	  att	  testa	  reliabiliteten	  i	  det	  frågekonstruktet.	  Cronbachs	  alpha	  

koefficient	  visar	  huruvida	  frågorna	  korrelerar	  med	  varandra	  d	  v	  s	  att	  de	  mäter	  samma	  

sak.	  Att	  frågorna	  inom	  ett	  konstrukt	  mäter	  samma	  sak	  tyder	  på	  att	  konstruktet	  har	  hög	  

reliabilitet.	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  är	  således	  ett	  värde	  som	  visar	  till	  vilken	  grad	  

frågorna	  inom	  konstruktet	  korrelerar	  och	  är	  därmed	  ett	  mått	  på	  reliabilitet.	  Cronbachs	  

alpha	  koefficient	  anges	  med	  ett	  värde	  mellan	  0	  och	  1.	  För	  att	  reliabiliteten	  ska	  kunna	  
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anses	  hög	  bör	  värdet	  vara	  större	  än	  0,7.	  Den	  visar	  då	  att	  frågorna	  i	  respektive	  

frågekonstrukt	  hör	  ihop	  med	  varandra.	  (Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  430)	  

Under	  rubriken	  analys	  presenteras	  och	  diskuteras	  de	  resultat	  som	  

undersökningen	  lett	  fram	  till.	  Två	  olika	  typer	  av	  t-‐test	  har	  använts	  i	  analysen.	  Paired	  t-‐

test	  och	  independent	  t-‐test.	  Båda	  t-‐testen	  mäter	  skillnader	  i	  medelvärden	  och	  anger	  om	  

skillnaden	  är	  statistiskt	  signifikant.	  Paired	  t-‐test	  används	  för	  att	  mäta	  skillnaden	  i	  hur	  

respondenter	  svarat	  i	  medeltal	  mellan	  olika	  frågekonstrukt.	  Independent	  t-‐test	  används	  

för	  att	  mäta	  skillnaden	  i	  medeltal	  mellan	  hur	  olika	  grupper	  av	  respondenter	  har	  svarat.	  

(Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  517-‐518)	  För	  att	  kunna	  jämföra	  huruvida	  referensgrupper	  eller	  

företag	  har	  störst	  påverkan	  på	  tweenies	  modekonsumtion	  har	  ett	  paired	  t-‐test	  

genomförts.	  Detta	  innebär	  att	  medeltalen	  för	  hur	  mycket	  referensgrupper	  och	  företag	  

angetts	  påverka	  har	  jämförts	  med	  varandra.	  T-‐testet	  ger	  också	  ett	  Sig	  2-‐tailed	  värde	  som	  

visar	  huruvida	  det	  finns	  en	  statistiskt	  signifikant	  skillnad	  mellan	  medeltalen	  eller	  ej.	  Ett	  

sig	  2-‐tailed	  värde	  under	  0,05	  innebär	  att	  det	  finns	  en	  statistiskt	  signifikant	  skillnad	  

mellan	  medeltalen	  för	  de	  två	  olika	  typerna	  av	  påverkan.	  (Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  517-‐

518)	  

För	  att	  jämföra	  gruppen	  tweenies	  med	  gruppen	  föräldrar	  har	  ett	  

independent	  sample	  t-‐test	  genomförts	  i	  SPSS.	  Ett	  independent	  sample	  t-‐test	  jämför	  två	  

gruppers	  medelvärden	  med	  varandra	  och	  visar	  om	  det	  finns	  statistiska	  skillnader	  

mellan	  medelvärdet	  för	  hur	  de	  två	  definierade	  grupperna	  har	  svarat.	  En	  statistiskt	  

signifikant	  skillnad	  kännetecknas	  av	  ett	  sig	  2-‐tailed	  värde	  under	  0,05	  och	  innebär	  att	  det	  

finns	  en	  statistiskt	  signifikant	  skillnad	  i	  medeltal	  för	  svaren	  mellan	  de	  två	  grupperna.	  

(Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  517-‐518)	  	  

För	  att	  kunna	  jämföra	  de	  modeintresserade	  och	  de	  icke	  modeintresserade	  

tweeniesen	  har	  tweeniesen	  i	  undersökningen	  delats	  in	  i	  två	  grupper	  med	  avseende	  på	  

modeintresse.	  Föräldrarnas	  svar	  har	  exkluderats	  ur	  denna	  del	  av	  studien	  då	  endast	  

tweenisens	  egna	  bedömning	  av	  sitt	  modeintresse	  ansetts	  vara	  relevant.	  	  

Det	  är	  inte	  självklart	  hur	  modeintresse	  bör	  definieras.	  Denna	  studie	  utgår	  

från	  definitionen	  att	  en	  tweenies	  är	  modeintresserad	  om	  hen	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  att	  

shoppa	  kläder,	  ofta	  shoppar	  kläder	  samt	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hen	  själv	  gillar	  sina	  

kläder.	  De	  frågor	  som	  avsett	  definiera	  huruvida	  tweeniesen	  är	  modeintresserade	  eller	  ej	  

är:	  ”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  att	  köpa	  kläder”,	  ”Jag	  köper	  kläder	  ofta”	  och	  ”Jag	  tycker	  att	  

det	  är	  viktigt	  att	  jag	  gillar	  mina	  kläder.”	  De	  tweenies	  som	  i	  medeltal	  svarat	  tre	  och	  en	  
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halv	  eller	  högre	  har	  definierats	  som	  modeintresserade.	  De	  som	  i	  medel	  svarat	  med	  ett	  

lägre	  tal	  har	  definierats	  som	  icke	  modeintresserade.	  Båda	  dessa	  grupper	  är	  lika	  stora	  

och	  består	  av	  48	  tweenies	  vardera.	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  har	  tagits	  fram	  för	  att	  

bedöma	  hur	  de	  tre	  frågorna	  avseende	  modeintresse	  överensstämmer	  med	  varandra	  

(Saunders	  et	  al.,	  2012,	  s.	  430).	  Ett	  independent	  sample	  t-‐test	  har	  genomförts	  för	  att	  

undersöka	  skillnader	  i	  svarens	  medeltal	  på	  gruppnivå	  mellan	  tweenies	  definierade	  som	  

modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade.	  	  
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4.	  Empiri	  

4.1	  Enkätsvaren	  

På	  frågan	  ”Vem	  handlar	  du	  oftast	  kläder	  med?”	  har	  en	  övervägande	  andel	  tweenies	  (77,1	  

%)	  svarat	  att	  de	  oftast	  handlar	  tillsammans	  med	  sin	  mamma.	  8,3	  %	  har	  svarat	  att	  de	  

oftast	  handlar	  tillsammans	  med	  sin	  mamma	  eller	  med	  sin	  pappa.	  3.1%	  av	  tweeniesen	  

har	  svarat	  att	  de	  oftast	  handlar	  tillsammans	  med	  sin	  pappa.	  Väldigt	  få	  av	  tweeniesen	  (2	  

%)	  handlar	  oftast	  med	  vänner	  eller	  med	  någon	  annan	  än	  sina	  föräldrar.	  När	  

motsvarande	  frågor	  har	  ställts	  till	  föräldrarna	  har	  81,1	  %	  svarat	  att	  deras	  barn	  oftast	  

handlar	  tillsammans	  med	  sin	  mamma.	  13,2	  %	  har	  svarat	  att	  barnet	  oftast	  handlar	  

tillsammans	  med	  sin	  mamma	  eller	  tillsammans	  med	  sin	  pappa.	  3,8	  %	  av	  föräldrarna	  har	  

svarat	  att	  deras	  barn	  oftast	  handlar	  tillsammans	  med	  sin	  pappa.	  Inga	  av	  föräldrarna	  har	  

svarat	  att	  deras	  barn	  oftast	  handlar	  med	  vänner	  eller	  någon	  annan	  än	  sina	  föräldrar.	  	  

Figur	  3.	  Stapeldiagram	  över	  vem	  tweeniesen	  handlar	  med.	  

	  
På	  frågan	  om	  huruvida	  tweeniesen	  får	  veckopeng	  eller	  månadspeng	  har	  

20,8	  %	  av	  tweeniesen	  svarat	  att	  de	  får	  veckopeng	  och	  44,8	  %	  att	  de	  får	  månadspeng.	  En	  

relativt	  stor	  andel	  av	  tweeniesen	  (33,3	  %)	  har	  svarat	  att	  de	  inte	  får	  vare	  sig	  veckopeng	  

eller	  månadspeng.	  1	  %	  av	  respondenterna	  har	  svarat	  att	  de	  får	  både	  vecko-‐	  och	  

månadspeng.	  När	  motsvarande	  fråga	  har	  ställts	  till	  föräldrarna	  har	  13,2	  %	  svarat	  att	  

deras	  barn	  får	  veckopeng,	  41,5	  %	  att	  de	  får	  månadspeng	  och	  45,3	  %	  att	  de	  inte	  får	  vare	  
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sig	  veckopeng	  eller	  månadspeng.	  0	  av	  respondenterna	  har	  svarat	  att	  deras	  barn	  får	  både	  

vecko-‐	  och	  månadspeng.	  

Figur	  4.	  Stapeldiagram	  över	  vecko-‐	  och	  månadspeng	  

	  
	  

På	  frågan	  om	  vem	  som	  betalar	  tweeniesens	  kläder	  har	  52,1	  %	  av	  

tweeniesen	  svarat	  att	  deras	  föräldrar	  betalar	  deras	  kläder.	  47,9	  %	  har	  svarat	  att	  de	  

betalar	  tillsammans	  med	  föräldrarna.	  Inga	  av	  tweeniesen	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  

har	  svarat	  att	  de	  betalar	  sina	  kläder	  själva.	  När	  frågan	  har	  ställts	  till	  föräldrarna	  har	  94,3	  	  

%	  svarat	  att	  föräldrarna	  betalar	  barnets	  kläder.	  5,7	  %	  har	  svarat	  att	  deras	  barn	  betalar	  

tillsammans	  med	  föräldrarna.	  Ingen	  av	  föräldrarna	  som	  deltog	  i	  undersökningen	  har	  

svarat	  att	  det	  är	  barnen	  själva	  som	  betalar	  sina	  kläder.	  	  

4.1.1	  Referensgruppers	  påverkan	  på	  tweenies	  

De	  frågor	  som	  avsett	  testa	  referensgruppers	  påverkan	  på	  tweeniesens	  modekonsumtion	  

har	  delats	  in	  i	  subtyperna	  normativ	  referensgrupp	  och	  komparativ	  referensgrupp.	  

Frågorna	  och	  svaren	  i	  medeltal	  finns	  illustrerade	  i	  Figur	  5.	  Tabell	  över	  enkätsvar	  

angående	  referensgruppers	  påverkan.	  Tweeniesen	  och	  föräldrarna	  har	  fått	  svara	  på	  hur	  

mycket	  de	  instämmer	  i	  tre	  påståenden	  avseende	  påverkanssubtypen	  normativ	  

referensgrupp.	  När	  tweeniesen	  har	  fått	  frågan	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  påståendet	  

”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  syskon	  gillar	  mina	  kläder.”	  har	  de	  i	  medeltal	  svarat	  

2,03.	  Föräldrarna	  har	  svarat	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  motsvarande	  påstående	  
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”Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hennes/hans	  syskon	  gillar	  hennes/hans	  kläder.”	  

Deras	  medelsvar	  var	  2,02.	  På	  frågan	  hur	  mycket	  tweeniesen	  instämmer	  i	  påståendet	  

”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  föräldrar	  gillar	  mina	  kläder.”	  har	  de	  i	  medeltal	  

svarat	  2,60.	  När	  föräldrarna	  har	  fått	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  motsvarande	  

påstående	  ”Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  föräldrar	  gillar	  hennes/hans	  kläder.”	  

har	  de	  i	  medeltal	  svarat	  2,43.	  På	  frågan	  hur	  mycket	  tweeniesen	  instämmer	  i	  påstående	  

”Jag	  brukar	  köpa	  liknande	  kläder	  som	  mina	  syskon.”	  har	  de	  i	  medeltal	  svarat	  1,77.	  

Föräldrarna	  fick	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  motsvarande	  påstående	  ”Mitt	  barn	  

brukar	  köpa	  liknande	  kläder	  som	  hennes/hans	  syskon.”	  Deras	  medelsvar	  var	  1,74.	  	  

Tweeniesen	  och	  föräldrarna	  har	  fått	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  

två	  påstående	  avseende	  påverkanssubtypen	  komparativ	  referensgrupp.	  När	  tweeniesen	  

fått	  frågan	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  påståendet	  ”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  

kompisar	  gillar	  mina	  kläder.”	  har	  de	  i	  medeltal	  svarat	  2,41.	  Föräldrarnas	  fick	  svara	  på	  

hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  motsvarande	  påstående	  ”Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  

att	  hennes/hans	  kompisar	  gillar	  barnets	  kläder.”	  de	  svarade	  i	  medeltal	  2,64.	  	  På	  frågan	  

hur	  mycket	  tweenisen	  instämmer	  i	  påståendet	  ”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  andra	  

elever	  på	  min	  skola	  gillar	  mina	  kläder.”	  har	  de	  i	  medeltal	  svarat	  2,34.	  Föräldrarna	  fick	  

frågan	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  motsvarande	  påstående	  ”Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  

viktigt	  att	  elever	  på	  hennes/hans	  skola	  gillar	  hennes/hans	  kläder.”	  och	  svarade	  i	  medeltal	  

2,68.	  
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Figur	  5.	  Tabell	  över	  enkätsvar	  angående	  referensgruppers	  påverkan	  

	  

4.1.2	  Företags	  påverkan	  på	  tweenies	  

De	  frågor	  som	  avsett	  testa	  företagens	  påverkan	  på	  tweeniesens	  modekonsumtion	  har	  

delats	  in	  i	  subtyperna	  påverkan	  via	  marknadskommunikation	  och	  påverkan	  via	  

varumärken.	  Frågorna	  och	  svaren	  i	  medeltal	  finns	  illustrerade	  i	  Figur	  6.	  Tabell	  över	  

enkätsvar	  angående	  företagens	  påverkan.	  Tre	  frågor	  har	  ställts	  med	  avseende	  på	  

marknadskommunikationens	  påverkan.	  På	  frågan	  hur	  mycket	  tweeniesen	  instämmer	  i	  

påståendet	  ”Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  som	  jag	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam”	  har	  barnen	  i	  

medeltal	  svarat	  1,89.	  Föräldrarna	  har	  fått	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  

motsvarande	  påstående	  ”Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  som	  hon/han	  sett	  på	  TV	  eller	  

i	  reklam.”	  Föräldrarnas	  svar	  var	  i	  medeltal	  1,87.	  På	  hur	  mycket	  tweeniesen	  instämmer	  i	  

påståendet	  ”Jag	  brukar	  köpa	  kläder	  som	  jag	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.”	  svarade	  de	  i	  

medeltal	  1,57.	  När	  föräldrarna	  fick	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  motsvarande	  

påstående,	  ”Det	  brukar	  köpas	  kläder	  till	  mitt	  barn	  som	  barnet	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.”	  

svarade	  de	  i	  medeltal	  1,66.	  Frågan	  hur	  mycket	  tweeniesen	  instämmer	  i	  påståendet	  ”Jag	  

köper	  helst	  kläder	  som	  har	  en	  egen	  reklam	  på	  TV.”	  besvarades	  med	  i	  medeltal	  1,53.	  När	  

föräldrarna	  fick	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  motsvarande	  påståendet	  ”Mitt	  barn	  

vill	  helst	  köpa	  kläder	  som	  har	  en	  egen	  reklam	  på	  TV.”	  var	  deras	  svar	  i	  medeltal	  1,42.	  

Påstående	  	   Medelvärde	  
Tweenies	  	  

Medelvärde	  
Föräldrar	  

Normativ	   	   	  
Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  syskon	  gillar	  mina	  kläder.	   2,03	   	  
Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hennes/hans	  syskon	  gillar	  
hennes/hans	  kläder.	  

	   2,02	  

Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  föräldrar	  gillar	  mina	  kläder.	   2,60	   	  
Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  föräldrar	  gillar	  
hennes/hans	  kläder.	  

	   2,43	  

Jag	  brukar	  köpa	  liknande	  kläder	  som	  mina	  syskon.	   1,77	   	  
Mitt	  barn	  brukar	  köpa	  liknande	  kläder	  som	  hennes/hans	  syskon.	   	   1,74	  
Komparativ	   	   	  
Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  kompisar	  gillar	  mina	  kläder.	   2,41	   	  
Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hennes/hans	  kompisar	  gillar	  
barnets	  kläder.	  

	   2,64	  

Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  andra	  elever	  på	  min	  skola	  gillar	  
mina	  kläder.	  

2,34	   	  

Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  elever	  på	  hennes/hans	  skola	  
gillar	  hennes/hans	  kläder.	  

	   2,68	  
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Undersökningens	  respondenter	  har	  fått	  svara	  på	  tre	  frågor	  avseende	  till	  i	  

vilken	  grad	  varumärke	  påverkar	  tweeniesens	  modekonsumtion.	  Tweeniesen	  fick	  frågan	  

hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  påståendet	  ”Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärken	  som	  

mina	  kompisar.”	  och	  de	  svarade	  i	  medeltal	  1,99.	  Föräldrarna	  fick	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  

instämmer	  i	  påståendet	  ”Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  sina	  

kompisar.”	  Föräldrarnas	  svarade	  i	  medeltal	  2,21.	  När	  tweeniesen	  frågan	  hur	  mycket	  de	  

instämmer	  i	  påståendet	  ”Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  vilket	  klädmärke	  mina	  kläder	  har.”,	  

svarade	  de	  i	  medeltal	  1,98.	  Föräldrarna	  fick	  svara	  på	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  

påståendet	  ”Mitt	  barn	  tycker	  det	  är	  viktigt	  vilket	  klädmärke	  hennes/hans	  kläder	  har.”	  och	  

svarade	  i	  medeltal	  var	  1,87.	  I	  tweenieenkäten	  har	  frågan	  hur	  mycket	  de	  instämmer	  i	  

påståendet	  ”Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  de	  andra	  eleverna	  på	  min	  skola.”	  

ställts.	  Tweeniesen	  svarade	  i	  medeltal	  1,90.	  I	  föräldraenkäten	  ställdes	  frågan	  hur	  mycket	  

de	  instämmer	  i	  påståendet	  ”Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  andra	  

elever	  på	  hennes/hans	  skola.”	  Föräldrarnas	  svar	  var	  i	  medeltal	  2,17.	  	  

Figur	  6.	  Tabell	  över	  enkätsvar	  angående	  företagens	  påverkan	  

Påstående	  	   Medelvärde	  
tweenies	  	  

Medelvärde	  
föräldrar	  

Marknadskommunikation	   	   	  
Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  som	  jag	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	   1,89	   	  
Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  som	  hon/han	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  
reklam.	  

	   1,87	  

Jag	  brukar	  köpa	  kläder	  som	  jag	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	   1,57	   	  
Det	  brukar	  köpas	  kläder	  till	  mitt	  barn	  som	  barnet	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  
reklam.	  

	   1,66	  

Jag	  köper	  helst	  kläder	  som	  har	  en	  egen	  reklam	  på	  TV.	   1,53	   	  
Mitt	  barn	  vill	  helst	  köpa	  kläder	  som	  har	  en	  egen	  reklam	  på	  TV.	   	   1,42	  
Varumärke	   	   	  
Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärken	  som	  mina	  kompisar.	   1,99	   	  
Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  sina	  kompisar.	   	   2,21	  
Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  vilket	  klädmärke	  mina	  kläder	  har.	   1,98	   	  
Mitt	  barn	  tycker	  det	  är	  viktigt	  vilket	  klädmärke	  hennes/hans	  kläder	  
har.	  

	   1,87	  

Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  de	  andra	  eleverna	  på	  
min	  skola.	  

1,90	   	  

Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  andra	  elever	  på	  
hennes/hans	  skola.	  

	   2,17	  

	  

4.1.2.1	  Öppna	  frågor	  om	  varumärken	  
Tweeniesen	  har	  även	  fått	  svara	  på	  öppna	  frågor	  om	  varumärken.	  Frågorna	  som	  ställdes	  

var:	  ”Vilka	  är	  dina	  favoritmärken?”,	  ”Vilka	  märken	  är	  populära	  på	  din	  skola?”	  och	  ”Vilka	  
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märken	  brukar	  du	  köpa?”	  Svaren	  illustreras	  i	  figur	  7.	  Tabell	  över	  enkätsvar	  på	  öppna	  

frågor	  om	  varumärken.	  26	  %	  av	  tweeniesen	  har	  angett	  samma	  uppsättning	  märken	  på	  

frågan	  ”Vilka	  är	  dina	  favoritmärken?”	  som	  på	  frågan	  ”Vilka	  märken	  brukar	  du	  oftast	  

köpa?”.	  20,8	  %	  av	  tweeniesen	  uppgav	  delvis	  samma	  märken	  och	  33,3	  %	  uppgav	  helt	  

olika	  märken	  på	  de	  båda	  frågorna.	  19,8	  %	  av	  tweeniesens	  har	  inte	  fyllt	  i	  båda	  frågorna.	  	  

En	  jämförelse	  har	  också	  gjorts	  mellan	  svaren	  på	  frågorna	  ”Vilka	  klädmärken	  

är	  mest	  populära	  på	  din	  skola?”	  och	  ”Vilka	  klädmärken	  brukar	  du	  oftast	  köpa?”.	  15,6	  %	  av	  

tweeniesen	  uppgav	  samma	  uppsättning	  märken	  på	  båda	  frågorna.	  18,8	  %	  har	  angivit	  

delvis	  samma	  och	  45,8	  %	  har	  uppgett	  helt	  olika	  märken.	  19,8	  %	  av	  tweeniesen	  har	  inte	  

svarat	  på	  båda	  frågorna	  och	  jämförelse	  var	  därför	  ej	  möjlig.	  	  

Figur	  7.	  Tabell	  över	  enkätsvar	  på	  öppna	  frågor	  om	  varumärken	  

	   Angett	  samma	  
märken	  på	  
båda	  frågor	  

Angett	  delvis	  
samma	  
märken	  på	  
båda	  frågor	  

Angett	  helt	  
olika	  märken	  
på	  de	  två	  
frågorna	  

Andel	  tweenies	  
som	  lämnat	  tomt	  
på	  svarsraden	  eller	  
skrivit	  ”vet	  ej”	  

Svar	  på	  de	  öppna	  frågorna	  
”Vilka	  är	  dina	  favoritmärken?”	  
och	  ”Vilka	  märken	  brukar	  du	  
oftast	  köpa?”	  

26	  %	   20,8	  %	   33,3	  %	   19,8	  %	  

Svar	  på	  de	  öppna	  frågorna	  
”Vilka	  klädmärken	  är	  mest	  
populära	  på	  din	  skola?”	  och	  
”Vilka	  märken	  brukar	  du	  
oftast	  köpa?”	  	  

15,6	  %	   18,8	  %	   45,8	  %	   19,8	  %	  

	  

4.1.3	  Resultat	  av	  reliabilitetstest	  

För	  att	  testa	  reliabiliteten	  i	  de	  olika	  frågekonstrukten	  har	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  

tagits	  fram.	  Cronbachs	  alpha	  värdet	  bör	  ligga	  över	  0,7	  för	  att	  reliabiliteten	  ska	  kunna	  

anses	  vara	  hög.	  I	  Figur	  8.	  Tabell	  över	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  går	  att	  utläsa	  Cronbachs	  

alpha	  koefficienten	  för	  de	  olika	  konstrukten	  för	  tweenies	  respektive	  föräldrar	  samt	  den	  

gemensamma	  Cronbachs	  alpha	  koefficienten	  för	  de	  två	  respondentgrupperna.	  När	  

Cronbach	  alpha	  koefficienten	  tas	  fram	  för	  föräldrar	  och	  tweenies	  tillsammans	  har	  

konstruktet	  med	  frågor	  angående	  normativ	  referensgruppspåverkan	  en	  Cronbachs	  

alpha	  koefficient	  på	  0,638	  vilket	  är	  strax	  under	  0,7.	  Konstruktet	  med	  frågor	  avseende	  

komparativ	  referensgruppspåverkan	  har	  en	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  på	  0,890.	  

Frågekonstruktet	  avseende	  företags	  påverkan	  via	  marknadskommunikation	  har	  en	  

Cronbachs	  alpha	  koefficient	  på	  0,785	  och	  frågekonstruktet	  med	  avseende	  på	  företags	  

påverkan	  via	  varumärken	  0,808.	  De	  två	  frågekonstrukten	  med	  avseende	  på	  
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referensgruppers	  påverkan	  har	  en	  gemensam	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  på	  0,736.	  De	  

två	  frågekonstrukten	  med	  frågor	  avseende	  företags	  påverkan	  har	  en	  gemensam	  

Cronbachs	  alpha	  koefficient	  på	  0,799.	  Frågekonstruktet	  som	  avser	  mäta	  modeintresse	  

hos	  tweeniesen	  har	  en	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  på	  0,645	  vilket	  ligger	  strax	  under	  

gränsen	  0,7.	  	  

Sammanfattningsvis	  har	  frågekonstruktet	  med	  avseende	  på	  normativ	  

referensgrupp	  en	  koefficient	  under	  gränsvärdet	  medan	  övriga	  frågekonstrukt	  där	  

tweenies	  och	  föräldrars	  svar	  analyseras	  tillsammans	  har	  en	  koeficient	  över	  gränsvärdet	  

vilket	  tyder	  på	  att	  dessa	  konstrukt	  har	  hög	  reliabilitet.	  När	  tweeniesen	  och	  föräldrarnas	  

svar	  analyseras	  var	  för	  sig	  är	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  över	  0,7	  för	  samtliga	  konstrukt	  

förutom	  normativ	  referensgrupp	  samt	  de	  frågekonstrukt	  som	  enbart	  har	  analyserats	  för	  

tweeniesen	  och	  avser	  mäta	  deras	  modeintresse.	  	  

Figur	  8.	  Tabell	  över	  Cronbachs	  alpha	  koefficient	  

	   Cronbachs	  
alpha	  
koefficient	  
tweenies	  

Cronbachs	  
alpha	  	  
koeficient	  
föräldrar	  

Cronbachs	  
alpha	  	  
koeficient	  
tillsammans	  

Normativ	   0,656	   0,584	   0,638	  
Komparativ	   0,886	   0,893	   0,890	  
Marknadskommunikation	   0,795	   0,767	   0,785	  
Varumärke	   0,777	   0,870	   0,808	  
Referensgrupper	   0,756	   0,705	   0,736	  
Företag	   0,806	   0,791	   0,799	  
Modeintresse	   0,645	   	   	  
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5.	  Analys	  

5.1	  Jämförelse	  av	  referensgruppers	  och	  företags	  påverkan	  på	  tweenies	  

För	  att	  jämföra	  hur	  mycket	  de	  olika	  typerna	  av	  påverkan	  påverkar	  tweenies	  har	  ett	  

paired-‐sample	  t-‐test	  genomförts.	  Figur	  9.	  Tabell	  över	  jämförelse	  mellan	  de	  olika	  typerna	  

av	  påverkan	  nedan	  illustrerar	  medeltal	  och	  skillnader	  i	  medeltal	  mellan	  hur	  mycket	  

respondenterna	  angett	  att	  de	  håller	  med	  om	  olika	  påståendena	  indelade	  i	  subtyperna	  

normativ	  referensgrupp,	  komparativ	  referensgrupp	  och	  företagens	  påverkan	  via	  

marknadskommunikation	  och	  varumärken	  samt	  skillnader	  i	  medelvärdena	  för	  typerna	  

referensgrupper	  och	  företags	  påverkan.	  Indelat	  i	  de	  fyra	  subtyper	  av	  påverkan	  anges	  

komparativ	  referensgrupp	  vara	  den	  typ	  av	  påverkan	  som	  har	  enskilt	  störst	  inflytande	  på	  

tweeniesens	  köpbeslut.	  Detta	  mönster	  blir	  tydligt	  då	  tweeniesens	  och	  deras	  föräldrars	  

svar	  analyseras	  var	  för	  sig	  samt	  då	  samtliga	  respondenters	  svar	  analyseras	  gemensamt.	  	  

Vid	  jämförelse	  av	  vilken	  påverkan	  normativ	  och	  komparativ	  referensgrupp	  

har	  visar	  t-‐testet	  att	  subtypen	  komparativ	  referensgrupp	  påverkar	  mer	  än	  subtypen	  

normativ	  referensgrupp.	  För	  att	  utreda	  om	  en	  skillnad	  i	  medeltal	  är	  statistiskt	  

signifikant	  har	  ett	  Sig	  2-‐tailed	  värde	  tagits	  fram.	  Ett	  värde	  under	  0,05	  tyder	  på	  att	  det	  

finns	  en	  statistiskt	  signifikant	  skillnad	  mellan	  de	  två	  medeltal	  som	  jämförs.	  Skillnaden	  i	  

medeltal	  avseende	  normativ	  och	  komparativ	  är	  statistiskt	  signifikant	  d	  v	  s	  sig	  2-‐tailed	  <	  

0,05	  dels	  om	  tweeniesen	  och	  föräldrarnas	  svar	  analyseras	  var	  för	  sig	  samt	  om	  samtliga	  

respondenters	  svar	  analyseras	  tillsammans.	  En	  jämförelse	  av	  företagens	  påverkan	  via	  

marknadsföring	  och	  företagens	  påverkan	  via	  varumärke	  visar	  att	  varumärken	  påverkar	  

mer	  än	  marknadskommunikation	  samt	  att	  skillnaden	  är	  statistiskt	  signifikant	  både	  om	  

tweenisen	  och	  föräldrarnas	  svar	  analyseras	  var	  för	  sig	  samt	  om	  samtliga	  respondenters	  

svar	  analyseras	  gemensamt.	  	  

Vid	  jämförelse	  av	  vilken	  påverkan	  referensgrupper	  och	  företag	  har	  på	  

tweenies	  var	  referensgruppers	  påverkan	  störst.	  Skillnaden	  i	  medeltal	  var	  statistiskt	  

signifikant	  både	  när	  tweeniesens	  och	  föräldrarnas	  svar	  analyseras	  var	  för	  sig	  samt	  när	  

alla	  respondenters	  svar	  analyseras	  tillsammans.	  	  
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Figur	  9.	  Tabell	  över	  jämförelse	  mellan	  de	  olika	  typerna	  av	  påverkan	  

	   Medelvärde	  
tweenies	  

Sig	  2-‐
tailed	  
tweenies	  

Medelvärde	  
föräldrar	  

Sig	  2-‐
tailed	  
föräldrar	  

Medelvärde	  
tillsammans	  

Sig	  2-‐tailed	  	  
tillsammans	  

Normativ	   2,13	   	   2,06	   	   2,11	   	  
	   	   0,014	   	   0,000	   	   0,000	  
Komparativ	   2.38	  	   	   2,66	  	   	   2,48	   	  
Marknads-‐
kommunikation	  

1,66	   	   1,65	   	   1,66	   	  

	   	   0,000	   	   0,000	   	   0,000	  
Varumärke	   1,95	   	   2,08	   	   2,00	   	  
Referens-‐
grupper	  

2,22	   	   2,28	   	   2,24	   	  

	   	   0,000	   	   0,000	   	   0,000	  
Företag	   1,81	   	   1,86	   	   1,84	   	  
	  

	  

När	  de	  olika	  åldrarna	  inom	  tweenieåldersspannet	  jämförs	  med	  varandra	  

framgår	  att	  nioåringarna	  har	  svarat	  med	  ett	  något	  högre	  medeltal	  på	  hur	  mycket	  de	  

påverkas	  av	  både	  referensgrupper	  och	  företagen	  men	  det	  framträder	  inget	  tydligt	  

generellt	  mönster	  av	  skillnader	  i	  påverkan	  mellan	  de	  olika	  åldersgrupperna.	  Möjligtvis	  

kan	  det	  trots	  detta	  finnas	  ett	  mönster	  som	  skulle	  gå	  att	  urskilja	  om	  undersökningen	  

hade	  innefattat	  ett	  större	  antal	  respondenter.	  

Familjen	  brukar	  anses	  vara	  den	  referensgrupp	  som	  påverkar	  människor	  i	  

störst	  utsträckning	  (Lindström,	  2004,	  s.	  137).	  Undersökningen	  visar	  dock	  att	  vänner	  

som	  referensgrupp	  har	  ett	  starkare	  inflytande	  över	  tweenies	  modekonsumtion	  än	  vad	  

familjen	  har.	  	  Detta	  skulle	  kunna	  förklaras	  av	  att	  mode	  kan	  klassas	  som	  en	  lyxvara	  då	  

individer	  vid	  köp	  av	  lyxvaror	  tenderar	  att	  påverkas	  mer	  av	  vänner	  än	  av	  familj	  (Childers	  

och	  Rao,	  1992,	  208).	  Mode	  är	  även	  något	  som	  används	  för	  att	  utrycka	  identitet	  och	  för	  

att	  passa	  in	  i	  olika	  sociala	  gemenskaper.	  Ur	  den	  synvinkeln	  är	  det	  logiskt	  att	  vänner	  har	  

starkast	  påverkan	  när	  tweeniesen	  köper	  kläder	  eftersom	  att	  det	  är	  vänner	  snarare	  än	  

familjen	  som	  tweenies	  strävar	  efter	  att	  känna	  samhörighet	  med	  och	  identifiera	  sig	  med.	  

Tidigare	  forskning	  har	  visat	  att	  framgångsrika	  märken	  ofta	  har	  det	  gemensamt	  att	  de	  

tagit	  vara	  på	  den	  påverkan	  tweenies	  har	  på	  varandra	  (Lindström,	  2004,	  s.138).	  Bland	  

tweenies	  finns	  också	  ofta	  ett	  motstånd	  mot	  att	  känna	  att	  de	  blir	  påverkade	  av	  företag.	  

Detta	  kan	  göra	  att	  det	  är	  svårare	  att	  nå	  fram	  till	  dem	  med	  reklam.	  	  

I	  Figur	  7.	  Tabell	  över	  enkätsvar	  på	  öppna	  frågor	  om	  varumärken	  redovisas	  

svaren	  på	  de	  öppna	  frågorna	  som	  ställts	  till	  tweeniesen	  om	  vilka	  märken	  som	  är	  deras	  
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favoritmärken	  och	  vilka	  märken	  de	  oftast	  köper.	  	  En	  stor	  andel,	  33,3	  %,	  av	  tweeniesen	  

har	  svarat	  att	  de	  inte	  brukar	  köpa	  de	  märken	  som	  de	  anser	  vara	  sina	  favoritmärken.	  

Detta	  kan	  tolkas	  på	  olika	  sätt.	  Det	  skulle	  det	  kunna	  bero	  på	  att	  tweeniesen	  låter	  andra	  

faktorer	  påverka	  mer	  vilka	  märken	  de	  köper	  än	  vad	  de	  utgår	  ifrån	  vad	  de	  själva	  tycker	  

om.	  Kanske	  anser	  de	  till	  exempel	  att	  vänners	  åsikter	  väger	  tyngre.	  En	  annan	  rimlig	  

tolkning	  är	  att	  de	  favoritmärken	  som	  tweeniesen	  har	  helt	  enkelt	  inte	  är	  tillgängliga	  för	  

dem	  på	  grund	  av	  att	  de	  till	  exempel	  är	  för	  dyra	  eller	  att	  föräldrarna	  inte	  vill	  köpa	  dessa	  

märken.	  45	  %	  av	  tweeniesen	  uppger	  inte	  samma	  märken	  på	  frågan	  om	  vilka	  märken	  

som	  är	  populära	  på	  deras	  skola	  och	  på	  frågan	  om	  vilka	  märken	  de	  oftast	  brukar	  köpa.	  

Detta	  skulle	  kunna	  bero	  på	  att	  en	  stor	  del	  av	  tweenisen	  är	  självständiga	  i	  sina	  klädval	  

gentemot	  skolan	  och	  inte	  tycker	  att	  det	  spelar	  så	  stor	  roll	  vilka	  märken	  som	  är	  populära	  

där.	  Men	  det	  kan	  också	  lika	  gärna	  bero	  på	  att	  de	  populära	  märkena	  inte	  är	  tillgängliga.	  	  

5.2	  Jämförelse	  mellan	  tweenies	  och	  föräldrars	  enkätsvar	  

För	  att	  jämföra	  enkätsvaren	  i	  grupperna	  tweenies	  och	  föräldrar	  genomfördes	  ett	  

independent	  sample	  t-‐test.	  Figur	  10.	  Tabell	  över	  skillnad	  i	  påverkan	  enligt	  tweenies	  och	  

föräldrar	  illustrerar	  de	  olika	  svaren	  i	  medeltal	  för	  tweenies	  och	  föräldrar.	  Medeltalet	  för	  

påverkan	  av	  normativ	  referensgrupp	  var	  2,13	  enligt	  tweeniesen	  och	  2,06	  enligt	  

föräldrarna.	  Medeltalet	  för	  påverkan	  av	  komparativ	  referensgrupp	  var	  för	  tweeniesen	  

2,38	  och	  för	  föräldrarna	  2,66.	  För	  referensgrupper	  i	  sin	  helhet	  var	  medeltalet	  för	  

tweeniesen	  2,22	  och	  för	  föräldrarna	  2,28.	  För	  subtypen	  marknadskommunikation	  var	  

medelvärdet	  hos	  tweeniesen	  1,66	  och	  för	  föräldrarna	  1,65.	  För	  påverkanssubtypen	  

varumärken	  var	  medeltalet	  för	  barnen	  1,95	  och	  för	  föräldrarna	  2,08.	  För	  företagens	  

påverkan	  som	  helhet	  var	  medeltalet	  1,81	  för	  tweeniesen	  och	  1,86	  för	  föräldrarna.	  	  

Sig	  2-‐tailed	  var	  över	  0,05	  på	  samtliga	  frågekonstrukt	  vilket	  betyder	  att	  det	  

inte	  finns	  en	  signifikant	  skillnad	  mellan	  barnen	  och	  deras	  föräldrars	  svar.	  Detta	  är	  

intressant	  då	  det	  skulle	  kunna	  tänkas	  finnas	  skillnader	  mellan	  tweeniesens	  syn	  och	  de	  

vuxnas	  syn	  på	  hur	  mycket	  olika	  faktorer	  påverkar.	  Föräldrarna	  skulle	  kunna	  tänkas	  ha	  

en	  mer	  objektiv	  syn	  speciellt	  när	  det	  kommer	  till	  företagens	  påverkan	  då	  tweenies	  

kanske	  inte	  är	  lika	  medvetna	  om	  hur	  de	  påverkas	  av	  marknadskommunikation	  och	  

varumärkens	  attraktionskraft.	  	  

På	  frågan	  om	  vem	  som	  betalar	  för	  tweenisens	  kläder	  finns	  dock	  en	  stor	  

skillnad	  mellan	  tweeniesens	  och	  föräldrarnas	  svar.	  Tweeniesen	  anser	  i	  betydligt	  högre	  

grad	  att	  de	  själva	  betalar	  sina	  kläder	  än	  vad	  föräldrarna	  anser	  att	  deras	  barn	  är	  med	  och	  
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betalar.	  47,9	  %	  av	  tweeniesen	  har	  svarat	  att	  de	  betalar	  för	  sina	  kläder	  tillsammans	  med	  

föräldrarna.	  52,1	  %	  har	  svarat	  att	  föräldrarna	  betalar	  kläder.	  Bland	  föräldrarna	  däremot	  

har	  5,7	  %	  svarat	  att	  deras	  barn	  är	  med	  och	  betalar	  för	  kläder	  och	  94,3	  %	  att	  föräldrarna	  

betalar	  kläderna	  till	  barnet.	  Detta	  beror	  troligtvis	  på	  att	  tweenies	  och	  föräldrar	  har	  olika	  

synsätt,	  där	  tweenies	  kan	  tänkas	  tycka	  att	  vecko-‐	  och	  månadspeng	  är	  deras	  egna	  pengar	  

medan	  föräldrar	  tycker	  att	  de	  betalar	  kläderna	  i	  och	  med	  att	  de	  ger	  vecko-‐	  och	  

månadspeng	  som	  ska	  användas	  bland	  annat	  till	  kläder.	  Studien	  har	  visat	  att	  många	  av	  

tweeniesen	  som	  deltagit	  får	  fickpengar	  men	  det	  är	  fortfarande	  en	  tredjedel	  (33,3	  %)	  av	  

tweeniesen	  som	  uppger	  att	  de	  varken	  får	  vecko-‐	  eller	  månadspeng.	  Att	  tweeniesen	  

upplever	  att	  de	  själva	  är	  med	  och	  bekostar	  kläder	  kan	  också	  tolkas	  som	  att	  de	  upplever	  

en	  självständighet	  i	  shoppingen	  i	  de	  fall	  då	  de	  själva	  hushållar	  med	  fickpengar	  och	  väljer	  

vilka	  plagg	  som	  ska	  köpas	  in.	  	  

Figur	  10.	  Tabell	  över	  skillnad	  i	  påverkan	  enligt	  tweenies	  och	  föräldrar	  

	   Medelvärde	  tweenies	  	   Medelvärde	  föräldrar	  	   Sig	  2-‐tailed	  
Normativ	   2,13	   2,06	   0,624	  
Komparativ	   2,38	   2,66	   0,391	  
Marknadskommunikation	   1,66	   1,65	   0,902	  
Varumärke	   1,95	   2,08	   0,391	  
Referensgrupper	  	   2,22	   2,28	  	   0,675	  
Företag	   1,81	   1,86	   0,657	  

	  

5.3	  Jämförelse	  mellan	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  tweenies	  

Tweeniesen	  har	  delats	  in	  i	  två	  grupper	  med	  avseende	  på	  modeintresse.	  Föräldrarna	  har	  

exkluderats	  ur	  denna	  del	  av	  studien.	  För	  att	  jämföra	  de	  två	  grupperna	  med	  mode-‐	  och	  

icke	  modeintresserade	  tweenies	  har	  ett	  indipendent	  sample	  t-‐test	  genomförts.	  Figur	  11.	  

Tabell	  över	  skillnad	  i	  påverkan	  mellan	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  

tweenies	  illustrerar	  resultatet	  av	  jämförelsen.	  Undersökningen	  har	  visat	  att	  de	  

modeintresserade	  barnen	  påverkas	  mer	  av	  subtypen	  komparativ	  referensgrupp	  än	  

tweeniesen	  utan	  modeintresse.	  Det	  fanns	  en	  statistiskt	  signifikant	  skillnad	  mellan	  

grupperna	  i	  detta	  avseende.	  När	  det	  kommer	  till	  i	  vilken	  grad	  tweeniesen	  påverkas	  av	  

subtypen	  normativ	  referensgrupp	  fanns	  ingen	  statistiskt	  signifikant	  skillnad	  mellan	  

grupperna.	  Det	  finns	  heller	  ingen	  statistiskt	  signifikant	  skillnad	  mellan	  hur	  mycket	  

modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  påverkas	  av	  de	  två	  subtyperna	  av	  

referensgrupper	  då	  dessa	  analyseras	  gemensamt.	  	  
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När	  det	  kommer	  till	  företagens	  påverkan	  har	  de	  modeintresserade	  

tweeniesens	  i	  genomsnitt	  angett	  en	  högre	  siffra	  för	  till	  vilken	  grad	  de	  påverkas	  av	  

företagen	  via	  både	  marknadsföring	  och	  varumärken.	  Det	  finns	  en	  statistiskt	  signifikant	  

skillnad	  mellan	  grupperna	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  i	  detta	  

avseende.	  Alla	  tweenies	  har	  fått	  svara	  på	  frågan	  ”Vilka	  är	  dina	  favoritmärken?”	  Ett	  högre	  

antal	  favoritmärken	  skulle	  kunna	  tänkas	  tyda	  på	  ett	  större	  intresse	  för	  mode.	  

Modeintresserade	  tweenies	  och	  icke	  modeintresserade	  tweenies	  har	  jämförts	  med	  

avseende	  på	  antal	  favoritmärken	  med	  ett	  independent	  sample	  t-‐test.	  Antal	  

favoritmärken	  är	  i	  genomsnitt	  högre	  för	  de	  modeintresserade	  tweeniesen	  men	  

skillnaden	  i	  antal	  favoritmärken	  är	  inte	  statistiskt	  signifikant	  då	  sig	  2-‐tailed	  värdet	  är	  

större	  än	  0,05.	  

Figur	  11.	  Tabell	  över	  skillnad	  i	  påverkan	  mellan	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  

tweenies	  

	   Medelvärde	  
modeintresserade	  
tweenies	  

Medelvärde	  ej	  
modeintresserade	  
tweenies	  

Sig	  2-‐tailed	  

Normativ	   2,29	   1,97	   0,065	  
Komparativ	   2,28	   1,63	   0,000	  
Marknadskommunikation	  	   1,97	   1,35	   0,000	  
Varumärke	   2,28	   1,63	   0,000	  
Referensgrupper	   2,35	   2,09	   0,152	  
Företag	   2,13	   1,49	   0,000	  
Antal	  favoritmärken	   1,38	   1,02	   0,187	  
	  

Enligt	  Barnes	  ligger	  mycket	  av	  värdet	  hos	  modeprodukter	  i	  varumärket	  då	  varumärket	  

precis	  som	  modegraden	  båda	  är	  viktiga	  komponenter	  för	  att	  uttrycka	  identitet	  med	  

hjälp	  av	  kläder	  (Barnes,	  2014,	  s.	  194-‐195).	  Undersökningen	  har	  visat	  att	  de	  tweenies	  

som	  definierats	  som	  modeintresserade	  påverkas	  mer	  av	  varumärke	  men	  även	  av	  

marknadskommunikation	  och	  komparativ	  referensgrupp.	  Då	  komparativ	  referensgrupp	  

i	  undersökningen	  har	  testats	  med	  frågor	  angående	  påverkan	  från	  vänner	  och	  

skolkamrater	  kan	  slutsatsen	  därför	  dras	  att	  de	  modeintresserade	  påverkas	  i	  högre	  grad	  

av	  just	  sina	  vänners	  och	  skolkamraters	  åsikter.	  	  

Det	  finns	  skillnader	  mellan	  de	  tweenies	  som	  definierats	  som	  

modeintresserade	  och	  de	  tweenies	  som	  definierats	  som	  icke	  modeintresserade.	  De	  

modeintresserade	  tweenisen	  anser	  sig	  själva	  påverkas	  mer	  av	  samtliga	  faktorer	  än	  de	  

tweenies	  som	  definierats	  som	  icke	  modeintresserade.	  Det	  finns	  statistiskt	  signifikanta	  

skillnader	  mellan	  hur	  mycket	  modeintresserade	  tweenies	  och	  icke	  modeintresserade	  
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anser	  sig	  påverkas	  av	  komparativ	  referensgrupp,	  marknadskommunikation	  och	  

varumärke	  men	  inte	  av	  normativ	  referensgrupp.	  Påverkan	  av	  normativ	  referensgrupp	  

har	  testats	  via	  frågor	  kopplade	  till	  familjens	  påverkan.	  Av	  resultaten	  kan	  man	  således	  

dra	  slutsatsen	  att	  familjen	  har	  ungefär	  lika	  stor	  påverkan	  på	  tweenies	  oavsett	  

modeintresse.	  	  

5.4	  Avlutande	  diskussion	  

Denna	  studie	  har	  undersökt	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  tweenies	  i	  deras	  

modekonsumtion,	  vilka	  skillnader	  med	  avseende	  på	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  

modekonsumtionen	  som	  finns	  mellan	  modeintresserade	  och	  icke	  modeintresserade	  

tweenies	  samt	  vilka	  skillnader	  som	  finns	  mellan	  hur	  tweenies	  och	  deras	  föräldrar	  

upplever	  att	  tweeniesen	  påverkas	  av	  olika	  faktorer	  i	  sin	  modekonsumtion.	  Studien	  har	  

fokuserat	  på	  normativa	  och	  komparativa	  referensgruppers	  påverkan	  samt	  företags	  

påverkan	  via	  marknadskommunikation	  och	  varumärken.	  Studien	  har	  visat	  att	  samtliga	  

av	  de	  faktorer	  som	  undersökts	  tycks	  påverka	  tweenies	  i	  deras	  modekonsumtion.	  

Referensgruppers	  och	  särskilt	  komparativ	  referensgrupps	  påverkan	  har	  

visats	  vara	  större	  än	  företags	  påverkan	  på	  tweenies	  köpbeslut.	  Både	  tweeniesen	  själva	  

och	  deras	  föräldrar	  anser	  att	  vännernas	  och	  familjens	  åsikt	  påverkar	  mer	  än	  

marknadskommunikation	  eller	  vilket	  varumärke	  en	  produkt	  har.	  Detta	  överensstämmer	  

med	  Lindströms	  forskning	  som	  visat	  att	  tweenies	  inte	  gärna	  vill	  låta	  sig	  influeras	  av	  

företag	  och	  att	  vännerna	  och	  produkternas	  sociala	  betydelse	  istället	  är	  avgörande	  för	  

huruvida	  tweenies	  attraheras	  av	  en	  produkt	  (Lindström,	  2004,	  s.	  154).	  	  

I	  undersökningen	  finns	  endast	  små	  skillnader	  mellan	  hur	  tweenies	  och	  

föräldrar	  har	  svarat	  på	  de	  olika	  enkätfrågorna.	  Det	  faktum	  att	  föräldrar	  och	  tweenies	  

tycker	  relativt	  lika	  styrker	  resultatets	  trovärdighet.	  Det	  kan	  dock	  vara	  rimligt	  att	  mycket	  

av	  den	  påverkan	  som	  sker	  via	  speciellt	  marknadskommunikation	  når	  fram	  till	  

tweeniesen	  utan	  att	  de	  eller	  föräldrarna	  är	  aktivt	  medvetna	  om	  det.	  I	  så	  fall	  underskattas	  

troligtvis	  effekten	  av	  marknadskommunikation	  vilket	  kan	  tänkas	  snedvrida	  resultatet	  av	  

studien.	  Att	  det	  är	  svårt	  att	  mäta	  effekten	  av	  marknadskommunikation	  kan	  anses	  utgöra	  

en	  svaghet	  i	  undersökningen.	  	  

Studien	  har	  även	  visat	  att	  det	  finns	  en	  skillnad	  mellan	  hur	  mycket	  de	  olika	  

faktorerna	  påverkar	  tweenies	  som	  är	  modeintresserade	  respektive	  de	  som	  inte	  är	  

modeintresserade.	  Sammanfattningsvis	  har	  studien	  visat	  att	  komparativ	  
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referensgruppspåverkan	  i	  form	  av	  vänpåverkan	  är	  den	  enskilt	  viktigaste	  

påverkansfaktorn	  när	  tweenies	  konsumerar	  mode.	  	  

5.4.1	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Studien	  har	  fokuserat	  på	  vilka	  faktorer	  som	  påverkar	  tweenies	  och	  har	  jämfört	  tweenies	  

med	  föräldrar	  samt	  mode-‐	  med	  icke	  modeintresserade	  tweenies.	  Studien	  har	  begränsats	  

till	  referensgruppers	  samt	  företags	  påverkan	  på	  tweenies.	  Inom	  området	  

referensgrupper	  har	  denna	  studie	  mestadels	  fokuserat	  på	  hur	  familj	  och	  vänner	  

påverkar	  tweenies.	  Andra	  typer	  av	  referensgrupper	  så	  som	  kändisars	  påverkan	  har	  inte	  

undersökts.	  Kändisar	  har	  sannolikt	  ett	  relativt	  stort	  inflytande	  på	  åldersgruppen	  och	  det	  

vore	  därför	  intressant	  att	  undersöka	  vilken	  påverkan	  dessa	  har.	  Det	  är	  heller	  inte	  

självklart	  hur	  tweenies	  särskiljer	  sig	  från	  andra	  åldersgrupper	  och	  i	  vilka	  sammanhang	  

de	  bör	  ses	  som	  ett	  eget	  kundsegment.	  Därför	  vore	  det	  intressant	  att	  jämföra	  

åldersgruppen	  tweenies	  med	  både	  yngre	  och	  äldre	  barn	  med	  avseende	  på	  vilka	  faktorer	  

de	  påverkas	  av	  i	  sin	  modekonsumtion.	  

5.4.2	  Implikationer	  för	  modeföretagen	  

En	  praktisk	  implikation	  av	  resultatet	  i	  studien	  är	  att	  modeföretagen	  bör	  ta	  hänsyn	  till	  

vänpåverkan	  när	  de	  marknadsför	  sina	  produkter.	  Den	  typ	  av	  marknadsföring	  som	  spelar	  

på	  vänners	  påverkan,	  så	  kallad	  peer-‐to-‐peer	  marknadsföring	  är	  därför	  troligtvis	  den	  typ	  

av	  marknadsföring	  som	  fungerar	  bäst	  för	  att	  marknadsföra	  sig	  till	  tweenies.	  Resultat	  

stämmer	  väl	  överens	  med	  tidigare	  studier	  om	  hur	  marknadsföring	  till	  tweenies	  bör	  

utformas.	  

De	  modeintresserade	  tweenisen	  är	  lättare	  att	  nå	  fram	  till	  för	  företagen	  då	  

marknadskommunikation,	  varumärken	  och	  vänners	  påverkan	  är	  större	  vid	  deras	  köp.	  

Att	  nå	  fram	  till	  de	  icke	  modeintresserade	  tweeniesen	  är	  svårare	  då	  familjen	  är	  den	  

faktor	  som	  påverkar	  mest.	  För	  att	  nå	  dessa	  tweenies	  spelar	  det	  därför	  större	  roll	  hur	  

mycket	  butiken	  anpassat	  sig	  till	  föräldrarna	  då	  dessa	  styr	  valet	  i	  högre	  grad.	  Även	  de	  

modeintresserade	  tweeniesen	  handlar	  oftast	  tillsammans	  med	  en	  förälder	  och	  påverkas	  

således	  av	  denna	  även	  om	  de	  har	  starkare	  egna	  åsikter	  om	  vilka	  plagg	  och	  varumärken	  

som	  väljs.	  Att	  anpassa	  butiksutrymmena	  så	  att	  både	  barn	  och	  förälder	  trivs	  i	  

butiksmiljön	  kan	  därför	  sannolikt	  ha	  effekt	  på	  försäljningen.	  77,1	  %	  av	  barnen	  har	  

angett	  att	  de	  oftast	  handlar	  tillsammans	  med	  sina	  mammor.	  Detta	  kan	  innebära	  att	  

mödrarna	  på	  så	  sätt	  får	  ett	  ökat	  inflytande	  över	  shoppingen	  och	  att	  de	  överför	  sina	  
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preferenser	  på	  barnen.	  Tidigare	  forskning	  har	  visat	  på	  vikten	  av	  att	  anpassa	  

butiksutrymmena	  efter	  föräldrarna	  (Burgess	  och	  Drake-‐bridges,	  2010,	  s.	  631-‐632).	  

Undersökningen	  har	  visat	  att	  en	  ytterst	  liten	  andel	  (2	  %)	  av	  tweeniesen	  anser	  att	  de	  

oftast	  handlar	  utan	  föräldrar	  och	  inga	  av	  föräldrarna	  uppger	  att	  deras	  barn	  oftast	  

handlar	  utan	  dem.	  För	  modeföretagen	  innebär	  resultatet	  av	  studien	  att	  de	  bör	  ha	  en	  

föräldravänlig	  butiksmiljö	  som	  underlättar	  försäljning	  till	  tweenies	  samt	  en	  

marknadsföring	  som	  tar	  vara	  på	  vänpåverkan.	  	  
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Bilaga	  

Tweenieenkät	  

	  
1. Hur	  gammal	  är	  du?	  
	  
____________________________	  
	  
	  
2.	  Är	  du	  tjej	  eller	  kille?	  
	  
☐	  Tjej	  	  
☐	  Kille	  	  

	  
	  

3.	  Hur	  många	  syskon	  har	  du?	  
	  
☐	  0	  	  
☐	  1	   	  
☐	  2	   	  
☐	  3	   	  
☐	  fler	  än	  3	  	  
	  
	  
4.	  Vem	  handlar	  du	  oftast	  kläder	  med?	  
	  
☐	  Mamma	   	  
☐	  Pappa	   	  
☐	  Syskon	   	  
☐	  Kompis	   	  
☐	  Någon	  annan	  	  
	  
	  
5.	  Får	  du	  veckopeng	  eller	  månadspeng?	  
	  
☐	  Veckopeng	  	  
☐	  Månadspeng	  	  
☐	  Ingen	  peng	  
	  
Hur	  mycket?____________________________________	  
	  

	  
6.	  Vem	  betalar	  dina	  kläder?	  
	  
☐	  Mina	  föräldrar	  	  
☐	  Jag	  betalar	  med	  veckopeng	  eller	  månadspeng	  	  
☐	  Både	  jag	  och	  mina	  föräldrar	  	  
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Fyll	  i	  hur	  mycket	  du	  tycker	  meningarna	  stämmer:	  
	  
	  
7.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  att	  köpa	  kläder?	  
Stämmer	  	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	  	   Mycket	  	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
8.	  Jag	  köper	  kläder	  ofta.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
9.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  jag	  gillar	  mina	  kläder.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket
	  
	  

	  
10.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  kompisar	  gillar	  mina	  kläder.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
11.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  syskon	  gillar	  mina	  kläder.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
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12.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  mina	  föräldrar	  gillar	  mina	  kläder.	  	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  

	  
	  
13.	  Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  som	  jag	  sett	  i	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
14.	  Jag	  brukar	  köpa	  samma	  klädmärken	  som	  mina	  kompisar.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
15.	  Jag	  brukar	  köpa	  kläder	  som	  jag	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
16.	  Jag	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  vilket	  klädmärke	  mina	  kläder	  har.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  
	  

17.	  Jag	  brukar	  köpa	  liknande	  kläder	  som	  mina	  syskon.	  
	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
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18.	  Jag	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  andra	  elever	  på	  min	  skola	  gillar	  mina	  kläder.	  
	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  
	  

19.	  Jag	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  de	  andra	  eleverna	  på	  min	  
skola.	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

20.	  Jag	  köper	  helst	  kläder	  som	  har	  en	  egen	  reklam	  på	  TV.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Lite	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mellan	  	   	  	  	  	  	  Mycket	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jättemycket
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21.	  Vilka	  är	  dina	  favoritklädmärken?	  	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  

	  
	  
22.	  Vilka	  klädmärken	  är	  mest	  populära	  på	  din	  skola?	  
	  
_______________________________________________________________________________________	  
	  
	  

	  
	  
23.	  Vilka	  klädaffärer	  brukar	  du	  handla	  i?	  
	  
☐	  Lindex	  	  
☐	  Lindex	  på	  internet	  
☐Kappahl	  	  
☐Kappahl	  på	  internet	  
☐	  HM	  	  
☐	  HM	  på	  internet	  
☐	  Lager157	  	  
☐	  Lager	  157	  på	  internet	  
☐	  JC	  	  
☐	  JC	  på	  internet	  
☐	  Ellos	  
☐	  Halens	  
☐	  La	  Redoute	  
☐	  Zalando	  
☐	  Andra	  butiker	  
Vilka?	  __________________________________________________________________	  
☐	  Andra	  butiker	  som	  finns	  på	  internet.	  
Vilka?	  __________________________________________________________________	  

	  
	  
	  
	  

24.	  Vilka	  klädmärken	  brukar	  du	  oftast	  köpa?	  
	  
__________________________________________________________________________	  
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Föräldraenkät	  

	  
Hej	  alla	  föräldrar!	  	  
	  
Vi	  är	  två	  ekonomstudenter	  från	  Uppsala	  universitet	  som	  just	  nu	  skriver	  en	  c-‐
uppsats	  om	  barns	  konsumtionsvanor.	  Vi	  har	  varit	  i	  ditt	  barn	  skola	  och	  delat	  ut	  en	  
enkät	  med	  frågor	  om	  konsumtion	  till	  barn	  i	  åldrarna	  8-‐14	  år.	  Vi	  vill	  gärna	  även	  ha	  
in	  enkätsvar	  från	  er	  föräldrar.	  Alla	  svar	  från	  barn	  och	  föräldrar	  behandlas	  
självklart	  helt	  anonymt	  och	  det	  är	  frivilligt	  att	  delta.	  	  
Fyll	  gärna	  i	  vår	  enkät	  och	  låt	  ditt	  barn	  ta	  med	  enkäten	  tillbaka	  till	  skolan	  och	  ge	  
till	  sin	  klasslärare.	  Vi	  samlar	  sedan	  in	  enkäten	  från	  klassläraren.	  
	  
Om	  du	  har	  frågor	  om	  vår	  studie	  får	  du	  gärna	  kontakta	  oss	  på	  mejladress	  
Michelle.bianchi@outlook.com	  eller	  mattias.ferlin@gmail.com	  
	  
Tack	  på	  förhand!	  	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  	  
	  
Michelle	  Bianchi	  och	  Mattias	  Ferlin	  
	  
	  
	  
	  
Enkätfrågor	  till	  vårdnadshavare.	  	  
Frågorna	  avser	  ditt	  barn	  i	  åldern	  8-‐14	  som	  har	  tagit	  med	  enkäten	  hem.	  	  
	  

	  
1. Hur	  gammalt	  är	  ditt	  barn?	  

	  
____________________________	  
	  

2. Vilken	  relation	  har	  du	  till	  barnet?	  
	  

☐	  Mamma	  
☐	  Pappa	  
☐	  Annat	  ______________	  
	  

3. 	  Är	  ditt	  barn	  tjej	  eller	  kille?	  
	  
☐	  Tjej	  	  
☐	  Kille	  	  
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4. 	  Hur	  många	  syskon	  har	  ditt	  barn?	  
	  
☐	  0	  	  
☐	  1	   	  
☐	  2	   	  
☐	  3	   	  
☐	  fler	  än	  3	  	  
	  
	  

5. 	  Vem	  handlar	  ditt	  barn	  oftast	  kläder	  med?	  
	  
☐	  Mamma	   	  
☐	  Pappa	   	  
☐	  Syskon	   	  
☐	  Kompis	   	  
☐	  Någon	  annan	  	  
	  
	  

6. 	  Får	  ditt	  barn	  veckopeng	  eller	  månadspeng?	  
	  
☐	  Veckopeng	  	  
☐	  Månadspeng	  	  
☐	  Ingen	  peng	  
	  
Hur	  mycket?____________________________________	  
	  

	  
7. 	  Vem	  betalar	  ditt	  barns	  kläder?	  

	  
☐	  Vi	  föräldrar	  	  
☐	  Barnet	  betalar	  med	  veckopeng	  eller	  månadspeng	  	  
☐	  Både	  barnet	  (med	  vecko-‐	  eller	  månadspeng)	  och	  vi	  föräldrar	  
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Fyll	  i	  hur	  mycket	  du	  tycker	  meningarna	  stämmer:	  
	  
	  

8. 	  Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  roligt	  att	  köpa	  kläder.	  
	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	  	   Mycket	  	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
9. Det	  köps	  ofta	  kläder	  till	  mitt	  barn.	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
10. Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hon/han	  gillar	  sina	  kläder.	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket
	  
	  

	  
11. 	  Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hennes/hans	  kompisar	  gillar	  barnets	  

kläder.	  
	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  
	  

	  
12. 	  Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  hennes/hans	  syskon	  gillar	  barnets	  

kläder.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
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13. 	  Mitt	  barn	  tycker	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  vi	  föräldrar	  gillar	  barnets	  kläder.	  	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  
	  

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  

	  
	  

14. 	  Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  kläder	  som	  hon/han	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	  
	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
15. 	  Mitt	  barn	  brukar	  köpa	  samma	  klädmärken	  som	  sina	  kompisar.	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  

	  
16. 	  Det	  brukar	  köpas	  kläder	  som	  mitt	  barn	  sett	  på	  TV	  eller	  i	  reklam.	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐	  

	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  
	  

17. 	  Jag	  tror	  att	  det	  är	  viktigt	  för	  mitt	  barn	  vilket	  klädmärke	  kläderna	  har.	  
	  

☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  
	  

18. 	  Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  liknande	  kläder	  som	  hennes/hans	  syskon.	  
	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
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19. 	  Jag	  tror	  att	  mitt	  barn	  tycker	  det	  är	  viktigt	  att	  andra	  elever	  på	  hennes/hans	  
skola	  gillar	  hennes/hans	  kläder.	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

20. 	  Mitt	  barn	  brukar	  vilja	  köpa	  samma	  klädmärke	  som	  de	  andra	  eleverna	  på	  
hennes/hans	  skola.	  

	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐

Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
	  
	  
	  

21. Mitt	  barn	  vill	  helst	  köpa	  kläder	  som	  har	  en	  egen	  reklam	  på	  TV.	  	  
	  
☐	   ☐	   ☐	   ☐	   ☐
	  
Jättelite	   Lite	   Mellan	   Mycket	   Jättemycket	  
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22. Vilka	  är	  ditt	  barns	  favoritklädmärken?	  	  
	  
_____________________________________________________________________	  

	  
	  

23. 	  Vilka	  klädmärken	  är	  mest	  populära	  på	  ditt	  barns	  skola?	  
	  
_____________________________________________________________________	  
	  

	  
24. 	  I	  vilka	  klädaffärer	  brukar	  det	  handlas	  kläder	  till	  ditt	  barn?	  

	  
☐	  Lindex	  
☐	  Lindex	  på	  internet	  
☐Kappahl	  	  
☐Kappahl	  på	  internet	  
☐	  HM	  	  
☐	  HM	  på	  internet	  
☐	  Lager157	  	  
☐	  Lager	  157	  på	  internet	  
☐	  JC	  	  
☐	  JC	  på	  internet	  
☐	  Ellos	  
☐	  Halens	  
☐	  La	  Redoute	  
☐	  Zalando	  
☐	  Andra	  butiker	  
Vilka?	  __________________________________________________________________	  
	  
☐	  Andra	  butiker	  som	  finns	  på	  internet.	  
Vilka?	  __________________________________________________________________	  

	  
	  

25. 	  Vilka	  klädmärken	  brukar	  oftast	  köpas	  till	  ditt	  barn?	  
	  

	  


