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Förord 

 
Med denna uppsats avslutar vi våra studier på magisternivå vid Lunds universitet VT-

06.  

 

Först av allt vill vi tacka alla lärare som under våra ekonomistudier försett oss med 

diverse sakkunskaper samt utvecklat vårt analytiska tänkande. Framför allt vill vi 

tacka vår handledare Johan Alvehus för hans personliga engagemang och vägledning 

samt lärarna som undervisat under magisterkursen i Organisation under våren 2006 i 

Lund. 

 

Vidare vill vi tacka de ungdomar i åldrarna 18-22 år samt de lärare på olika 

slumpmässigt utvalda skolor, som hjälpte oss att få tillgång till deras klasser med 

”tweens”. Vi vill också tacka de föräldrar som gav sitt samtycke till att låta sina 

”tweens” delta i vår undersökning. Givetvis vill vi tillägna ett stort tack till alla våra 

respondenter i alla åldrar, utan deras deltagande hade vår undersökning inte varit 

möjlig att genomföra. 

 

 

 

 

 

 

Lund 2006 

 

 

 

Anna Dahlqvist Jenny Gustavsson Jenny Lööf 
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Abstrakt 

Uppsatsens titel: Ungdomars konsumtionsval 

Seminariedatum: 2006-10-19 

Ämne/kurs: FEK 591 Magisterseminarium, 10 poäng 

Författare: Anna Dahlqvist, Jennie Gustavsson, Jenny Lööf 

Handledare: Johan Alvehus    

Fem nyckelord: ”tweens”, ungdomar (18-22år), påverkan, märkeslojalitet, 

marknadsföring. 

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur ”tweens” (barn i åldern 8-12 år) 

samt ungdomar i åldern 18-22 år väljer sina varor och vad det är som faktiskt 

påverkar deras val. Syftet är även att jämföra de båda målgrupperna för att kunna se 

vilka skillnaderna är. 

 

Metod: Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats då vi har för avsikt att se till 

helheten och sammanhanget i det vi undersöker och inte till problemets specifika 

delar. Vi vill även skaffa oss en bredare och djupare kunskap om det specifika ämnet 

än vad som möjliggörs genom en kvantitativ ansats. Då vi utgått från våra empiriska 

fakta kombinerat med redan existerande teorier kan vår uppsats därför sägas ha en 

abduktiv ansats.  

 

Teoretiska perspektiv: Olika teorier som behandlar marknadsföring, 

konsumentbeteende, ”tweens” och psykologi har tillämpats i uppsatsen. 

 

Empiri: Vår empiri baseras på totalt trettio stycken semistrukturerade intervjuer med 

”tweens” och ungdomar i åldern 18 – 22 år. 

 

Slutsatser: ”Tweens” är väl medvetna om vilka produkter de vill ha och hur dessa 

ska se ut varpå de framförallt väljer sina produkter och produktmärken utifrån 

faktorer som finns i deras närmiljö. De flesta ”tweens” har behov av att tillhöra någon 

form av grupp som karakteriserar det som ”tweens” eftersträvar. Trots deras ringa 

ålder är många av dem ändå prismedvetna, detta är i de flesta fall en följd av 
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restriktioner hemifrån. Det råder en stor märkesmedvetenhet bland ”tweens”, många 

av dem vet också precis vilket märke de vill ha respektive inte ha. 

 

Ungdomar i åldern 18-22 år, säger sig påverkas av utseendet på respektive produkt 

när de ska göra sina inköp. De tycker det är viktigt att kunna klämma, känna och titta 

på produkterna innan affären avslutas, vilket medför att det optimala inköpsstället är 

en vanlig butik. I denna målgrupp råder en utbredd märkeslojalitet, där produkterna 

väljs utifrån både egna samt vänner och familjs tidigare erfarenheter. Även 

associationer av märket, så som prestanda, design och vilket märke som för tillfället 

är ”inne” påverkar huruvida ett köp kommer till stånd. 
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Abstract 

Title:  The consumption choice of kids    

Seminar date: 2006-10-19 

Course: Master thesis in Business Administration, 10 Swedish Credits, (15 ECTS) 

Authors: Anna Dahlqvist, Jennie Gustavsson, Jenny Lööf 

Advisor: Johan Alvehus    

Key words: ”tweens”, teens (18-22 years), influence, brand loyalty, marketing  

Purpose: The purpose with our essay is to find out how ”tweens” (kids in the age of 

8-12 years) and 18-22 years choose their merchandise and what influence their 

choices. We divided our respondents into two groups since we wanted to make a 

comparison on how it is to be a young kid and almost a grown up in order to see if 

there are any differences.  

Methodology: We chose to work with from a qualitative perspective since we have 

the intention to see to the whole context in the field of investigation and not to the 

specific parts of the problem. We also wish to gain a broader and deeper 

understanding about our specific subject which can not be gained from the 

quantitative perspective. Since we have our starting point in empirical facts combined 

with already existing theories our essay can be said to have a combination of an 

inductive and a deductive approach, i.e. an abducitve approach 

Theoretical perspectives: Different theories concerning marketing, consumer 

behaviour, ”tweens” and psychology have been used in the research. 

Empirical Foundation: Our empirical foundation is based on thirty semi-structured 

interviews with ”tweens” and kids in the age of 18-22 years. 

Conclusions: ”Tweens” are aware of what type of products they want and how they 

want them to be designed, mostly they choose their products after brands and factor 

in their nearest environment. Most “tweens” have a desire to be part of a group which 

characterize those values they aspire. Despite their age many of them are very price 

conscious, this is mainly a consequence of the restrictions they face from home. 
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Brand awareness is widely spread amongst the “tweens”, some of them know exactly 

which brand they want and which they do not want.  

Kids in the age of 18-22, claim that that they are affected by the design of the product 

when they are about to make a purchase. They find it important to investigate the 

goods carefully, by squeezing, touching and looking at the products, this make the 

regular store the optimal place of consumption. Amongst this group there is a rooted 

loyalty towards brands. The products are chosen as a consequence to both their own, 

their families and friends experiences. Associations made with the brand, for example 

if the brand is a “hot” product or not, is also a contributing factor in the buying 

process.  
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 Kapitel 1 

Introduktion 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla bakgrunden till uppsatsen, vår 

problemdiskussion samt vårt syfte. Även begränsningar och forskningsfrågorna är 

beskrivna samt dispositionen av uppsatsen.  

 

1.1  Bakgrund 

Vi lever i en värld som ständigt influeras av företag genom deras marknadsföring. 

Varje dag omges vi, så väl hemma som på jobbet eller i skolan, av olika stimuli i 

form av reklam och annonser av olika slag. Med hjälp av produkter och tjänster tävlar 

företagen både om vår uppmärksamhet och om våra pengar.  

 

Populärkultur, så som film, musik, sport och annan form av underhållning är både en 

produkt av och en inspiration för marknadsförare. Denna kultur påverkar allt ifrån 

film och musikikoner, senaste modet, inredningsdesign, hur man beter sig på bröllop 

och andra sociala tillställningar och mycket mer. Dess inflytande över våra liv är svår 

att undgå, trots att många försöker (Solomon, 1999). Internets stora framfart har 

inneburit ytterligare en kanal för företagen att nå ut till sina kunder, särskilt vad gäller 

den yngre målgruppen. 

 

Vi som författare till denna uppsats har under en längre tid funderat på vad det är som 

avgör vilken vara vi tittar åt bland affärernas hyllor och vilka faktorer som avgör det 

slutgiltiga valet av produkt. I dagens kommersialiserade samhälle har en ”ny” och 

intressant målgrupp vuxit fram. Det är inte längre tonåringarna som är 

marknadsföringsatleternas huvudmål utan den lite yngre gruppen ”tweens1” 

(www.sfi.se). Denna målgrupp anses viktig då det är de som tycks generera inkomst 

åt företagen inom några år (Lindstrom & Seybold, 2003). Med detta som bakgrund 

föll vårt intresse för barn och deras val av olika varor. 

                                                 
1 Se nedan under definitioner 
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1.2 Problemdiskussion 

Företagens huvuduppgift är att sälja sina varor vilket de gör via olika 

kanaler/marknadsföringssätt där de visar vad de har att erbjuda sina kunder. Dessa 

kanaler tar vi som konsumenter till oss på olika sätt, vad någon uppfattar, reflekterar 

kanske inte någon annan över. De marknadsföringskanaler som tillämpas är bland 

annat direktmarknadsföring, marknadsföring i massmedia och emotionell 

marknadsföring (Blomqvist, 2000; Söderlund, 2003). Vi har lagt märke till att dagens 

marknadsföring riktar sig till allt yngre människor, där företagen marknadsför 

”vuxenprylar” för barn. Är företagen rustade för att möta denna nya krävande 

målgrupp? I takt med att marknadsförarna hittar ”nya” målgrupper behövs också en 

justering av befintliga marknadsföringsåtgärder. Anledningen till detta är att 

konsumtionen och konsumtionsvanor hela tiden ändras och vad som var självklart 

innan kan idag vara omodernt. Dagens unga konsumenter är också betydligt mer 

kräsna än sina föregångare vilket gör att åtgärderna för att locka till sig deras 

uppmärksamhet måste förfinas i jämförelse med andra (Klein, 2000). Genom att lyfta 

fram ”tweens” som en egen mer hanterlig målgrupp och ta reda på allt om denna 

målgrupp, blir det lättare för företagen att genom differentiering skapa sig en 

konkurrensfördel och förhoppningsvis skapa livslånga relationer med sina nya unga 

kunder. Vilken/vilka är då de mest effektiva kanaler som når ”tweens” respektive 

ungdomar i åldern 18-22 år? När företagen väl nått ut till en köpare är syftet att 

behålla denna och få den att återkomma varpå det blir viktigt för företaget att redan i 

ett tidigt stadium etablera en märkeskännedom. Men hur etablerar man en 

märkeskännedom hos ”tweens” respektive ungdomar i åldern 18-22 år?  

 

På senare tid har ”tweens”, som sagt, blivit en intressant måltavla för 

marknadsförarna och marknadsföringen har allt mer inriktat sig mot denna målgrupp, 

då de anses vara framtidens kunder (Lindstrom & Seybold, 2003). De blir en 

intressant målgrupp då de inte enbart har en ökad egen konsumtion utan också utövar 

en stor påverkan på sina föräldrar att konsumera. ”Tweens” befinner sig i den fas av 

livet där man skapar sig en identitet och självkänsla vilket gör dem väldigt formbara 

som framtidens vuxna konsumenter (Lindstrom & Seybold, 2003; www.media-

awareness.ca). Dagens ”tweens” lever också i en mer virtuell värld än för bara ett par 

år sedan och de utsätts tidigt för olika typer av marknadsföringsåtgärder. Vi tycker att 
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det skulle vara intressant att göra en jämförelse mellan ”tweens” och ungdomar i 

åldern 18-22 år i syfte att visa för marknadsförarna vilken marknadsföring som 

lämpar sig bäst för denna relativt nya intressentgrupp och vad som skiljer sig när man 

blir lite äldre. Vi kommer med utgångspunkt i ”tweens” att fokusera på 

marknadsförarnas perspektiv. Valet att göra en jämförelse med just gruppen 18-22 år 

gjordes för att detta är en grupp som till skillnad från ”tweens” i större utsträckning 

själva bestämmer över sin konsumtion. Detta eftersom man befinner sig i ett stadium 

av livet där man står med ena foten i skolans värld och den andra på väg in i 

vuxenlivet.   

   

För att undersöka varför konsumenter väljer de produkter och märken de gör har vi 

valt att titta lite närmre på tre produkter; jeans, mobiltelefoner och läsk. Valet av 

dessa tre produkter gjordes medvetet på grund av att de befinner sig i olika 

prisklasser, har samma funktion och köpkraft hos både killar och tjejer samt har lyfts 

fram i media under en längre tid. Vi har även valt att titta närmre på vilka typer av 

stimuli som kan identifieras med våra valda produkter, undersöka hur 

märkeslojaliteten ter sig i våra båda målgrupper, se var man som ung konsument gör 

sina inköp samt se om priset påverka de val våra båda målgrupper ständigt måste 

göra. 

 

Enligt Lindstrom & Seybold (2003) är det viktigt att företagen knyter till sig sina 

kunder i ett så tidigt stadium som möjligt då ”tweens” anses vara den generation som 

ska generera företagens inkomst i framtiden. Men hur ska de göra för att nå dessa? 

Vad är det verkligheten säger, dvs. vad är det ”tweens” och ungdomarna i åldern 18-

22 år reflekterar över och lägger märke till? På basis av dessa reflektioner anser vi att 

det behövs ett bidrag till företagen vad gäller hur man når ut till denna målgrupp. För 

att se hur denna ny unga målgruppen skiljer sig från existerande teorier. Stämmer 

dessa eller krävs ett nytänkande? Hur ska företagen gå till väga för att nå ut till denna 

nya mer medvetna och mer kräsna målgrupp? För att se detta har vi valt att utgå ifrån 

”tweens” och jämföra dem med målgruppen 18-22 år.  
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1.3 Forskningsfrågor 

Vår uppsats grundar sig huvudsakligen på en forskningsfråga vilken vi även valt att 

bryta ner i fyra mindre frågor för att lättare kunna ringa in vårt problemområde 

genom att utgå från marknadsföringens grundläggande principer (påverkan, produkt, 

pris och plats). 

 

• Vilka faktorer påverkar vad ”tweens” respektive unga vuxna i åldern 18-

22 år väljer att handla? 

 

○    Vilka marknadsföringsåtgärder förknippas med de produkter vi valt   

     i respektive målgrupp? 

 

 ○    Har ”Tweens” en högre grad av märkesmedvetenhet respektive  

     märkeslojalitet när det gäller jeans, mobiltelefoner och läsk än den 

     äldre målgruppen?  

 

○   Har priset en större påverkan på ”tweens” än på den äldre   

målgruppen? 

 

○   Var handlar de respektive målgrupperna helst sina produkter? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur barn i åldern 8-12 år (tweens) samt 

ungdomar i åldern 18-22 år väljer sina varor och vad det är som faktiskt påverkar 

deras val. Syftet är även att jämföra de båda målgrupperna för att kunna se vilka 

skillnaderna är. 

 

1.5 Avgränsningar 

Det valda ämnet är mycket brett varpå vi var tvungna att begränsa oss. Vår empiriska 

studie begränsades till en undersökning av två målgrupper (8-12 år samt 18-22 år) i 

fyra olika skånska städer. Valet av respondenter hade inga begränsningar utöver 
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åldern på de som skulle svara. På grund av tidsaspekten samt ekonomiska resurser var 

vår undersökning även begränsad till ett i förväg bestämt antal (15st) respondenter 

från varje målgrupp. 

 

1.6 Definitioner 

”Tweens” Den del av vår population som befinner sig mellan ca 8-12 

år, dvs. mellan barn och tonår. 

18-22 år Den del av vår population som i viss del befinner sig i 

slutet av tonåren, men samtidigt kan räknas som vuxna.  

”Inne” Används om produkter som just för tillfället anses vara på 

modet eller i ropet (Svenska Akademiens ordlista, 1998), 

dvs. mer betydelsefulla än andra produkter.  

”Ute” Motsats till ”inne”, dvs. produkter som för tillfället anses 

omoderna (Svenska Akademiens ordlista, 1998). 

 

1.7 Disposition  

Varje kapitel inleds med en kort presentation av innehållet liknande den nedan. 

Dispositionen för vår uppsats är som följer: 

 

Kapitel 2 Här presenteras det metodologiska angreppssättet, 

undersökningsstrategi samt datainsamlingsmetoder.  

 Ytterliggare presenteras intervjufrågorna och 

undersökningens trovärdigheten. 

 

Kapitel 3 De olika typer av marknadsföringsstrategier samt de 

psykologiska aspekter som påverkar en konsuments 

köpprocess presenteras. Kapitlet behandlar även hur 
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”tweens” konsumtionsbeteende kan särskiljas från den 

något äldre målgruppen, dvs. de vi räknar som vuxna. 

  

Kapitel 4 I detta kapitel görs den empiriska analysen i samband med 

sammanställningen av intervjuerna. Respektive målgrupp 

presenteras var för sig och slutligen presenteras en 

sammanställning av de slutsatser undersökningen gett och 

en jämförelse mellan målgrupperna görs. 

 

Kapitel 5  Kapitlet diskuterar uppsatsens slutsatser varpå det 

redogörs för metodkritik, framtida forskning samt praktisk 

och teoretisk tillämpning.   
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Kapitel 2 

Metodreflektion 
 

I detta kapitel behandlas det tillvägagångssätt vi använt oss av samt de metodval som 

gjorts. Vi kommer här att presentera och beskriva valet av forskningsansats samt 

synsätt. Datainsamlingen görs med hjälp av litteratur och intervjuer. Vi kommer även 

här att redogöra för hur intervjuerna genomfördes samt presentera trovärdigheten 

för uppsatsen.  

 

2.1 Metodologiskt angreppssätt  

Vår uppsats tog sin utgångspunkt i att undersöka hur ”tweens” (barn i åldern 8-12 år) 

samt ungdomar i åldern 18-22 år väljer sina varor och vad det är som faktiskt 

påverkar deras val av produkt. Valet av ungdomar i åldern 18-22 år gjordes för att se 

om det finns några markanta skillnader i hur man påverkas från det att man är så 

kallad ”tweens” till dess att man betraktas som vuxen, för att se om individens 

konsumtionsbeteende förändras. Dessa två målgrupper valdes för att kunna göra en 

jämförelse för att kunna se om det finns några skillnader i valet av produkter och de 

faktorer som påverkar till köp. För att kunna säkerställa ramarna för vår insamling 

och analys av data var det viktigt att bestämma val av metod. Valet av metod gjordes 

efter de teoretiska referensramar vi hade och vårt problem. Vi började med att studera 

litteraturen som behandlar olika marknadsföringsstrategier, psykologiska aspekter 

som kan inverka på oss konsumenter samt den litteratur som tar upp ämnet barn, barn 

och reklam samt barn som konsumenter.  

 

För att kunna genomföra undersökningen var vi, på grund av tid och ekonomiska 

resurser, tvungna att begränsa oss geografiskt. Vi valde att begränsa oss till Sverige 

och Skåne. Väl i Skåne valde vi ut fyra städer, som skiljer sig i både invånarantal och 

storlek. Indelningen i de två målgrupperna gjordes eftersom vi ville göra en 

jämförelse mellan hur det är att vara barn och att nästan vara vuxen för att därmed 

kunna se vilka skillnaderna var. Respondenterna i den yngre målgruppen valdes ut 

slumpmässigt genom att vi ringde till olika skolor som undervisar barn i åldern 8- 12 
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år. Vi presenterade oss och förklarade vem vi var och vad vi ville och när 

godkännande fåtts av respektive lärare fick han eller hon ta del av intervjufrågorna, 

som överlämnades personligen eller via e-post. Detta gjordes för att läraren skulle 

kunna få ta del av materialet samt kunna ställa frågor till oss om något var oklart. Då 

eleverna var minderåriga krävdes en förälders godkännande för att medverka och på 

basis av detta komponerade vi ett brev till föräldrarna där vi förklarade vem vi var, 

vad vi gjorde samt vad vi ville åstadkomma med undersökningen2. Detta brev 

överlämnades till läraren för vidarebefordring till respektive förälder. Intervjuerna 

genomfördes personligen i skolan, där respondenter i denna målgrupp känner sig 

hemma. Vi satt i ett avskiljt rum intill klassrummet och intervjuerna genomfördes 

under första lektionen på morgonen en onsdag och en torsdag. Vad gäller målgruppen 

i åldern 18-22 år behövdes inte föräldrarnas godkännande, då dessa är myndiga. För 

att välja ut respondenter ur denna målgrupp tog vi slumpvis kontakt med ungdomar vi 

kände och kompisars kompisar. Intervjuerna genomfördes även här personligen men 

istället för i skolan, hemma hos respondenten, på café eller hemma hos en av 

intervjuarna. 

 

Våra intervjuer var uppbyggda som semistrukturerade personliga intervjuer, där vi 

ställde samma huvudfrågor till alla som intervjuades, men följdfrågorna och frågorna 

runtomkring kunde skilja sig åt från intervju till intervju. Respondenterna tilläts dock 

prata relativt fritt. Visserligen ställdes följdfrågor men avsikten var att inte påverka 

respondenten utan snarare att förtydliga vissa saker. Dessutom kunde diskussionen 

kring de olika frågorna variera i tid och utsträckning vilket resulterade i att innehållet 

i svaren skiljde sig och att några frågor hade mer uttömmande svar än andra. 

Anledningen till att vi uteslöt användandet av fokusgrupper var att vi ansåg ämnet 

vara av en karaktär där våra unga respondenter lätt skulle kunna bli påverkade av 

varandra och således förse oss med felaktiga svar. 

 
För att kunna säkerställa att intervjufrågorna ställdes så att respondenten inte skulle 

ha några problem med att svara samt för att inga problem skulle framstå då data 

skulle registreras, genomfördes pilottester på ett par personer ur varje målgrupp. 

Dessa intervjuer hjälpte till att fastställa undersökningens trovärdighet. Pilottesterna 

genomfördes för att kunna se om vi fick ut det vi behövde av våra frågor och dessa 
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utfördes i samtliga städer på en till två personer vi kände. De genomfördes också för 

att se hur lång tid intervjuerna skulle komma att ta, se instruktionernas tydlighet samt 

om det fanns kommentarer till frågorna (Saunders et al 2003). Efter det att vi 

genomfört pilottesten med intervjufrågorna tackade vi respondenterna för deras 

medverkan. 

 

2.2 Kvalitativ forskningsansats 

”När vi talar om kvantitativ och kvalitativ metodologi, handlar det till 

syvende och sist om ett antal sinsemellan relaterade antaganden om den 

sociala verkligheten som är av filosofiskt, ideologiskt och 

kunskapsteoretiskt slag. Dessa antaganden står för något mer än enbart 

tekniker för informationsinsamling” (Rist, citerat i Bryman, 1997 s.64). 

 

Vår avsikt är att se till helheten och sammanhanget i det vi undersöker och inte till 

problemets specifika delar, dvs. vi ämnar upptäcka, lyfta fram och belysa det som 

växer fram under undersökningens gång varpå en kvalitativ forskningsansats passade 

uppsatsen bra. Detta även för att skaffa oss en bredare och djupare kunskap om det 

specifika ämnet än vad som möjliggörs genom en kvantitativ ansats. Med en 

kvalitativ ansats blir det även lättare att skaffa sig en förståelse för den sociala process 

som ligger bakom problemet samt att man som undersökare hela tiden försöker väva 

samman teorin med de empiriska studierna, dvs. man utformar teorin samtidigt med 

insamlingen av informationen (Bryman, 1997).   

 

Kvalitativa data kännetecknas oftast av ord, text eller symboler som karaktäriseras av 

att de beskriver eller står för människor, handlingar eller händelser i vår sociala 

verklighet (Christensen et al, 2001). Vid en kvalitativ ansats tillämpas en i förväg 

bestämd referensram där forskaren engagerar sig så lite som möjligt, har en vilja att 

upptäcka teorin istället för att verifiera den samt tenderar att se verkligheten som en 

social konstruktion, vilket passar vårt syfte bättre (Christensen et al, 2001). I och med 

att vi, som sagt, vill gå på djupet och se bakom det som är dolt lämpar sig det 

hermeneutiska angreppssättet bra för den här typen av studier där en kvalitativ ansats 

tillämpas (Alvesson & Sköldberg, 1994).   
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Ett problem med den kvalitativa ansatsen är att det är svårt att generalisera då det är 

svårt att säga något om representerbarheten för alla medlemmar ur den population ur 

vilken urvalen gjorts, men även pga. att det i en kvalitativ forskningsansats är 

tolkningarna som är grunden. Vi har dock inte för avsikt att generalisera i någon 

större utsträckning utan ämnar istället skapa övergripande riktlinjer (Bryman, 1997). 

 

Då vi vill studera ett visst mönster, i detta fall konsumtionsmönstret, hos de 

undersökta lämpade sig semistrukturerade intervjuer bra. Detta på grund av att 

semistrukturerade intervjuer vid en kvalitativ forskningsansats gav oss möjligheten att 

vara flexibla utan att påverka utfallet i någon större utsträckning. I de 

semistrukturerade intervjuerna vi utfört, har vi som forskare försökt styra så lite som 

möjligt och lämnat så stort utrymme som möjligt för respondenterna att själva 

utforma sina svar (Bryman, 1997).  

 

Eftersom vår undersökning baserades på kvalitativ data som inte var menad att 

generaliseras i någon större utsträckning var det interpretivistiska synsättet det bästa 

för oss. Detta då vi också menar att det är svårt att generalisera sociala situationer 

som de vi undersöker varpå det istället blir viktigt att se bakom det som sker. 

Ytterligare en anledning till att det interpretivistiska synsättet passade vår uppsats var 

att det inte är så välstrukturerat som det positivistiska då detta främst fokuserar på 

kvantifierbara data. Då vi menar att det faktiskt är verkligheten omkring som 

påverkar våra målgruppers agerande passade inte det realistiska synsättet oss 

(Saunders et al, 2003). 

 

Fenomenologi, naturalism, symbolisk interaktion och ”verstehen-perspektiv” är den 

specifika epistemologiska grunden vid kvalitativ forskning. Undersökningen har sin 

utgångspunkten i ett ”verstehen-perspektiv” vilket betyder att vi som forskare 

försöker sträva efter att tolka förståelsen av våra sociala handlingar. Genom att 

använda denna kunskapsteori är vår avsikt att försöka förklara genom att försöka 

förstå en situation (Bryman, 1997). Ett vanligt förekommande synsätt inom 

”verstehen-filosofin” är den objektiverande hermeneutiken som: ”resulterar i 

förståelse av meningsbakgrund, inte förklaring av orsakssamband” (Citerat i 

Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 115). Tolkningarna av vårt material kan sägas följa 

detta synsätt då hermeneutiken bygger på att skapa en större förståelse för olika 
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synsätt och problem samt varför människan handlar som den gör. Då vi förespråkar 

att det finns flera bilder av verkligheten och syftar till att gå bakom det som är dolt 

passar därför det hermeneutiska synsätt vår uppsats (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

Teori och data kan angripas på tre olika sätt, genom induktiv, deduktiv eller abduktiv 

ansats (Alvesson, 1994). Då vi utgått från empirisk fakta kombinerat med teorier kan 

uppsatsen sägas ha en abduktiv ansats. Vi började med att samla data och undersöka 

existerande teorier kring ämnet, för att sedan kunna besvara de forskningsfrågor vi 

ämnar undersöka. Intentionen med denna uppsats är dels att testa existerande teorier 

inom vårt ämnesområde samtidigt som vår ambition är att utveckla eller modifiera 

dessa. Vi har försökt att inte påverka den data vi samlat in i någon större utsträckning, 

vilket dock kan te sig svårt, då vi alla präglas av våra referensramar och förutfattade 

meningar. Den abduktiva ansatsen förknippas även med användandet av fallstudier så 

som de vi utfört (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

2.3 Undersökningsstrategi 

Vid utförandet av en undersökning som denna finns olika ansatser att tillgå, men då 

undersökningen ämnar går på djupet och försöker tränga igenom ytan på problemet 

för att skapa sig en bättre förståelse till varför saker är som det är och vilka 

underliggande mönster som finns föll valet på fallstudie. Då vi genomförde flera 

enskilda fallstudier på olika platser och orter under olika förutsättningar, kallas det för 

multipel fallstudie (Andersen, 1998). Med den här typen av ansats kunde vi utföra en 

ad-hoc undersökning, tränga igenom ytan och skaffa en förståelse för en viss 

situationsspecifik process. Vår avsikt var inte nödvändigtvis att generalisera utan 

istället ämnade vi skapa generella mönster som genom att förklara komplexa 

samband skapade förståelse för vårt specifika problem (Christensen et al, 2001).  

 

2.3.1 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamling innebär att man samlar in olika typer av data och litteratur med 

intentionen att lösa sitt undersökningsproblem. Vi började med att samla in litteratur 

som krävdes för att kunna bygga upp en grundläggande kunskap och förståelse för det 

vi ämnade undersöka, vilket i sin tur gjorde det lättare att ringa in och avgränsa 
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problemet. Den litteratur vi använt till denna uppsats samlades in genom artiklar ur 

tidningar samt på Internet. Användandet av den här typen av data är bra då den sparar 

både tid och pengar men kan även vara problematisk då den är insamlad i ett annat 

sammanhang och således inte nödvändigtvis passar vårt specifika ändamål 

(Christensen et al, 2001). Huvuddelen av vårt empiriska material grundar sig dock på 

tryckt litteratur i form av böcker och artiklar inom vårt aktuella problemområde. 

Fördelen med denna typ av data är att den är lättillgänglig och billig att använda. Ett 

problem med litteratur som den vi använt kan dock vara att mycket av den 

publicerade litteraturen är skriven för ett flertal år sedan och kan därför vara inaktuell 

då vårt ämne dagligen influeras och förändras. Dessutom kan denna typ av data vara 

präglad, färgad eller vinklad av författaren som skrivit den (Saunders et al, 2003). 

 

Utöver tryckt litteratur använde vi oss av primärdata i form av intervjuer. Den stora 

fördelen med den här typen av data är att den är aktuell och anpassad för just vårt 

problem. I vårt fall består primärdata av det material som samlats in genom de 

intervjuer vi genomfört inom de två olika målgrupperna. Problemet med personliga 

intervjuer, så som de vi utfört, kan vara att det förekommer en del intervjuareffekter 

som i olika utsträckning kan ha påverkat respondenternas svar. Dessa effekter kan t 

ex vara att intervjuaren påverkar samtalet i en viss riktning eller att respondenten helt 

enkelt känner sig obekväm i situationen och därför ger inkorrekta svar (Saunders et 

al, 2003). Fördelen med personliga intervjuer är att vi får möjlighet att utläsa mer ur 

situationen, exempelvis gester och ansiktsuttryck, än att bara höra de svar som ges 

(Christensen et al, 2001). 

 

2.3.2 Intervju frågorna 

Vi genomförde intervjuerna personligen med våra respondenter varpå vi kunde 

försöka förklara utan att bli alltför ledande om vi kände att den intervjuade inte riktigt 

förstod frågan. Intervjuerna genomfördes individuellt och endast en av oss 

medverkade vid varje intervjutillfälle. Detta kan ha påverkat vårt resultat, då vi alla 

har olika referensramar att utgå ifrån och att frågorna kan ha tolkats på olika sätt.  

 

Valet av antal frågor gjordes på grund av tidsaspekten för uppsatsen, där vi valde att 

ställa fler frågor till de intervjuade än att intervjua många. Detta gjordes även då vi 
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ansåg att vi kunde få ut ett djupare svar från den intervjuade. Ur en annan synvinkel 

kan detta te sig negativt, då den intervjuade kan ha blivit trött i slutet på intervjun och 

därför endast svarat utan att reflektera och tänka till, detta kan tänkas gälla speciellt 

för de i den yngre målgruppen.  

 

Vi delade upp intervjufrågorna3 i tre olika delar. Den första handlade om jeans, den 

andra om mobiltelefoner och den tredje om läsk. Valet av de olika produkterna 

gjordes så att produkterna ska vara lika viktiga för både tjejer och killar, befinna sig i 

olika prisklasser samt vara varor som uppfyller olika typer av primära behov. Vi 

valde medvetet att skilja en av produkterna (läsken) från de andra då denna är en 

dagligvara. 

 

De två första frågorna ställdes för att kunna få en uppfattning om hur många av de 

svarande som hamnade i de olika ålderskategorierna samt hur många som var tjejer 

respektive killar. 

 

Fråga 3, 10 och 17 ställdes för att få en mer generell uppfattning om hur reklam 

påverkar dagens ungdomar vad gäller de tre produkterna. 

 

Fråga 4, 11 och 18 försöker illustrera vad märket har för betydelse för de ungas val av 

produkt. Denna fråga ställde vi för att kunna se i vilken utsträckning den yngre 

respektive den äldre målgruppen reflekterar över vilket märke de använder/handlar. 

 

Den 5, 12 och 19 frågan belyser hur designen, dvs. färg och form påverkar de ungas 

val av produkt. Denna fråga ställdes för att ta reda på hur viktig designen är. Hur 

viktigt är det för ungdomar att exempelvis färgstarka varor marknadsförs eller att 

varorna ska se ”roliga” ut? 

 

Den 6, 13 och 20 frågan visar var ungdomar helst handlar sina varor. Med dessa 

frågor vill vi försöka ge företagen råd om vart ungdomar helst handlar sina varor. Hur 

har Internet utvecklats, handlar vi där eller hellre i affären och i så fall vilken typ av 
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affär? Den med god service eller den där det är billigast? Handlar ungdomarna i 

konceptbutiker eller på stormarknader? 

 

Med fråga 7, 14 och 21 vill vi avgöra hur stor inverkan priset har på val av produkter. 

Vi vill ta reda på om dagens ungdomar reflekterar över priset eller om det inte har 

någon betydelse. 

 

I fråga 8, 15 och 22 ville vi att den intervjuade skulle få chansen att själv berätta vad 

det är som avgör köpet. Vi ville att den intervjuade skulle ange tre alternativ, så att vi 

skulle kunna göra en gradering med vad det är som avgör. Detta med förhoppningen 

om att företag ska kunna använda sig av vårt svar för att bygga upp ett starkare 

varumärke. 

 

De sista frågorna (9, 16 och 23) ställdes för att kunna få reda på om vi missat något 

som kan påverka till köp eller inte köp. 

 

2.4 Studiens trovärdighet och generalisering ett kvalitativt resultat  

Kvaliteten på undersökningsresultatet belyser undersökningens trovärdighet, dvs. hur 

väl verkligheten speglas i undersökningen och i dess resultat (Christensen et al, 

2001). I begreppet trovärdighet ingår även begreppen giltighet samt relevans, där 

giltighet beskriver hur väl teorin och empirin stämmer överens. Relevansen å andra 

sidan, beskriver hur relevant empirin är för problemställningen (Andersen, 1998). 

 

Eftersom sammanställningen är gjord av oss är sannolikheten stor att vi som 

intervjuare och observatörer påverkat själva undersökningen och resultatet då en 

kvalitativ undersökning bygger på tolkningar (Andersen, 1998). Trovärdigheten vid 

en kvalitativ analys är ett problem eftersom verkligheten ständigt förändras och så gör 

även forskaren och respondenterna. På grund av detta kan trovärdighet endast vara 

kopplad till forskaren då ingen kan ersätta en annan individ (Christensen et al, 2001). 

 

Subjektivitet, partiskhet, deltagande fel samt fel som begåtts vid iakttagelser är några 

av de hot som finns mot trovärdigheten (Saunders et al, 2003). Då vi öppet redovisat 

vilket tillvägagångssätt vi använt oss av och då vi försökt jobba på ett systematiskt 
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sätt genom hela uppsatsen, har vi ökat graden av trovärdighet (Christensen et al, 

2001).  

 

Vi har strävat efter att jobba på ett så metodologiskt och tydligt sätt som möjligt för 

att underlätta för läsaren, så att denne ska få en tydlig inblick i komplexiteten kring 

köpvanor hos unga idag med särskilt fokus på ”tweens”. Vi har formulerat våra 

undersökningsfrågor på ett så enkelt och greppbart sätt som möjligt, så att våra 

respondenter inte skulle kunna misstolka syftet med de olika frågorna. Vidare har vi 

försökt att tolka och analysera de svar vi mottagit på ett rikt och nyanserat sätt för att 

tydligt kunna påvisa att vi uppnått syftet med vår uppsats. Då vi dessutom har 

intervjuat personer i relativt homogena grupper hoppas vi detta har bidragit till att öka 

trovärdigheten av vår uppsats. Givetvis kan vissa avvikelser förekomma. Vi ökade 

även graden av trovärdighet i uppsatsen då vi gjorde våra intervjuer i fyra olika 

skånska städer, valde våra respondenter slumpmässigt och försökte undvika att styra 

våra respondenter i någon större utsträckning.  

 

Resultat vid kvalitativa fallstudier är sällan generaliserbara och man bör därför hävda 

att det inte går att generalisera (Alvesson & Sköldberg, 1994). Det är i vår 

undersökning inte möjligt att dra några generella slutsatser för hela populationen i 

våra målgrupper, främst på grund av att vi valt att arbeta ur ett förståelseorienterat 

synsätt med endast ett fåtal respondenter vilket implicerar att man som forskare 

tränger in på djupet, för att se bakom färdigkonstruerade fasader och generella 

tillstånd. Det är dessutom svårt att säga något om representerbarheten för alla 

medlemmar i populationen ur vilken urvalen gjorts eftersom vi inte kan säkerställa ett 

homogent agerade vid val av våra produkter (Bryman, 1997). Istället är meningen att 

utöka kunskapen inom det valda ämnet, hur ”tweens” och unga väljer sina varor med 

förhoppningen att vårt resultat ska kunna vara en hjälp till företag som ämnar 

marknadsföra sig till barn och ungdomar. 
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Kapitel 3 

Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en kort presentation av olika typer av 

marknadsföringsstrategier samt de psykologiska aspekter som påverkar en 

konsuments köpprocess. Kapitlet behandlar även hur ”tweens” konsumtionsbeteende 

kan särskiljas från den något äldre målgruppen, dvs. de vi räknar som vuxna. 

 

3.1 Marknadsföring 

Marknadsföring avser att kommunicera något mellan företag och konsument. Det är 

en process där individer och grupper skaffar sig vad de vill ha och vad de behöver 

genom att skapa, erbjuda och utbyta produkter och tjänster som är av värde för andra. 

För att företagen ska kunna serva sina kunder på bästa sätt måste de hitta en del av 

marknaden som de kan tillfredsställa. Detta görs genom att dela upp marknaden i 

segment, dvs. att dela upp marknaden efter exempelvis demografi, geografi eller 

olikheter i köpbeteendet. Marknadssegmentering innebär med andra ord att något 

stort delas upp i hanterliga bitar (Kotler, 2000). Detta kan liknas vid indelningen i 

denna uppsats, där vi gjort en indelning i två olika målgrupper, 18-22 år och ”tweens” 

(8-12 år).  

 

Företag måste kontinuerligt differentiera sig från sina konkurrenter. Differentiering 

innebär att särskilja produkten/tjänsten som företaget har att erbjuda från de 

konkurrenterna erbjuder. Genom att differentiera sig hos en kundgrupp skapas en 

konkurrensfördel och i och med detta skapas ett mervärde för kunden. Därefter gäller 

det att positionera sig för att behålla gamla kunder och skapa nya. Positionering 

innebär att göra kunden medveten om produkten, med andra ord hur företaget kan få 

kunden att associera dem med produkten (Kotler, 2000). 
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3.2 Marknadsföringens olika delar 

Nedan presenteras de vanligaste sätten för marknadsförare att göra reklam för och få 

ut sina produkter till kunderna. 

 

När ett företag förser en stor mängd konsumenter med samma typ av reklam, 

exempelvis de reklamutskick som varje vecka dimper ner i brevlådan, kallas det för 

massmarknadsföring (Kotler, 2000). Då företag använder sig av massmarknadsföring 

avser de inte skapa några långsiktiga kundrelationer utan massmarknadsföring är 

istället indirekt och standardiserad med en enkelriktad kommunikation (Gummesson, 

1995). 

 

Vid direktmarknadsföring urskiljs, till skillnad från massmarknadsföring, enstaka 

personer (Kotler, 2000). Direktmarknadsföring kan sägas vara ett slags personlig 

massmarknadsföring, där företagen försöker skapa fiktiva personrelationer 

(Gummesson, 1995). Företagen är här ute efter att skapa en bilateral kommunikation 

där de får tillbaka någon form av reaktion från kunden i form av exempelvis ett 

telefonsamtal, en kupong eller en order. Denna reaktion kan i sin tur hjälpa till att 

bygga upp en databas med kundinformation. Databasen är ett utmärkande drag för 

direktmarknadsföring, där företaget kan få hjälp med att bygga upp en kundrelation 

genom att se vilka kunder som är ”bra” respektive ”dåliga” (Sigfridsson, 1989). 

 

För att skaffa nya kunder använder företagen som tillämpar direktmarknadsföring sig 

av massmedia i form av TV, radio, tryckta media, o-adresserad reklam samt 

fripassagerare, dvs. informationsmaterial som exempelvis följer med i en förpackning 

eller tidning (Blomqvist, 2000). 

 

Inom dagens samhälle med hög produktkvalitet, större konkurrens och ytligare 

kunder är det viktigt för företagens överlevnad att vinna kundernas förtroende. One-

to-one marknadsföring innebär att kundens förtroende är det viktigaste, vilket betyder 

att kundens bästa sätts framför en stor vinst. Att skapa en lärande relation mellan 

kund och företag är vad one-to-one marknadsföring handlar om, där varje relation är 

kundstyrd och därmed unik och anpassad efter varje kund (Feurst, 1999). 
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One-to-one marknadsföring handlar också om att individanpassa erbjudanden och att 

kunna förutsäga behov som kunden inte själv ser. Det är främst djup kunskap om 

kunden som är det viktigaste, att skilja ut individer och deras situationer, vilket 

företagen exempelvis kan göra genom att ta reda på favorit mat, hobbies, utgifter, 

senast köpta produkt etc. Erbjudanden skräddarsys efter kunden, både vad gäller 

kommunikationen och produkten i sig (Feurst, 1999). 

 

Människors förändrade livsstil, informationssamhällets effektivisering, kundernas 

förändrade behov, ökad nationell och internationell konkurrens samt ny teknologi har 

inneburit att marknadsföringen har genomgått en ”nyansering”, där 

relationsmarknadsföring blivit ett centralt begrepp (Blomqvist, 2000). Denna typ av 

marknadsföring utgår inte från den traditionella marknadsföringen, den s.k. 

marknadsföringsmixen (4P-modellen), pris, produkt, påverkan och plats för att skapa 

relationer, interaktioner och nätverk. Istället är det relationer, interaktioner och 

nätverk som utgör basen i relationsmarknadsföringen för att i sin tur kunna bestämma 

pris, produkt, påverkan och plats (Gummesson, 2003). 

 

Relationsmarknadsföring innebär att företagen bygger långsiktiga relationer med sina 

kunder, vilket medför att kundlojaliteten blir ett viktigt begrepp, där en låg 

kundomsättning är nödvändig och skapandet av lojala kunder är viktigt (Blomqvist, 

2000).  

 

Dialogen med kunden bör även här vara av bilateral karaktär. Inom 

relationsmarknadsföring utgör kommunikationen det viktigaste instrumentet för att 

samla in information om kunden. Som nämnts ovan är kundlojaliteten av stor 

betydelse och ökad lojalitet i kundbasen innebär förbättrad lönsamhet. Det finns olika 

metoder för att öka lojaliteten, bland annat lojalitetsprogram. Detta program, även 

kallat kundklubbar, innebär att vissa av kunderna som uppfyller kraven som företaget 

ställt upp belönas i form av förmåner som endast är tillgängliga för dem, exempelvis 

rabatter, klubbkvällar etc. (Blomqvist, 2000).  

 

Emotionell marknadsföring syftar till marknadsföring som vill skapa ett positivt 

emotionellt tillstånd hos den som utsätts för den. Ofta sker det genom reklam som t 

ex. innehåller vackra och glada människor, humor, sex eller överraskande inslag, men 
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det kan även ske genom en positiv butiksmiljö så som färger, ljus och musik 

(Söderlund, 2003). 

 

Att definiera begreppet emotion kan ibland te sig väldigt svårt då känslor, 

ansiktsuttryck och liknande har olika betydelse för olika personer. Klart är dock att 

emotion förknippas med ett psykologiskt tillstånd som har någon form av 

värdeladdning exempelvis glädje, upphetsning, ilska eller attraktion, men kan även 

kopplas till ett visst objekt. Det kan vara svårt att bestämma om ett visst inslag i en 

reklam faktiskt leder till en viss emotion hos den tilltänkta kunden just på grund av att 

vi alla reagerar olika. Det kan ju till och med vara så att en reklam som är tänkt att 

skapa positiva reaktioner istället stöter på negativa emotioner (Söderlund, 2003). 

Emotionell marknadsföring adderar det där lilla extra till ett varumärke och får det att 

bli både omtyckt och igenkännbart. Den här typen av marknadsföring skapar en 

psykologisk koppling mellan företaget och kunden, varumärket blir både mer 

mänskligt och mer oemotståndligt (Financial Times, 2006).  

 

Mycket av den marknadsföring vi stöter på idag tenderar att innehålla ”vackra” 

människor som är tänkta att dra till sig uppmärksamhet, dvs. skapa emotioner. Man 

ser ofta modeller som visar upp alltifrån underkläder till bilar och smink eller slänger 

med sitt ”vackra” hår i en utav alla reklamer för schampo. Forskning har visat att den 

här typen av reklam med vackra människor bidrar till att skapa en effekt på 

konsumentens syn på den aktuella produkten (Söderlund, 2003). En annan aspekt av 

emotionell marknadsföring är användandet av kända personer i sin reklam. Som 

exempel kan nämnas Pepsi som haft kontrakt med både fotbollsstjärnan David 

Beckham och pop-idolen Britney Spears, Loréal som ständigt använder aktuella 

skådespelerskor och modeller i sin marknadsföring eller Nike som använder sig av 

diverse idrottsstjärnor. En positiv effekt med att använda kända ansikten kan vara att 

man får ökad exponering och attraktion då konsumenterna tenderar att koppla ihop 

det kända ansiktet med produkten i flera olika sammanhang. Användandet av en känd 

person kan även bidra till att produkten kopplas ihop med olika egenskaper som 

personens kändisskap för med sig, t ex kan ett par jeans, som i vanliga fall ingen 

skulle vilja ha, bli ”coola” och ”inne” bara för att de exponerats av en person som 

anses vara just ”cool” och ”inne” för tillfället. En negativ aspekt av att använda kända 
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personer kan vara att de ibland utsätts för eller skapar negativ publicitet vilket går ut 

över produkten/varumärket de representerar (Söderlund, 2003). 

 

3.3 ”Tweens” 

I dagens kommersialiserade samhälle har en ”ny” och intressant målgrupp vuxit fram. 

Det är inte längre tonåringarna som är marknadsföringsatleternas huvudmål utan den 

lite yngre gruppen ”tweens”. ”Tweens” befinner sig mellan ca 8-12 år och spås vara 

företagens framtida kunder (www.sfi.se).  

 

”Tweens” är den mest globala generationen någonsin. Inte bara på grund av att de har 

växt upp i en era med nästan omedelbar uppkoppling till världen via Internet utan 

också på grund av deras exponering till omvärlden via tidningar och TV. Världen 

över exponeras ”tweens” för samma varumärken, vilket förstärker känslan av en 

global målgrupp. ”Tweens” är också från det de föds, till skillnad från dagens vuxna, 

utsatta för varumärkesexponering och reklam i mycket större utsträckning än tidigare 

generationer. Det globala livet medför också att ”tweens” utsätts för ständig stimuli 

och påverkan från all världens hörn och är genom sitt leverne ständigt exponerade för 

påverkan.  Eftersom ”tweens” befinner sig i en kraftig utvecklingsfas i livet gör detta 

dem mer påverkbara för dessa faktorer än sina föregångare (Lindstrom & Seybold, 

2003; Klein, 2001). Som ett exempel på detta kan nämnas mode eller liknande som 

ofta kommer från andra delar av världen än Sverige. 

 

Denna målgrupp anses ha en friare attityd till fördelningen av tid och pengar jämfört 

med andra konsumenter, vilket kan bero på att de vuxit upp med en klarare förståelse 

om den ekonomiska världen. Den otroliga mängd av exponering som denna grupp 

dagligen utsätts för sägs också vara en starkt bidragande orsak till målgruppens 

växande. ”Tweens” har fötts in i den datoriserade världen, där datorn med Internet ses 

som naturliga inslag i samhället. Som en konsekvens av detta har graden av 

exponering ökat dramatiskt och därav har också fler tekniker och sätt uppkommit för 

att nå ut till denna åtråvädra målgrupp (Lindstrom & Seybold, 2003). .  

 
Varumärkesexponering, s.k. ”branding” har, som sagt, blivit allt vanligare som 

marknadsföringsmetod till denna unga målgrupp. ”Branding” har gjort att dagens 
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företag idag skiftat från att bara skapa produkter till att skapa varumärken och bygga 

upp en hel image kring dessa. De har lyckats skapa trender kring sina varumärken 

som gjort att konsumenter associerar deras produkter med förväntningar och känslor 

utanför själva produkten i sig, med följd att konsumenten köper en livsstil och/eller 

mening, snarare än prylar (Klein, 2000). ”Tweens” omges ständigt av företag som i 

tidig ålder försöker knyta till sig dem som konsumenter och Naomi Klein (2000) 

skriver också att marknadsförare väljer att rikta sig mot denna målgrupp med just 

”branding” i hopp om att skapa livslånga relationer till just deras varumärke. Detta 

samt att ”tweens” har hela världen som sin marknadsplats innebär också att de har 

extremt höga krav på de olika varumärken de exponeras för och samtidigt ett behov 

av att få snabb tillfredställelse. Lindstrom (2005) pekar också på denna grupps stora 

inflytande på framförallt sina föräldrar vilket i samband med övriga faktorer gör det 

viktigt för företagen att definiera om sin målgrupp och därefter anpassa sig för att 

attrahera denna på bästa sätt. 

 

En av nackdelarna med det frekventa användandet av Internet samt TV-tittandet är att 

det bidrar till skapandet av en mindre kreativ målgrupp. I deras värld presenteras hela 

tiden färdiga lösningar åt dem, i form av datorspel, TV - program, reklam etc. Detta 

medför att dagens ”tweens” lämnas lite utrymme att själv komma fram till lösningar 

på problem som uppkommer. Detta fenomen kommer enligt Lindstrom & Seybold 

(2003) skapa ytterliggare en utmaning för marknadsförare inom denna målgrupp, då 

de ständigt måste presentera mer tilltalande och mer avancerade lösningar på 

produkter samt marknadsföringen av dessa (Lindstrom & Seybold, 2003). 

 

3.4 Konsumentbeteende  

Konsumentbeteende utvärderas ofta med utgångspunkt i Kotlers et al (1999) 4P-

modell, även kallad marknadsföringsmixen. Kotler (1999) menar att den centrala 

frågan för marknadsförare är att bestämma hur konsumenterna svarar på de olika 

stimuli (4P) som företagen presenterar. Alla dessa stimuli tas in i konsumentens 

”black-box”4 och tillsammans med andra stimuli presenterade i den kringliggande 

miljön, ändras de till något som är observerbart för den specifika konsumenten och 

därigenom leder till olika val. För att kunna förstå en konsuments beteende är det 
                                                 
4 Se kapitel 3.5.2 
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viktigt att ta reda på de faktorer som påverkar utkomsten av de olika stimuli som han 

eller hon utsätts för. Kotler et al (1999) delar upp dessa faktorer i fyra olika delar: 

kulturella, sociala, personliga samt psykologiska faktorer.  

 

När ett barn kommer upp i åldern börjar de utöva fritidsaktiviteter som ofta är socialt 

inriktade, de tar gärna dessa med sig utanför familjens ramar. Konsumentbeteendet 

ändras dock under tonåren, när inkomster och utgifter ökat. Då barn börjar härma sina 

föräldrars beteende, börjar föräldrarna lära barnet om köpprocessen5. Barn börjar 

även ta efter konsumentbeteende från kamrater och konsulterar dem om konsumtion, 

så som smak och märke. Kamratinfluenserna blir starkare ju äldre ett barn blir. När 

barn når en ålder av nio, tio år har de en lättare förståelse av 

marknadsföringsprocessen och har utvecklat självförtroende och kunskap om 

shopping (Gunter & Furnham, 1998; Lindstrom & Seybold, 2003). Som ”tweens” har 

man, som sagt, ingen direkt egen köpkraft som konsument men för marknadsförare är 

detta ändå en viktig grupp. I denna ålder skapas en medvetenhet kring de 

marknadsföringsåtgärder som ständigt omger ”tweens” och det är också i denna ålder 

som marknadsförarna kan generera framtida inkomster genom att reklamen börjar få 

effekt (Siegel et al., 2004 et al., 2004). Även då ”tweens” inte har någon egen 

disponibel inkomst anses de utöva en så stor påverkan på sina föräldrar att dessa ska 

konsumera det de själva vill ha att de blir viktiga som konsumenter (www.di.se). 

Dagens föräldrar är också villiga att handla mer åt sina “tweens” jämfört med tidigare 

bl.a. på grund av att dagens fåbarnsfamiljer ofta har två inkomster att stötta sig på och 

att de ofta stressade föräldrarna gärna substituerar förlorad tid med materiella ting 

(www.media-awaresness.ca).  

 

Nedan presenteras Kotlers et al (1999) fyra faktorer som påverkar konsumentens 

köpbeteende, dessa gäller för både ”tweens” och ungdomar i åldern 18-22 år. 

3.4.1 Kulturella faktorer 

Kultur innefattar de mest grundläggande behoven och önskemålen hos en konsument. 

Redan som liten får man lära sig olika värderingar, uppfattningar och beteenden från 

sin familj, samhället eller andra människor. Som marknadsförare är det viktigt att 

försöka se när kulturen hos människor skiftar t ex. som nu är aktuellt att många 

                                                 
5 Se kapitel 3.6 
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människor blivit mer hälsomedvetna. Om man inte följer med i de skift som sker 

riskerar man att hamna efter i sin marknadsföring eller rikta den åt fel håll. 

 

Subkultur är när en grupp av människor delar ett set av värderingar som baserats på 

gemensamma erfarenheter och upplevelser. Dessa subkulturer kan t ex. vara 

religioner, nationaliteter eller en viss åldersgrupp t.ex. ”tweens” eller ungdomar i 

åldern 18-22 år.  

 

Social klass är olika indelningar i samhället vars medlemmar ofta delar samma 

värderingar, intressen och beteenden. Dessa sociala klasser kan skilja sig väldigt 

mellan olika delar av världen men är också beroende av t ex. inkomst, där vissa 

grupper har större inflytande på köpbeteendet än andra (Kotler et al, 1999). 

 

3.4.2 Sociala faktorer 

Grupper influerar beteende på olika sätt. Det finns medlemsgrupper vilka individen 

tillhör och som utövar en direkt påverkan, men det finns även aspirantgrupper som 

individen gärna skulle vilja tillhöra, exempelvis en pojke som gärna vill bli del av ett 

ishockeylag. Som en tredje grupp kan nämnas referensgrupper som kan ge både 

direkt och indirekt inflytande genom att man känner tillhörighet och delar en del 

gemensamma värderingar (Kotler et al, 1999). Ett exempel på en referensgrupp med 

direkt inflytande kan vara ens familj och föräldrar som redan från tidig ålder inverkar 

på de val man gör. För unga människor är det ofta viktigt att tillhöra en viss 

referensgrupp för att på så sätt kunna känna tillhörighet och inom gruppen utövas en 

stark påverkan på varandras köpbeteende (Solomon et al, 1999).  

 

Inom referensgrupper uppkommer olika former av makt, exempelvis social makt. 

Den sociala makten innebär att någon i gruppen får någon annan i gruppen att göra 

saker, vare sig han/hon vill det eller inte. Referensgrupperna utövar även ett starkt 

inflytande på varandra då de lätt ”imiterar” varandra, dvs. skaffar sig likadana kläder 

och liknande eller samma intressen. Som vi tidigare nämnt, skaffar sig 

referensgruppen även gemensamma värderingar och normer som är till för att guida 

deras gemensamma beteende. Dessa regler kan också röra konsumtion då man har 

informella klädkoder, tydliga könsroller etc. (Solomon et al, 1999).   
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Familjen kan utöva en stor påverkan på en konsuments beteende. Redan från det att 

man är liten tar man del av sina föräldrars åsikter och värderingar. Senare i livet 

skaffar man sig en egen familj och skaffar sig därigenom även ändrade värderingar 

och får ett mer direkt inflytande över de vardagliga besluten (Solomon et al, 1999).   

 

Roller och status får en person genom alla de olika grupper så som familj, 

organisationer etc. som han/hon är medlem i. De olika rollerna man ikläder sig 

innebär ett ändrat beteende beroende på situationen och den status som förväntas av 

en (Kotler et al, 1999). 

 

Den sociala strukturen är en bakomliggande faktor till alla konsumenters 

socialiseringsprocess vilket innefattar bl.a. deras samhälls- och ekonomiska status, 

kön och födelseordning. Dessa demografiska faktorer är värdefulla till viss del på 

grund av att de kopplas till deras disponibla ekonomiska tillgångar. Även ålder och 

var man befinner sig i livscykeln är bakomliggande faktorer som påverkar ”tweens” 

och övriga konsumenters socialiseringsprocess och dessa variabler indikerar på en 

persons kognitiva utveckling (Gunter & Furnham, 1998).  

 

Vad gäller själva socialiseringsprocessen är det ett antal människor och inrättningar, 

som kan benämnas agenter, som är direkt involverade i denna. Dessa agenter kan 

bland annat vara familjemedlemmar, skolor, grannar och klubbar som starkt influerar 

framförallt ”tweens” beroende på hur ofta de har kontakt med varandra, hur viktig 

personen i fråga är för ”tweens” och för att de ger beröm och straff. Det är genom 

observationer, förstärkning och social interaktion som dessa agenter influerar 

”tweens”. Dessa observationer innefattar imitering av agentens beteende, exempelvis 

att man gör som sina föräldrar. Förstärkning innebär beröm och straff, varpå social 

interaktion innebär en mix av observation och förstärkning, dvs. ”tweens” anpassar 

sig till kompisars normer vad gäller köp och konsumtion. När en konsument går 

igenom denna socialiseringsprocess blir utfallet en variation av konsumentrelaterade 

kognition och konsumentbeteende, så som attityder mot spara och spendera och 

märkespreferenser. Utfallet är ofta en mix av förmåga och attityder som utvecklats 

under en människas tidiga år (Gunter & Furnham, 1998).  
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3.4.3 Personliga faktorer 

En individ utvecklas hela tiden i takt med hans/hennes ålder och livscykel och så gör 

även dennes beteende. Smak och tycke påverkas med tiden och med de erfarenheter 

man hela tiden skaffar sig. Särskilt påtagligt är detta för ”tweens” då det är i denna fas 

av livet då man kan sägas skapa sig hela sin identitet och självkänsla (ww.media-

awareness.ca). 

 

En persons sysselsättning påverkar beteendet då individer ofta försöker identifiera sig 

med den grupp eller det fack man tillhör. Jobbar man exempelvis på ett ”fint” kontor 

är det ganska så troligt att man ofta handlar kostymer/dräkter för att passa in i sin 

specifika arbetsmiljö (Kotler et al, 1999). 

 

Ekonomiska omständigheter påverkar vilka produkter man kan eller inte kan köpa. 

Det påverkar även då man genom en ökad respektive minskad inkomst troligtvis 

skaffar sig andra vanor och ibland även en annan livsstil (Kotler et al 1999). Det 

viktigaste sättet som föräldrar socialiserar sina barn ekonomiskt är förmodligen via 

fickpengar (Gunter & Furnham, 1998). Men även då att dagens föräldrar på grund av 

ökade inkomster och dåliga samveten över förlorad tid, köper allt mer saker åt sina 

barn (Karlsson D., 2001). 

 

En konsuments sätt att leva uttrycker sig i hans/hennes aktiviteter, intressen och 

åsikter, dvs. dennes livsstil. Forskare inom detta område mäter olika psykografiska 

aspekter för att kunna dela in personen efter just deras livsstil. Som ett exempel kan 

man se om en person är en trendsättare, en rationalist eller en strävare. 

 

Personlighet och självuppfattning refererar till en persons unika personliga 

egenskaper men även till sättet individen uppfattar sig själv (Kotler et al, 1999). 

 

3.4.4 Psykologiska faktorer    

Människor har olika behov och önskemål som behöver uppfyllas, vissa är biologiska 

(t ex hunger och törst) medan andra är psykologiska (t ex känslor och tillhörighet). 

Behoven blir till motivation när de växer sig så starka att de styr individen till att söka 

tillfredställelse, dvs. agera ut de behov man har (Kotler et al, 1999).  
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Vissa har ett stort behov av att andra ska gilla de produkter de köper, vissa har hög 

tolerans för osäkerhet medan andra har låg och vissa har även ett större behov av 

stimulans än andra. Det är här viktigt att påpeka att marknadsförare anklagats för att 

skapa artificiella behov då de genom reklam skapar efterfrågan för en viss produkt 

och därmed också ett behov av att ha denna specifika produkt. Ett exempel på en 

sådan produkt kan vara mobiltelefoner som gått från att vara en överflödesvara till att 

nu vara ett måste i de flestas vardag. Ett annat exempel kan vara att vissa kan känna 

att de måste ha en Coca Cola för att tillfredställa sin törst och nöjer sig inte med 

vatten eller liknande som egentligen fyller samma funktion (Solomon et al, 1999; 

Wanger, 2002). En ytterligare kritik som riktats mot skapandet av artificiella behov är 

att de skapar en ökad materialism där människor tenderar att bli bedömda efter vad de 

äger istället för hur de är (Kotler et al 1999).  

 

En person agerar endast om han eller hon är motiverad men hur agerandet sker beror 

på individens uppfattning/perception av den specifika situationen/produkten. Det är 

alltså möjligt att två personer med samma grad av motivation agerar annorlunda då de 

båda uppfattar situationen eller produkten olika. Även denna teori använder sig av de 

fem sinnena för att förklara varför människor väljer att sortera, tolka, ta till sig och 

behålla samma stimuli på olika sätt (Kotler et al, 1999).  

 

När människor agerar menar Kotler et al (1999) att de även lär sig något under tiden. 

Lärandet i sin tur påverkar agerandet i nästkommande situation då detta grundar sig 

på tidigare erfarenheter. Forskare inom området menar att lärandet baseras på en 

interaktion mellan drifter (interna stimuli som styr mot agerande), stimuli, 

antydningar (olika mindre stimuli som anger när, var och hur individen agerar), 

förstärkningar (ex. efter goda erfarenheter av en produkt eller ett märke) samt respons 

(intresse). För marknadsförare innebär detta att det blir möjligt att utnyttja lärandet 

för att bygga upp en efterfrågan för sin produkt genom att tillhandahålla starka drifter, 

positiva förstärkningar och/eller tillfredställa starkare drifter än sina konkurrenter 

(Kotler et al 1999). 

 

Genom lärande skaffar sig människor åsikter (en beskrivande tanke om någonting) 

och attityder (känslor, utvärderingar och liknande gentemot en produkt) som påverkar 
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beteendet. Åsikterna kan baseras på kunskap om produkten, eller vara baserade på 

emotionella laddningar (Kotler et al 1999). Marknadsförarna är intresserade av detta 

då de ges chans att påverka individers (ibland felaktiga) åsikter om deras produkt. 

Attityderna placerar individen i ett tillstånd av gillande eller inte gillande, exempelvis 

då man ser en annons för ”Sveriges godaste glass” och baserar sitt köp på detta, då 

man alltid är ute efter att hitta det bästa. Attityder kan vara väldigt svåra att förändra 

och för att förändra en attityd, krävs ofta att man förändrar flera. Vissa attityder 

ändras dock med en individs beteende vilket brukar benämnas ”self-perception” teori. 

Detta innebär att man rättfärdigar sina köp och intalar sig själv att en vara är bra och 

att man gillar den på grund av att man har köpt den (Solomon et al, 1999). 

 

Konsumentbeteende, liknande det vi just beskrivit gälle naturligtvis för alla typer av 

konsumenter men då ”tweens” nu blivit en allt mer viktig grupp för dagens 

marknadsförare behöver de övergripande teorierna rörande konsumentbeteende 

utvecklas något för att på bästa sätt passa in på denna relativt nya målgrupp. 

Kärnvärden används generellt som verktyg för att uppnå maximal effekt av 

marknadsförarnas insatser och dessa kan även jämföras och sättas i relation till de sex 

kärnvärden som nämns för gruppen ”tweens”. ”Tweens” kärnvärden behandlas något 

annorlunda och riktar in sig främst på det som framförallt är jämförbart med de 

psykologiska aspekterna för konsumenter överlag. Då ”tweens” genom det ständiga 

närvarandet av Internet under sin uppväxt har hela välden som sin marknadsplats och 

i samband med marknadens skifte mot allt mer vikt på ”branding” istället för 

produkten i sig ha gjort att dagens unga konsumenter är mer kräsna än sina 

föregångare. De har förändrat sitt sätt att tänka, de vet vad de vill ha men också vad 

de kan förvänta sig av det märke de köper. När konsumenterna ändrar sitt sätt att 

tänka blir det än viktigare för marknadsförare att sätta sig in i det nya tänkandet för att 

förstå sin nya målgrupp (Lindstrom, 2005; Klein, 2000; Siegel et al, 2004). Just 

därför är det viktigt för marknadsförare att försöka förstå de kärnvärden som är 

specifika för just denna målgrupp. Kärnvärdena för ”tweens” innehåller en 

föreskriven balans av fantasi, mästerlighet, humor, kärlek, stabilitet samt rädsla 

(Lindstrom & Seybold, 2003).  

 

 



 36

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Sex kärnvärden (Lindstrom & Seybold, 2003, s. 26) 

Fantasi (fantasy) är ett instrument som dagens ”tweens” använder för att fly den 

normalt sett inrutade vardagen. I fantasins värld finns ändlöst med möjligheter och 

inga regler.  

Rädsla (fear) är en primär känsla och innebär att ”tweens” tenderar att koppla upp sig 

på nätet eller spela färdigkonstruerade datorspel istället för att själva vara kreativa och 

skapa sina egna fantasivärldar, vilket resulterar i minskad kreativitet och 

initiativförmåga. Rädslan känns lätt igen och ”tweens” måste genom hela livet lära 

sig behärska och bemästra denna. 

Mästerlighet (mastery) handlar om att ge ”tweens” en möjlighet att göra saker på sitt 

sätt, att de har kontroll över händelseförlopp och handling. Då ”tweens” vill 

åstadkomma mästerlighet i vardagen gör de uppror mot föräldrar samt andra 

auktoriteter dvs. de testar gränserna (Lindstrom & Seybold, 2003). 

Humor (humour) hos ”tweens” är oftast korrelerat med tokiga påhitt som får vuxna 

att tappa kontrollen och som innebär att ”tweens” gör saker som ingen har gjort förut.  

Kärleksbehov (love) har alla ”tweens”, oavsett kön. Olika produkter kan på olika sätt 

anpassas till att tilltala både killar och tjejer, trots att kärnvärdet bygger på kärlek.  

Stabilitet (stability) är något som har blivit mer önskvärt hos de produkter som 

”tweens” konsumerar. Detta på grund av att vår värld anses mer ostabil, med andra 
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ord, detta kärnvärde har ökat i betydelse bl.a. på grund av ökat antal skilsmässor, 

terrorattacker m.m. (Lindstrom & Seybold, 2003). 

Kärnvärdena kan man som marknadsförare använda för att kunna analysera och förstå 

”tweens” sätt att förhålla sig till sin omvärld, produkter, konsumtion och närmiljö 

bl.a. genom att sätta detta i relation till teorier som tar upp konsumentbeteende i 

största allmänhet. En mindre uppdelning av kärnvärdena mellan könen kan 

synliggöras genom att killar generellt sett mer dras till känslor som kan 

sammankopplas med kärnvärdet rädsla, medan tjejerna oftare identifierar sig med 

kärnvärdet kärlek. Killar tenderar också att dras mer till mästerlighet än vad flickor 

gör, vilket kan sammankopplas till de kvaliteter som ”pojkhjältar” t.ex. 

spindelmannen, action man, förmedlar. Ett framgångsrikt varumärke försöker 

förmedla en balans mellan de mer kärleksbetonade egenskaperna och de som 

förknippas mer med mästerlighet för att kunna tilltala både killar och tjejer inom 

målgruppen. Både fantasi och humor är mindre könsbetingat och flyter lättare mellan 

könen (Lindstrom & Seybold, 2003). 

Förutom de sex kärnvärden som bidrar till att skapa framgångsrika produkter till 

”tweens” finns det tre olika taktiker/drivkrafter som är avgörande för att lyckas på 

marknaden för ”tweens”, dvs. spegeleffekten, samlarvärdet och spelförmågan. Dessa 

taktiker/drivkrafter skiljer sig från de ovan nämnda kärnvärden som omedvetet styr 

”tweens” köpvanor och istället skapar ett ökat beroende (Lindstrom & Seybold, 

2003). Dessa drivkrafter är även ett sätt för marknadsförarna att ytterligare kunna se 

vad det är som skiljer denna målgrupps konsumentbeteende från övriga och 

därigenom skapa ett ökat beroende för respektive produkt. 

 

 

 

 

 

Figur 3.2 Spegeleffekten 

(Lindstrom & Seybold, 2003, s. 39) 
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Spegeleffekten innebär att det finns produkter som speglar det vuxna livet, eller som 

ger ”tweens” möjligheten att ”leka sig in” i vuxenlivet. Spegeleffekten har två 

delmoment, den placerar ”tweens” i centrum av den värld som de beundrar samt i den 

värld de vill tillhöra. Om man som “tweens” hamnar i händelsernas centrum i denna 

lek/dröm är konceptet framgångsrikt och produkten kommer att nå framgång 

(Lindstrom & Seybold, 2003). 

Samlarvärde innebär att genom att byta med andra fås de delar av produkten som 

saknas, vilket kräver att man som ”tweens” är ihärdig. Ju fler och mer komplett 

samling man lyckas åstadkomma/byta till sig desto mer uppmärksamhet får man och 

ju ”coolare” anses man vara i samlargruppen (Lindstrom & Seybold, 2003). 

Spelförmåga betyder att spel (nästan uteslutande i datoriserad form) är en faktor som 

kan skapa ett lyckat varumärke, då datoriserade spel idag har tagit över världen i en 

explosionsartad takt. Spelen ska konstruera en vinnare, en förlorare och ha ett 

utarbetat poängsystem för att kunna mäta framgång (Lindstrom & Seybold, 2003). 

Alla koncept som på något sätt bygger på någon av dessa taktiker/drivkrafter, var och 

en för sig eller i kombination har visats tilltala ”tweens” i hög grad då dessa är 

greppbara för ”tweens” då dessa befinner sig i en identitetsskapande fas av livet. 

Dessa taktiker/drivkrafter kan jämföras med sociala och personliga faktorer för 

konsumenter i allmänhet då även dessa beskriver exempelvis vikten av att tillhöra en 

grupp eller hur livsstil och sysselsättning påverkar de val som görs (Lindstrom & 

Seybold, 2003). 

 

3.5 Psykologiska aspekter 

Vi kan även prata om psykologiska faktorer i ett annat sammanhang än 

marknadsföringsmixen som istället riktar sig mot vår omgivning och miljö där vi 

varje dag utsätts för olika stimuli, exempelvis företagens marknadsföring som 

påverkar vårt beteende och sätt att handla. Nedan presenteras olika teorier och 

modeller som tagits fram för att kunna beskriva hur olika psykologiska aspekter 

påverkar konsumenters köpbeteende, i detta fall båda våra målgrupper. 
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3.5.1 Perceptionisk urvalsprocess  

Färger, ljud och lukter är några av de attribut som enligt Solomon et al (1999) 

påverkar en konsuments köpprocess. Överallt i vardagen finns tillfällen att bli 

påverkad av vissa saker och företagen gör, genom reklam och annan marknadsföring, 

sitt yttersta för att hjälpa till. Som konsument är det omöjligt att ta till sig allt och 

istället sorterar man ut de olika intrycken genom att helt enkelt ta till sig en del och 

strunta i andra. Intrycken tolkas av individen och leder därefter fram till ett beslut. 

Den perceptioniska urvalsprocessen består således av tre olika delar; exponering, 

uppmärksamhet och tolkning (Solomon et al, 1999). 

 

Exponering innebär att olika faktorer, så som t.ex. erfarenheter och medvetande, 

påverkar i vilken grad människor lägger märke till vissa stimuli och ignorerar andra. 

Uppmärksamhet visar hur människor fokuserar på vissa stimuli inom sin ram för 

exponering medan tolkningen visar hur vi uppfattar det vi utsätts för. Som ett 

exempel kan två personer utsättas för exakt samma stimuli men ändå uppfatta detta på 

två helt olika sätt men det kan även vara så att en sorts stimuli uppfattas på flera olika 

sätt av samma person. Då marknaden innehåller så många olika sorters stimuli är det 

viktigt för marknadsförare att försöka skapa reklam som drar till sig uppmärksamhet 

till just deras produkt(er). Köpprocessen6 blir således en effekt av inlärning genom att 

man tar till sig och bearbetar de inre och yttre intryck samt stimuli man utsätts för 

(Solomon et al,1999; Gunter & Furnham, 1998). 

 

3.5.2 Behavioristisk inlärning   

Behavioristiska forskare menar att inlärningsprocessen inträffar som en effekt av 

externa händelser och man pratar om konsumentens ”Black box”7. Man menar att det 

är de observerbara sakerna, så som produkt, pris etc. från den utomliggande miljön, 

som går in i boxen och på andra sidan kommer tolkningar och uppfattningar ut. 

Effekten av detta blir då att på samma sätt som människors erfarenheter är en effekt 

av olika händelser i livet, så påverkas konsumenten av olika marknadsföringsstimuli 

(Solomon et al, 1999). 

                                                 
6 Se kapitel 3.6 
7 Se figur 3.3 
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Konsument Respons Stimuli 

 

 
 
 

Figur 3.3 Konsumentens ”Black box” (Solomon et al, 1999, s. 66). 

 

De externa stimuli vi utsätts för påverkas av våra sinnen; vi kan se en reklamfilm på 

tv, höra en jingel på radion, känna mjukheten på en soffa, smaken på en ny läsk eller 

doften av en ny maträtt. Även det som uppfattas av de olika sinnena påverkas av vår 

bakgrund, våra erfarenheter etc. och påverkar i sin tur hur vi reagerar och svarar på 

olika produkter. Marknadsförare försöker därför att i största möjliga mån påverka vår 

uppfattning genom olika symboler t ex. färger, dofter och förpackningar (Solomon et 

al,1999).  

 

3.5.3 Kognitiv inlärning 

Forskare inom den kognitiva läran menar istället att inlärning uppkommer som en 

effekt av en mental process. De menar att man skaffar sig en medvetenhet om de 

olika stimuli man utsätts för och därigenom skapas även förväntningar som sedermera 

leder till respons. Människan har en tendens att omedvetet kategorisera människor 

efter olika stereotypa uppfattningar vilka grundar sig på våra erfarenheter eller 

kunskaper (eller brist på dessa). Man kan likna detta vid att vi har en katalog med 

signalement på olika personer och varor inom oss exempelvis hur en god människa är 

eller hur en bra produkt ska vara (http//:utbildning.lhm.lu.se). 

 

”Tweens” skapar sin identitet genom interaktion med andra. Genom livet påverkas de 

av olika personer i sin närmiljö, till en början kommer den mesta påverkan från 

föräldrarna, för att senare i livet allt mer tas över av vänner, föreningar och liknande. 

Som ett led i att skapa sig en identitet används olika varumärken. Genom att välja ett 

visst varumärke kan ”tweens” känna sig trygga, inne, populära m.m. vilket leder till 

att varumärket blir en symbol för vilken person de är i olika situationer så som i 

hemmet, på festen, i skolan etc. (Lindstrom & Seybold, 2003; Schiffman & Kanuk, 

2004). 
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Barns förmåga att ta beslut ökar naturligtvis i takt med deras ålder och så gör också 

deras förmåga att se saker mer komplext. Barn har ofta inte utvecklat något s.k. 

kognitivt försvar som hjälper dem att sortera de stimuli exempelvis tv-reklamen de 

utsätts för. Istället har barn en tendens att se allt de ser på tv som ”riktigt” och är 

därför väldigt påverkbara (Wanger, 2002). ”Tweens” å andra sidan anser att mycket 

av den tv-reklam som de utsätts kan vara störande då den stör innehållet i det som 

visas varpå de istället väljer att sortera bort mycket av det de ser och hör (Lindstrom 

& Seybold, 2003). Enligt Marie Söderkvist (2005) anser ”tweens” att reklamavbrotten 

är trista men att de dock memorerar de reklamer de faktiskt gillar. De har lärt sig att 

genomskåda reklamens budskap och är också stenhårda i sin kritik mot dessa. 

 

3.6 Konsumentens köpprocess 

Beteendet och de olika förväntningar som finns påverkar konsumentens känslor när 

det är dags att handla och under tiden inköpen görs. ”Bra” shopping är 

situationsberoende samt beroende av sociala och fysiska omgivningar. Detta kan 

handla om att man får ett godkännande från en eventuell shoppingpartner, ett bra 

bemötande från affärens säljare eller helt enkelt att man hittar det man söker (Davies 

& Ward, 2002). I ”tweens” fall handlar det inte enbart om att hitta varor som stämmer 

överens med de karakteristika som man vill ha utan kanske i än större utsträckning att 

uppfylla ett behov av att få vara ”inne” och ”rätt” samt att produkten gestaltar den 

identitet man vill uppnå. Detta blir extra viktigt för ”tweens” då de är i en fas där de 

försöker hitta sig själva vilket gör det viktigare att ”passa in” och få bekräftelse från 

andra (Siegel et al., 2004). 

 

Man kan relatera till konsumentbeteende genom att referera till olika psykologiska 

tillstånd så som graden av lycka som konsumenten upplever genom interaktionen 

med detaljistens fysiska miljö. Olika typer av sinnesstämningar kan ha stor påverkan 

på konsumentens köpbeteende men de är beroende av varje individs specifika 

referensramar och uppfattningar, det som väcker intresse hos den ena konsumenten 

kan ha motsatt effekt på en annan (Davies & Ward, 2002).  
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Vissa produkter kräver en del eftertanke vid köp medan andra görs mer eller mindre 

automatiskt. För de produkter som kräver lite mer eftertanke har konsumentens 

köpprocess delats in i fem olika delar som beskrivs i Solomon et al (1999). 

 

Igenkännande av problem – Konsumenten inser att han/hon måste agera eftersom det 

finns ett särskilt behov, önskemål eller liknande. Marknadsförare försöker ofta 

påverka denna del av processen genom att skapa efterfrågan för olika produkter. 

 

Informationssökning – Konsumenten kollar igenom sitt minne, erfarenheter, olika 

affärer, annonser etc. för att se vilket utbud som finns samt hur man ska gå till väga. 

 

Utvärdering av alternativ - Marknadsförare försöker påverka genom att få 

konsumenten att associera en produkt eller ett varumärke med vissa egenskaper. 

 

Val av produkt - Hur konsumenten väljer produkt kan bero på vanor, lojalitet till ett 

märke, att man lyssnar till vänner och bekanta m.m. 

 

Utfall – Köper en produkt och använder den (Solomon et al, 1999). 

 

Barn påverkas redan från det de är små av sina föräldrars agerande vid köp, dvs. deras 

köpprocess. Genom att få följa med mamma eller pappa till affären och handla lär sig 

barnet av föräldrarnas beteende så som att lägga upp pengarna på kassan, stoppa 

pengar i en automat etc. barnen ser även på sina föräldrar att man blir glad av att göra 

”rea”-fynd, de ser hur föräldrarna jämför priser och klämmer och känner på vissa 

produkter innan de väljer vilken de ska ta. Man kan även säga att föräldrarna, genom 

sitt eget frekventa shoppande där barnen ofta får följa med, legitimerar både inköp 

och specifika butiker inför sina barn (Gunter, 1998).  

 

”Tweens” i åldrarna 8-12 år påverkas enligt Buckingham (2000:150-151, citerat i 

Rönnberg, 2003) mindre av reklamen än vad övriga konsumenter gör och förlitar sig 

istället mer på vänner, föräldrar och olika besök i affärer. En annan forskare, McNeal 

(1992), visar på samma sak och han menar även att saker så som kuponger, tävlingar 

och förpackningar har större inverkan på dessa konsumenter än vad reklam har 

(McNeal (1992) citerad i Rönnberg, 2003).  
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3.7 Märkeslojalitet 

När ett företag utvecklar ett varumärke är syftet att skapa lojala kunder. För att skapa 

kunder som är märkeslojala krävs att produkten skapar ett mervärde för dem (Melin, 

1997). Märkeslojalitet är med andra ord ett sätt att mäta kunders hängivenhet till 

märket samtidigt som det mäter hur troligt en kund byter från ett märke till ett annat 

(Aaker, 1991). Syftet med ett välkänt varumärke är även att det sparar tid för kunden 

samt att företaget ska kunna ta ut mer pengar för produkten än vad den egentligen är 

värd. Varumärket fungerar som ett slags garanti för kunden då han/hon alltid vet vad 

som kan förväntas av en produkt av ett visst märke (Kotler, 2003). Ytterligare skapar 

varumärket en slags tillhörighet. Företagen måste göra sig tillgängliga och attraktiva 

för kunden, då det är de som måste uppsöka kunden eftersom människan i sig inte är 

någon uppsökande varelse (Blomqvist et al, 1999). 

 

Enligt Melin (1997) finns det olika grader av märkeslojalitet och lojaliteten växlar 

beroende på vilken typ av produkt det handlar om. Ett exempel på denna gradering 

har Aaker (1991) gjort i sin lojalitetspyramid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.4 Aakers lojalitetspyramid (Aaker, 1991. s.40) 

 

I det nedre steget i pyramiden finns ingen märkbar märkeslojalitet. Kunden är här 

oengagerad i vilken typ av märke det är som ska inhandlas. Ett steg upp i pyramiden 

är kunden en nöjd kund som inte finner någon anledning att byta märke. Här hamnar 

kunder som är nöjda med märket eller åtminstone inte missnöjda. I pyramidens tredje 

nivå hamnar kunden som vid upprepade tillfällen köper varan, då denne känner igen 

märket, varpå en relation uppstår. Ytterliggare ett steg upp i pyramiden hamnar 

Hängiven Kund  
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Kunden tycker om märket och ser det 
som en vän 

Kunden är nöjd och skulle få ökade 
kostnader vid byte av märke  

Kunden är nöjd och känner ingen orsak 
till att byta märke 

Kunden är villig att byta märke, speciellt 
pga. prisändring. Finns ingen 

märkeslojalitet 
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kunden som tycker om märket. Här börjar kunden få starka känslor för märket och 

relationen fördjupas, det uppstår en emotionell relation. Överst i pyramiden befinner 

sig kunden som är förpliktigad till märket. Här hamnar kunden som är stolt över att 

använda sig av märket och rekommenderar det till andra. Märket är viktigt för dessa 

kunder och det uttrycker vem de är (Aaker, 1991).  

 

Den starkaste drivkraften för att skapa lojala kunder är att få nöjda kunder. Med andra 

ord för att skapa lojala kunder måste företaget eftersträva hög kundtillfredsställelse. 

Enligt Svenskt Kvalitetsindex innebär lojala kunder en positiv framtida lönsamhet 

(www.siq.se). Apéria (2004) menar att nöjda kunder inte är tillräckligt för att anses 

märkeslojala, men han säger att en glad kund är en potentiell lojal kund. Han påstår 

även att nöjda kunder är nödvändiga men inte tillräckliga, utan menar istället att 

märkeslojaliteten byggs upp vid återköp.  

 

Vana av ett visst märke kan göra att konsumenten känner att han/hon måste få just 

den varan med det specifika märket för att få sina behov uppfyllda och köper därför 

bara det som planerats redan i förväg. Däremot om en kund är villig att avstå från sin 

”lojalitet” mot det andra varumärket, är det högst troligt att man granskar produkterna 

på hyllan i relation till sina tidigare referenser. Det är här viktigt att få kunden att 

känna samma tillfredställelse som han/hon skulle ha fått av den först tänkta 

produkten. Detaljisten har störst möjlighet att påverka en kund som inte redan i 

förväg betstämt exakt vad han/hon ska handla då dessa kunder gärna tar sig tid att 

titta runt bland det som finns på hyllorna och då kan lockas att göra vissa impulsköp 

(Davies & Ward, 2002). Enligt Gunter & Furnham (1998) fortsätter vuxna att 

använda de märken de valde som tonåringar. Lindstrom & Seybold (2003) menar att 

kända märken som Coca-Cola och liknande överlever från generation till generation 

då de hela tiden håller sig till sitt ursprung och uppfyller samma primära behov som 

de alltid gjort samtidigt som de hela tiden försöker förnya sig. Innovation är särskilt 

viktigt för ”tweens” då de, som vi tidigare nämnt, inte är särkilt märkeslojala utan 

istället tenderar att följa strömmen och de olika trender som finns. 

 

Trots ovan nämnda har kundbasanalyser visat att, oberoende av längden på relationen 

mellan kund och företag, är en stor del av kundrelationerna olönsamma. 
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Kundlönsamheten skiljer sig dock mycket mellan olika kunder. Olönsamma kunder 

blir inte alltid lönsamma då de blir lojala, varpå företagen måste välja ”rätt” kund och 

hantera dessa så att det blir lönsamt för bägge parterna, dvs. skapa ett värde för 

kunden. Stadigvarande och lönsamma relationer med kunder består alltså av avsevärt 

mycket mer än nöjda kunder (Blomqvist et al, 1999). 

 

Konsumenten ser i princip ingenting som produkt, utan en produkt känns igen av sitt 

märke. Konsumenten kan även förknippa produkter med hela affärer, varpå själva 

affären blir märket på produkten, exempelvis ICA. Detta kan innebära att 

konsumenten kan bli lojal både för märket och för butiken. Vad gäller mode är det 

oftast märket som är det viktiga för konsumenten och inte produktens kvalitet och 

användbarhet (Bohdanowicz, 1994).  

 

Även när det kommer till varumärken skiljer sig ”tweens” något från konsumenter i 

allmänhet. Varumärkeskännedomen bland ”tweens” är starkt etablerad och de har 

blivit en del av ”tweens” vardag och hur de identifierar sig själva. Även för denna 

målgrupp skapas varumärken för att ge en känsla av tillhörighet och säkerhet och de 

sprider värden och symboler som skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap. 

Varumärkena konstituerar riktmärken för hur ”tweens” förhåller sig till sin närmiljö, 

exempelvis hem, skola och fritidsaktiviteter. Det är genom sitt val av varumärke som 

”tweens” positionerar sig och skiljer sig från mängden (Lindstrom & Seybold, 2003). 

En av anledningarna till att ”tweens” räknas som mindre märkeslojala än övriga 

konsumenter är att de ständigt utsätts för ett tryck utifrån varpå de tenderar att följa 

strömmen istället för att lita till sina egna instinkter. Eftersom trycket på vad som är 

”rätt” och ”inne” för tillfället ständigt skiftar, skiftar även ”tweens” lojalitet mot olika 

märken. En ytterligare skillnad i varumärkeslojalitet mellan ”tweens” och den äldre 

målgruppen är att den senare har flera års erfarenheter bakom sig och har under 

längre tid blivit exponerade för dessa varumärken varpå de också lättare kan skaffa en 

relation till ett visst märke. Den bristande lojaliteten, den påtagliga 

varumärkesexponeringen samt de ständiga trendskiftningarna, gör det extra viktigt att 

som marknadsförare tänka och agera i termer som ”tweens” faktiskt förstår och kan 

förhålla sig till, så som de för ”tweens” speciella kärnvärden och taktiker/drivkrafter 

som medför att man når önskat resultat (Lindstrom & Seybold, 2003). 
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Eftersom det finns stora variationer inom målgruppen ”tweens” är det vanligt att 

målgruppen delas upp i underkategorier för att uppnå önskvärt resultat av 

marknadsföringen. Dessa underkategorier innebär att det blir lättare att verkligen 

förstå hur den här målgruppen tänker vilket i sin tur innebär att det blir lättare att nå 

ut med budskapet på bästa sätt. Man syftar med dessa att tränga in på djupet för att 

verkligen träffa rätt med sin marknadsföring och redan i deras utvecklingsstadium 

förhoppningsvis lyckas skapa en livslång relation (Lindstrom & Seybold, 2003). 

 

En vanlig uppdelning av målgruppen ”Tweens” är enligt nedan; 

 

• Edges 

• Persuaders 

• Followers 

• Relexives 

 

Edges (gränsöverskridare) är de ”tweens” vilka kan kategoriseras som mer rebelliska 

och självständiga men även anti mot varumärken som följer givna normer och 

värderingar. De identifierar sig dock gärna med varumärken som reflekterar deras 

upproriska framtoning och beteende. Denna grupp har sina egna normer och 

värderingar och skapar på så sätt sina egna trender. De är orädda inför nya 

varumärken och produkter, vilket gör att de ofta testat dessa långt innan alla andra 

(Lindstrom & Seybold, 2003). 

 

Persuaders (övertalare) är ”tweens” som genom sitt köpbeteende och sina beslut kan 

påverka övriga ”tweens” i sin omgivning. De är medvetna om sin personliga stil och 

lägger ner mycket tid på hur de ser ut. Genom sin påverkan på andra anses de vara 

ovärderliga för adaptionen av olika produkter (Lindstrom & Seybold, 2003). 

  

Followers (efterföljare), å andra sidan, representerar den stora massan av dagens 

”tweens”. De sticker inte gärna ut hakan och provar något först av alla, utan följer 

hellre det som accepterats av persuaders (Lindstrom & Seybold, 2003). 
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Reflexives (reflekterare), är den grupp av ”tweens” som betraktas som ”ute”8. De 

saknar känsla för trender och söker ofta förgäves acceptans hos dem som anses vara 

”inne” (Lindstrom & Seybold, 2003). 

 

Givetvis är ovanstående indelning av ”tweens” endast ett försök att strukturera denna 

så ombytliga grupp. Inom varje del finns givetvis stora variationer. Vid kampanjer 

eller andra marknadsföringsbeslut är ovan gjorda indelning till stor hjälp, då den på 

ett tydligt sätt kan påvisa vilken typ av målgrupp som matchar den aktuella 

produkten. Ålder är den viktigaste faktorn att ta hänsyn till vid val av 

marknadsföringsinsatser och produktlansering, därefter den sociala hierarkin inom 

grupperna (Lindstrom & Seybold, 2003). 

 

Bland ”tweens” finns däremot inte den starka lojalitet till olika varumärken som ofta 

förekommer hos övriga målgrupper, utan de tenderar istället att följa strömmen. Om 

närmiljön, modemagasin etc. förespråkar ett skifte av varumärke så väljer denna 

målgrupp oftast att göra likadant. Bristen på lojalitet till varumärken inom denna 

målgrupp gör att företagen hela tiden måste vara måna om att förmedla den rätta 

”imagen” baserat på de rätta värderingarna och att hela tiden kunna definiera för 

”tweens” vad som är ”inne” respektive ”ute”9 (Lindstrom & Seybold, 2003). 

 

Enligt Juliet Schor (Lindstrom & Seybold, 2003), räcker det inte längre att 

marknadsföra produkter till ”tweens” på ett praktiskt tilltalande sätt, som man ofta 

gör till konsumenter i allmänhet, utan det är istället viktigt att förmedla tydliga 

symboler och värden. Detta medför ökad press på ”tweens” och ungdomar att vara på 

ett visst sätt och att inneha de ”rätta” sakerna. Den idag allt starkare 

konsumtionskulturen, påverkar ”tweens” hälsa i en allt större utsträckning. Ju högre 

grad av deltagande i konsumtionskulturen ju sämre hälsa har ”tweens”, vilket är ett 

resultat av viljan att ständigt vara ”rätt” för att passa in i sin närmiljö (www.sfi.se). 

 

Då ”tweens” visar svikande lojalitet gentemot varumärken, har företagen andra 

anledningar till varför de riktar sina ansträngningar mot denna målgrupp. Enligt 

Lindstrom & Seybold (2003), är ”tweens” en viktig målgrupp då de inom några år 

                                                 
8 Se definitioner stycke 1.6 
9 Se definitioner stycke 1.6 
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kommer bli en viktig inkomstkälla. Det har påvisats att de relationer marknadsförarna 

skapar med ”tweens” kommer ge effekt längre fram. Ytterliggare en anledning till en 

satsning på ”tweens” är den tydliga påverkan de har på sina föräldrars köpvanor och 

köpbeteende. Föräldrar lägger ner stora summor på att tillfredställa sina ”tweens” 

önskningar och behov (Lindstrom & Seybold, 2003) vilket gör ”tweens” till en viktig 

mellanhand i föräldrarnas beslutsprocess. Det är också så att ”tweens” i allt större 

utsträckning bestämmer över vad som finns hemma och därför tydligt influerar i det 

slutgiltiga valet av produkt (www.svd.se; www.sfi.se; www.di.se).  
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Kapitel 4 

Analys 
 
I detta kapitel blir materialet från intervjuerna analyserat. Frågorna från 

intervjuerna kommer att presenteras var för sig med efterföljande analys till 

respektive stycke. Först behandlas målgruppen ”tweens” och därefter målgruppen 

18-22 år. Slutligen presenteras en sammanställning av de slutsatser undersökningen 

gett och en jämförelse mellan målgrupperna görs. 

 

4.1 Målgrupp ”tweens” 
 
 

• Har Reklam någon inverkan vid val av nämnda produkter? I så fall, vilken 

sorts reklam påverkar dig mest? 

 

När det gäller reklams inverkan vid val av de tre nämnda produkterna så får vi i vår 

empiri motstridiga svar från våra respondenter, dvs. majoriteten svarar att de inte blir 

påverkade av reklam men de säger i nästa stund att de dock har sett reklam som rör 

den aktuella produkten. Tre av våra respondenter svarade bl.a. ”Tänker inte så mycket 

på reklamen, men ibland ser man den på TV. Har aldrig sett en reklam som rör jeans 

och tänkt att dom vill jag ha.” eller ”Jag köper inte det jag ser i reklamen, men jag 

ser ofta de nya telefonerna i tv.” eller ”Jag tänker inte på läskreklamen, men man ser 

ofta läsk i affärens blad”. Många av de svar vi fick, som de ovan, påvisar att 

majoriteten av våra ”tweens” har en avsaknad av reflektion då det gäller reklamens 

påverkan i deras konsumerande vardag. Att ”tweens” inte själv reflekterar över den 

påverkan de utsätts för diskuteras av Gunter & Furnham (1998) som menar att 

konsumentbeteende kommer att te sig olika beroende på vilka människor, agenter och 

inrättningar man som konsument, i detta fall "tweens" har interagerats med. Även 

Solomon (2003) tar upp detta men talar istället om den perceptionistiska 

urvalsprocessen. Han menar att olika attribut påverkar konsumentens köpprocess men 

att det är omöjligt att ta till sig alla. Detta är ett komplext fenomen som Solomon 

(2003) framhåller, det beror på erfarenhet, tolkningsram och intresse för de stimuli 

som man som konsument utsätts för.  
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Precis som övriga konsumenter utsätts ”tweens” dagligen för ofantliga mängder 

stimuli i sin vardag. ”Tweens” har dock på grund av sin unga ålder och bristande 

erfarenhet svårt att ta till sig allt (Solomon, 2003). Precis som Solomon säger kan 

”tweens” inte ta till sig all stimuli de utsätts för men med stöd i både teori och empiri 

ser vi ändå att det finns en viss påverkan, något som respondenterna dock inte verkar 

reflektera över. För att förtydliga detta resonemang svarar samma respondent 

följande: 

 

Har Reklam någon inverkan på dig när du 
väljer jeans/läsk? I så fall, vilken sorts 
reklam påverkar dig mest? 
 

Har Märket någon betydelse/är det viktigt 
för dig när du väljer jeans/läsk? 
 

”Nej, men man ser det ibland på Tv” 
 

”Nej, brukar inte se reklam för 
jeans/läsk” 

”Ja, jag vill gärna ha kända märken 
typ Cheap Monday ” 

 
”Jag väljer alltid den riktiga Colan” 

 

Tabellen ovan demonstrerar återigen ”tweens” brist på reflektion. I detta fall säger sig 

samma respondent inte bli påverkad av reklamen men säger sedan att märket är 

viktigt och att han/hon helst inhandlar jeans av märket ”Cheap Monday”. Detta tyder 

på att respondenten utsatts för någon form av reklam och påverkan i olika former så 

som TV, tidningar, kompisar, familj etc. Oavsett hur respondenten blivit påverkad har 

det från respondentens sida skett omedvetet. Vi anser att det är just bristen på 

reflektion/medvetenhet som gör att majoriteten av våra respondenter svarar att 

reklamen inte påverkar dem till inköp. ”Tweens” är enligt undersökningen inte 

speciellt påverkade av den reklam som omger dem dagligen och förlitar sig istället 

mer på sina vänner, föräldrar samt olika besök i affärer. Detta resonemang styrks av 

fyra teoretiker: Rönnberg (2003), Lindstrom & Seybold (2003) samt McNeal (1992) 

som just säger att ”tweens” påverkas mindre av reklamen och mer av vänner och 

föräldrar. Reklam finns så naturligt i allas vardag, oavsett huruvida man är ”tweens” 

eller vuxen att man inte ens reflekterar över huruvida men blir exponerad eller ej.  

 
Citaten i tabellen ovan illustrerar tydligt att reklam faktiskt påverkar deras val av 

produkt, eftersom det är den som förmedlar de trender och mode som gäller för 

närvarande. Siegel et al (2004), skriver just detta, han menar att det är i denna ålder 

reklamen börjar ha effekt, att man som konsument blir påverkade av de stimuli man 
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utsätts för. Dock menar forskare inom den kognitiva läran istället att inlärning 

uppkommer som en effekt av en mental process. De menar att man skaffar sig en 

medvetenhet om de olika stimuli man utsätts för och därigenom skapas även 

förväntningar som sedermera leder till respons (http//:utbildning.lhm.lu.se). Vi 

ifrågasätter dock detta påstående då majoriteten av våra respondenter inte verkade 

reflektera över de stimuli som de utsätts för när det gäller de tre valda produkterna 

och att de gav motstridiga svar till att reklamen inte haft någon effekt vid val av 

produkt vid andra frågor i undersökningen. 

 

• Har Märket någon betydelse/är det viktigt för dig när du väljer någon av de 

nämnda produkterna? 

 

Undersökningen visar att respondenterna är mer medvetna om vilka märken de väljer 

när det rör jeans än de två övriga produkterna. De flesta angav dock att märket inte 

spelade någon roll (oavsett vilken av de tre produkterna) för vilken produkt de i 

slutändan valde medan några få var väldigt specifika med vilka märken de ville ha på 

sina jeans, sin mobiltelefon eller läsk. Exempelvis fick vi svar som: ”Nej, märket är 

inte viktigt men dom ska vara fina”, ”Nej, märket är inte viktigt, bara jag tycker den 

är god”, och ”Ja, märket spelar roll man vill ha det som kompisarna har”. 

Lindstrom & Seybold (2003) säger att ”tweens" inte har någon stark lojalitet till något 

varumärke utan följer strömmen. De säger också att "tweens" är väldigt ombytliga när 

det gäller märken och att de inte är speciellt lojala mot de märken de väljer. Med stöd 

i citaten och ovan förda resonemang av Lindstrom & Seybold (2003) kan vi 

konstatera att ”tweens” har en märkeskännedom men[0] ingen utbredd märkeslojalitet.  

 

Vi frågar oss här vad det är som avgör vad ”tweens” slutligen väljer att konsumera, då 

märket enligt våra respondenter inte har någon större påverkan i de flesta fall? Vad är 

det i så fall som utgör den största påverkan på ”tweens” i val av produkt och i fråga 

om märke, när inte märket i sig själv på ett direkt sätt influerar ”tweens” till köp? 

 

Lindstrom & Seybold (2003) menar att ”tweens” påverkas av intryck från sin 

omgivning och exempelvis anpassar sig efter rådande mode och det som för tillfället 

räknas som ”inne”. Detta stämmer väl överrens med de svar vi fick från 

respondenterna ”tweens”, exempelvis sa en av respondenterna att han ibland ”ser 
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saker som jag tycker är snygga på kompisar och folk i skolan och så köper jag det”.  

”Tweens” kan enligt Lindstrom & Seybold (2003) delas in i olika grupper där den 

grupp vi precis pratat om räknas till followers, detta är den grupp som helst följer det 

som respekteras av andra. Indelningen i underkategorier så som denna kan hjälpa 

marknadsföraren i sitt arbete för att nå ut till rätt målgrupp. I de flesta fall är märket 

som vi nämnt tidigare inte alls av stor betydelse utan det är viktigare att ha det som de 

andra har, för att passa in i sin miljö. Detta visas tydligt av följande citat: ”Nej, dom 

ska bara vara snygga så man är fin och dom som mina kompisar har” och ”Nej, det 

tycker jag inte, helst vill jag ha en telefon som många andra har”. 

 

Enligt Solomon et al (1999) väljer ”tweens” inte huvudsakligen välkända märken 

pga. utseende eller praktisk nytta, utan istället pga. att märket anses ”inne” i den 

aspirantgrupp som man gärna vill bli förknippad med, ”Ja, 3G jag blev retad för[0] ett 

annat märke” och ”Ja märket spelar roll, man vill ha det som är inne”. Solomon et 

al (1999) säger även att grupper har ett direkt inflytande på hur individer reagerar. 

Köpet kan också vara ett försök från respondenternas sida att söka bekräftelse och 

medlemskap i en specifik aspirantgrupp Vi tror att så mycket väl kan vara fallet, då 

det i vår empiri har visat sig att ”tweens” anpassar sig efter sin närmsta omgivning 

oavsett vilken stil eller vilka märken som är populära i just deras aspirantgrupp. Detta 

visas tydligt genom följande citat och liknande; ”Ja märket spelar roll man vill ha det 

som kompisarna har”. 

 

I analysen ovan har vi konstaterat att det är viktigt för ”tweens” att ha det kompisarna 

har. Därför frågar vi oss om det är ibland "tweens" som marknadsförarna ska börja 

leta efter sina kunder eller om det är i ett ännu tidigare eller senare stadium hos 

konsumenten. I empirin har vi sett en svag tendens till att hitta vad Lindstrom (2003) 

kallar persuaders. Ett mindre antal respondenter svarade bl.a. ”Nej, märket spelar 

ingen roll men jag vill ha något nytt och häftigt, gärna något som inte alla andra 

redan har”, ” Jag vill ha den nya Samsung, den är snygg och cool”. Viljan av att 

vara lite av en pionjär finns men i en väldigt blygsam omfattning, då man inte vågar 

bryta för mycket mot det rådande modet eller normen. Denna grupp faller som 

nämnts under terminologin persuaders enligt Lindstrom & Seybold (2003), då de är 

medvetna om sin personliga stil och genom denna utövar en stor påverkan på 

personer i sin omgivning. Persuaders är de som inhandlar kända varumärken av den 
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anledning att de faktiskt tycker dessa är snyggare eller bättre än övriga produkter, 

oberoende av vad andra har och tycker. Det är till denna grupp som man som 

marknadsförare bör rikta sin uppmärksamhet, då andra mindre självsäkra ”tweens“ 

bl.a. kommer att basera sina val av produkter på persuaders (Lindstrom & Seybold, 

2003). 

 

I vissa fall, som i citaten i styckena ovan, visade sig de dyrare 

jeansen/mobiltelefonerna fylla andra behov än de primära i form av klädesplagg eller 

mobiltelefon. I dessa fall kunde jeansen/mobiltelefonen i sig kopplas direkt till hur 

man kände sig eller uppfattades i skolan dvs. återkopplas till emotioner. Detta 

resonemang diskuterar även Kotler et al 1999 som menar att i dessa avseenden har 

marknadsföringen lyckats med att binda rätt sorts emotioner till sitt märke som har 

lett till ett slutgiltigt köp. Vår empiri får i detta fall även stöd i Solomons (1999) och 

Wangers (2002) teorier som menar att valet av dyrare märken kan även härledas till 

resonemang om behov och önskemål. De säger att man har behov som är biologiska 

men också psykologiska. När behoven växer sig starka formas de till motivation och 

utageras dvs. som i ovan fall inköp av en dyrare vara vilken därmed kommer tilltala 

olika målgrupper. Detta är en effekt av olika marknadsåtgärder i form av 

segmentering, positionering, differentiering etc. som beskrivs av Kotler et al (1999).  

 

Då det gällde mobiltelefoner gjorde vi en intressant upptäckt, där angav några av våra 

respondenter operatören istället för märket, vilket eventuellt kan förklaras med att 

märket inte har samma betydelse som vid val av andra produkter, utan man 

förknippar en viss sort av telefon med operatören istället för med märket. Detta 

visades bl.a. genom citat som ”Ja, det ska vara Vodafone!”. Detta kan enligt 

Bohadanowicz, (1994) bero på att konsumenten ser märket istället för produkten.  

 

Vad gäller läsk, ifrågasätter vi dock om respondenterna är medvetna om det märke 

som de väljer på sin läsk då många svarade att märket inte hade någon betydelse för 

dem men i nästa sekund svarade att de helst ”ska vara den riktiga Colan” eller 

liknande om de fick välja, då detta ansågs vara den godaste. Här kan vi fråga oss om 

respondenterna verkligen var medvetna om vad det var de faktiskt svarade på då de 

ibland, som ovan, angav motsägelsefulla svar. En tänkbar anledning till dessa svar är 

att våra respondenter kan vara präglade av den sociala konstruktion i vilken de är 
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uppväxta i och för närvarande befinner sig. Vi ser en viss grad av påverkan på 

”tweens” av närmiljön ”dock inte i samma utsträckning vad gällande de andra två 

produkterna, då man i detta fallet oftast baserar sitt beslut på vad man tycker är gott. 

Följande citat visar dock på den påverkan som närmiljön faktiskt haft: ”Fanta eller 

Cola helst men inte light för det har mamma sagt att det inte är bra”. Med detta 

menar vi att man väljer efter de erfarenheter man bär med sig från sin barndom där 

man oftast blivit påverkad av sina föräldrar, vilket även styrks av litteraturen där 

Gunter & Furnham (1998) påstår att föräldrar fortsätter använda de märken de använt 

som unga.  Många av våra respondenter svarade i enighet med Solomons et al, (1999) 

teori, som säger att man väljer produkter utifrån de erfarenheter man bär med sig, dvs. 

oftast de som har inhandlats av föräldrar under uppväxten.  

 

Nästan uteslutande visar vår empiri på att ”tweens” inte är märkeslojala sin 

märkesmedvetenhet till trots. De följer som vi sagt tidigare gärna de ”trender” som 

närmiljön har valt och vill helst inte sticka ut eller avvika från mängden. Enligt 

Aakers (1991) teori om lojalitet så finns det fem olika identifierbara nivåer av lojalitet 

för konsumenter. Respondenternas svar, så som ”Ja, man vill ha det som är inne” 

visar tydligt att ”tweens” inte är märkeslojala och hade därför hamnat underst i denna 

pyramid. Detta visar tydligt att man som marknadsförare inte kan vända sig till denna 

målgrupp genom marknadsåtgärder som vill ge återköp, ex kuponger etc., då man 

som ”tweens” inte har den lojalitet som detta oftast kräver, som vår undersökning 

visar. Slutsatsen från denna placering i pyramiden torde vara att man måste identifiera 

den omgivning som faktiskt kan påverka placeringen i pyramiden, i ”tweens” fall 

kompisar de som hade kunnat kategoriseras som persuaders och även föräldrar som 

har en stor inverkan på framtida inköp.  

 

• Har Färg och Form (dvs. design) någon betydelse för dig när du väljer någon 

av de nämnda produkterna? 

 

De flesta av våra respondenter hade en klar och tydlig bild framför sig av hur deras 

jeans skulle se ut. Den främsta faktorn till val av jeans var utseendet på dem. Vi 

frågar oss därför här igen vad det är som faktiskt avgör vad som är ”snyggt”? 

Specifikt nämndes även att jeansen inte fick vara breda nertill. Bland annat fick vi 

svar som: ”Bra märke, fina, tighta nertill” och ”Ja, jag gillar sådana mörka, typ 
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sådana som Nudie”. Var kommer detta ifrån? Enligt vår uppfattning borde detta 

uppkomma till följd av påverkan från gällande mode och vad som anses vara ”inne” 

för tillfället. Vem/vad är det som utgör denna modepåverkan? Enligt Solomon et al 

(1999) väljer ”tweens” inte huvudsakligen välkända märken pga. utseende eller 

praktisk nytta, utan istället pga. att märket anses ”inne” i den aspirantgrupp som man 

gärna vill bli förknippad med. Detta kan kopplas till det resonemang Blomqvist 

(2000) för om att graden av medvetenhet kan vara en effekt av de olika typer av 

stimuli man utsätts för, t.ex. direktmarknadsföring via TV och liknande. Det kan även 

vara så att denna påverkan är en effekt av emotionell marknadsföring som med sina 

vackra personer, effektfulla färger och musik skapar ett behov och en önskan av att 

vara just så där (Söderlund, 2003). Tidigare har vi konstaterat att utseendet är en 

viktig faktor, varpå det blir essentiellt för marknadsförarna att i sin marknadsföring 

förmedlar de attribut och emotioner som anses ”inne” och mest tilltalande för tillfället 

bland ”tweens”. Återigen kan vi framhäva vikten av marknadsförarnas behov av att 

förstå aspirantgruppernas inverkan på denna målgrupps inköp.   

 

När det kommer till mobiltelefoner reflekterade respondenterna i denna målgrupp inte 

särskilt över rådande mode etc. men var väl medvetna om hur man vill att telefonen 

ska se ut och hur den ska vara, en av respondenterna svarade exempelvis: ”Ja, det ska 

vara en viktelefon” och ” Ja, ska helst vara uppfällbar”. Medvetenheten vid val av 

mobiltelefon kan härledas till Solomons (1999) teori om konsumentens köpprocess av 

dyrare produkter. Att man ser ett problem, dvs. behovet av en viktelefon, leder sedan 

till att man söker information genom att se till utbud, tidigare erfarenhet etc. När man 

har genomgått de stegen så ska alternativen utvärderas och sedan kommer valet av 

produkt att ske, detta beror på olika faktorer så som vänner, produktegenskaper etc. 

Kanske kan det vara så att reklamen visserligen inte påverkar till några specifika köp 

men istället medverkar till medvetenhet om vilka produkter som finns på marknaden, 

likt vad massmarknadsföringen försöker att etablera.    

 

Designen på läsk verkar inte ha någon större betydelse för våra respondenter. Några 

svarade dock att det vid vissa tillfällen förekom att en viss sorts läsk valdes på grund 

av att den hade en rolig färg eller att det medföljde någon sorts tävling. Tex. gavs svar 

som ”Ibland kan man välja en läsk för att den har roliga bilder eller något. Den kan 

ha konstig färg också” och ”Ja, ibland kan man välja en som har en rolig färg eller 
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kork, en sån med tävlingar eller där man kan samla”. Enligt den litteratur vi tagit del 

av har kuponger, tävlingar och förpackningar större inverkan på ”tweens” än vad 

reklam har (Rönnberg, 2003) vilket även verkar stämma med den empiriska 

undersökning vi gjort i alla fall då det kommer till läsk med stöd i ovan citat. I 

undersökningen kan vi utläsa att köp av läsk kräver mindre reflektion varpå 

respondenterna visat sig vara mer mottagliga för denna typ av påverkan. Vi anser att 

det är just detta som är syftet från marknadsförarnas sida med att tillverka exempelvis 

en blå läsk eller använda sig av alla de tävlingar man ser runt om i butikerna. 

 

• Var handlar du helst de nämnda produkterna? 

 

Enligt den empiriska undersökning vi genomfört svarade respondenterna nästan 

uteslutande att all deras inhandlig av de varor vi frågade efter skulle ske i butik. 

Frekventa svar som angavs var bl.a.; 

 
”I affären när vi är och handlar” ( Läsk) 

”Onoff, el-giganten” (Mobiltelefon) 

”Affären, JC helst”  ( Jeans) 

 
Endast en nämnde att hon då och då handlar med sin mamma på Internet. Flera 

respondenter angav specifika namn på de butiker där de brukade handla och på frågan 

om jeans var butiken JC vanligt förekommande. Även då det gällde vart 

mobiltelefoner skulle inhandlas var butiksnamn vanligt förekommande svar, men här 

var det dock inte ett namn som dominerade, utan det var en mix. Även detta 

resonemang kan styrkas av Bohdanowicz (1994) som säger att konsumenten även kan 

förknippa produkten med hela affärer, varpå själva affären blir märket på produkten. 

Detta fenomen kan te sig intressant för marknadsförarna, då man i vissa sammanhang 

kan satsa mer på att marknadsföra kedjan/affären istället för enskilda varumärken. Då 

det gällde att svara på vart de nämnda produkterna skulle inhandlas svarade några att 

det skulle vara coola jeans, medan några svarade att det berodde på priset. Läsk var 

också en produkt som skulle inhandlas i affär, men här svarade man inte med ett 

specifikt butiksnamn, utan endast att det skedde i affär. Då det gäller jeans och 

mobiltelefoner visar ovan empiri på att reklam som rör dessa produkter, exempelvis 

den som reklam som JC utövar via marknadsförning mot denna målgrupp har stark 
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påverkan, eftersom de är så medvetna om just denna butikskedja. Företagen påverkar 

val av butik genom andra stimuli så som dess inredning, musik och ljussättning 

genom de perceptioniska attribut, så som det färger och ljud skapar (Solomon et al, 

1999) men detta är dock inget vi lagt märke till att ”tweens” reflekterar över.  

 

Att många svarade att de handlar på just JC indikerar på att det kan förekomma en 

viss påverkan på varandra genom de kompisar man har och vad man ser på andra i sin 

omgivning (som har visat vara av avsevärd betydelse vid analys av föregående 

frågor). Detta resonemang tas även upp av Gunter & Furnham (1998) som menar att 

påverkan kan ske genom kompisar och andra personer i närmiljön. Vid 

marknadsföring mot ”tweens” ska produkterna förmedla tydliga symboler och värden 

istället för att det ska vara praktiskt tilltalande. Detta innebär en ökad press på 

”tweens” att passa in och ha de ”rätta” sakerna, dvs. man bör passa in i den närmiljö 

man befinner sig (Lindstrom & Seybold, 2003). Detta kan enligt oss vara ytterligare 

en anledning till att så många av respondenterna handlar sina jeans på JC, vilket i sin 

tur kan leda till en minskad press bland ”tweens” då de genom att handla i samma 

butik som många andra får de jeans som många andra också har, dvs. det som är 

”rätt”. En av våra respondenter sa; ”jag vill ha de produkter som är inne”. Detta kan 

innebära att våra respondenter väljer att handla sina jeans i de butiker som 

tillhandahåller märkena och modellerna som för tillfället är ”inne” och därmed i de 

affärer som tillhandahåller de ”rätta” märkena. Med stöd i analysen av tidigare frågor 

t ex med citat som; ”Ja, märket spelar roll man vill ha det som kompisarna har” 

anser vi att man som ”tweens” inhandlar ett visst märke pga. det sociala tryck som 

finns omkring dem hela tiden. Vidare menar vi att det är ett resultat av den moderna 

konsumtionsvardag som vi befinner oss i idag samt ett resultat av den 

identifieringsprocess som ”tweens” går igenom. ”Tweens” brist på ”en färdig 

identitet” tror vi gör dem extra sårbara och mottagliga för påverkan av sin närmiljö.  

 

• Vilken inverkan har Priset vid ditt val av de nämnda produkterna? Mycket, 

lite eller ingenting alls. 

 

I den litteratur vi tagit del av påstås att ”tweens” utövar en stark påverkan på sina 

föräldrar genom att de får dem att köpa olika saker som de själva vill ha (Lindstrom 

& Seybold, 2003). De flesta av de ”tweens” som ingick i vår undersökning uppgav att 
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det inte var de själva som inhandlade de jeans eller den mobiltelefon de hade men att 

de ofta fick vara med och påverka i viss utsträckning, när det gäller läsk verkade inte 

priset vara av samma betydelse, t.ex. gavs svar som; 

  

”Ja, priset spelar roll, jag får ju inte välja vilken som helst”  (Mobiltelefon) 

”Det spelar lite roll, får inte välja precis vilka jag vill, mamma bestämmer” (Jeans) 

”Priset spelar ingen roll, man vill ha den godaste” (Läsk) 

 

Även om ”tweens” skulle ha ansett att de blir påverkande av den reklam de ser 

begränsas deras påverkan till sina föräldrars åsikter och ekonomiska ställning, då det 

är de som gör inköpen. Enligt vår empiri verkar det inte som om barnen påverkar sina 

föräldrar i någon större utsträckning när det gäller lite dyrare produkter som jeans och 

mobiltelefoner, då många av respondenterna nämner att de fick välja produkterna 

inom vissa ramar utsatta av sina föräldrar.  

 

Vi såg i vissa fall som i citatet nedan, att trots föräldrarna sätter upp gränser över hur 

mycket en produkt får kosta så påverkar ”tweens” troligen sina föräldrar till att tänja 

på sina gränser för att anpassa gränserna för att få de märken som anses vara ”inne”: 

”Får oftast inte kosta hur mycket som helst, men ibland går mamma med på att jag 

får lite dyrare”. Enligt empirin är ”tweens” prismedvetna vad gäller de två lite dyrare 

produkterna, då de är medvetna om att produkterna har ett maxpris. Vad gäller läsk 

har inte priset samma betydelse för denna målgrupp, då de tycker att smaken är 

avgörande: ”Priset spelar ingen roll, man vill ha den godaste”.  

 

• Vad är det som avgör vilka av de nämnda produkterna du köper? Nämn tre 

alternativ. 

 

Empirin visade att ”tweens” inte verkar vara medvetna om att de påverkas av sin 

omgivning, utan de anger själva att de främst påverkas av utseende, passform, 

moderelaterade saker och pris, när det gäller jeans samt utseende och tekniska 

funktioner då det gäller mobiltelefoner. Detta kan illustreras med vad respondenterna 

svarade ”Dom ska sitta bra, ibland ser man fina på kompisar och sen ska dom helst 

vara mode” eller ”Ville ha en sådan liten som man fäller upp”. Några personer ur 

denna målgrupp nämner att de påverkas av sina föräldrar och kompisar då de ska 
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inhandla mobiltelefoner. Kotler (1999) nämner i sina teorier rörande referensgrupper, 

att påverkan kommer så naturligt i allas vardag, att den sker indirekt bland annat från 

marknadsföringen och från de referensgrupper man vill tillhöra. Återigen återkommer 

vi till konsumentens omedvetenhet om de val som görs, med andra ord, något som 

man ofta inte ens reflekterar över som konsument är att man påverkas av 

människorna i sin närhet.  Detta kan belysas genom ytterligare ett svar ”Om jag har 

två likadana jeans, t.ex. Davie’s och Acne så tar jag alltid Acne, vet inte varför, jag 

bara gör det”. Här visas att man är väl medveten om de val man gör, men att 

bakomliggande orsaker till valen inte är lika explicita. 

 

På frågan angående vad det är som är avgörande vid val av läsk svarade de flesta 

respondenterna att det var smaken som avgjorde, vad man var sugen på för tillfället 

eller att man vill testa om det kommit någon ny smak. Detta kan exemplifieras med 

citat som: ”Den som är god” och ”Tar den man är sugen på just då”. De kulturella 

samt de personliga faktorerna spelar en stor roll i valet av dagligvaror. Enligt Kotler 

et al (1999) lär sig konsumenten sedan tidig ålder vad som är ”rätt” och ”fel” enligt 

de preferenser som finns samt genom detta skaffar sig en personlig smak. Då det 

gäller en dagligvara, så som läsk, tyder undersökningen på att marknadsföringens 

möjlighet till att påverka sina marknadsföringsobjekt är störst i ett tidigt stadium, 

vilket troligast kommer att ske via föräldrarna, till exempel ”Mamma burkar välja 

men jag tycker om sådan gul läsk, som Fanta”. Det är föräldrarna som kommer att 

introducera läsken för ”tweens” och det är här de kommer att fatta sitt eget beslut om 

vad de tycker är gott, då de enligt undersökningen inte är så benägna att testa nya 

smaker. Detta resonemang stöds av Buckingham (2000:150-151, citerat i Rönnberg, 

2003) som menar att ”tweens” litar mer på föräldrar än påverkas av reklam.  

 

• Finns det några andra faktorer som påverkar dig när du köper någon av de 

nämnda produkterna som vi inte har tagit upp? 

 

Lindstrom & Seybold, (2003) talar om followers, alltså den grupp som gärna 

efterliknar de som finns i sin närhet. Att ”tweens” kan delas in i dessa kategorier 

belyses av vår empiri vid det tillfälle då respondenterna fritt fick lägga till några 

faktorer som kunde påverka dem när det gällde jeans, mobiltelefoner samt läsk, några 

svarade att man valde det man såg på andra, exempelvis i skolan. ”Ibland ser man 
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några snygga jeans på folk i skolan och kan tänka att man vill ha dom för att dom ser 

coola ut. Men jag tycker det är roligast att ha sånt som inte dom andra har fast inte 

för olika, det är viktigt vad kompisarna tycker”. Detta kan sammankopplas med de 

olika referensgrupper som exempelvis kan finnas i skolan, där man är indelade i olika 

sociala grupper, där vissa anses vara mer ”inne” än andra. Inom dessa grupper utövas 

stark påverkan på varandra och man delar ofta samma värderingar samt imiterar gärna 

varandra (Kotler et al, 1999; Solomon et al, 1999).  Som vi diskuterat tidigare är 

”tweens” konsumtion i stor utsträckning styrd av den grupp man gärna vill tillhöra 

eller redan är medlem i. ”Ibland ser man fina byxor på dom i skolan och vill ha 

likadana, ibland får jag det”. Åter kan vi koppla detta till en känsla av att passa in 

någonstans. Detta menar vi är en viktig faktor för alla konsumenter och visst är det 

väl så att vi alla söker närhet, acceptans och liknande från dem som redan står oss 

nära eller dem vi gärna skulle vilja vara nära? En viss stil, ett visst märke kan därför 

vara en hjälp till att nå ökad självkänsla. Gunter & Furnham, (1998), säger att de 

beteenden och värderingar som man lär sig av sin närmiljö har stor inverkan på de 

konsumtionsval man gör. I de flesta fall kommer inköpsbeslutet ske utefter vad som 

är populärt och ”inne” hos den sociala grupp man önskar tillhöra eller redan är 

medlem i. Detta resonemang styrks även av Rönnberg (2003), Lindstrom & Seybold 

(2003) samt McNeal (1992) som just säger att ”tweens” påverkas mindre av reklamen 

och mer av vänner och föräldrar. 

 

Vår empiri visar att det är viktigt för ”tweens” att passa in och vara som de andra, 

vilket bl.a. illustreras av citaten ovan. Både empirin och teorin visar att det är viktigt 

att smälta in och bli accepterad av sin närmiljö samt att konsumtionen därför starkt 

påverkas av densamma. Detta resonemang styrks ytterligare av Solomon (2003), som 

säger att grupper har ett direkt inflytande på hur individer reagerar. Han säger även att 

imitation inom gruppen är vanlig, särskilt vad gäller kläder.  

 

Då respondenterna är relativt eniga om att det inte finns fler faktorer än de vi tagit 

upp som påverkar deras köp, ställer vi oss frågan om det är saker de först reflekterar 

över då vi ställt frågorna, dvs. är de överhuvudtaget medvetna om de val de gör?  
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4.1.1 Slutsats Analys ”tweens” 
 
Enligt vår analys är ”tweens” väl medvetna om vilka produkter de vill ha och hur 

dessa ska se ut, exempelvis uttrycker de: ”det ska vara en viktelefon” eller ”det ska 

vara den riktiga Colan”. ”Tweens” väljer främst sina produkter och produktmärken 

utifrån faktorer som finns i deras närmiljö så som föräldrar och kompisar, bl.a. angav 

en av våra respondenter att ”jag ser saker som jag tycker är snygga på kompisar och 

folk i skolan och så köper jag det”. Analysen visar också att respondenternas 

föräldrar utgör en stor påverkan eftersom inköp görs tillsammans och mycket på 

grund av att det är föräldrarna som faktiskt betalar deras varor. ”Tweens” vill gärna 

tillhöra någon form av grupp och just detta fenomen verkar vara genomgående viktigt 

för våra respondenter. Att många ”tweens” tycker det är viktigt att tillhöra en grupp 

innebär också att det är lätt för dem att bli påverkade av andra inom den/de grupper 

de tillhör. Flera av de uttalanden som gjordes under intervjuerna visar på att så 

faktiskt är fallet och att ”tweens” ofta blir påverkade av människor i sin närmsta 

omgivning.  

 

Vidare tycker ”tweens” inte själva att reklamen påverkar deras inköp men är ändå 

medvetna om dess existens. De marknadsföringsåtgärder som ”tweens” främst 

förknippar med de tre produkterna vi valt att undersöka är tv, tidningar samt 

reklamblad. Trots att ”tweens” inte är särskilt gamla är många av dem ändå 

prismedvetna då de ofta påpekar att de belagts med vissa restriktioner just när det 

gäller pris ”mamma bestämmer”. Märkesmedvetenheten bland ”tweens” är stor och 

många av dem vet också precis vilket märke de vill ha respektive inte ha. En orsak till 

detta kan vara att de konstant utsätts för både nationella och internationella stimuli i 

form av reklam av olika slag. Märkeslojaliteten är å andra sidan inte särskilt stark 

bland ”tweens” vilket kan påvisas genom de svar våra respondenter angav 

exempelvis: ”jag vill ha de produkter som är inne”.  

 

4.2 Målgrupp 18-22 år 

 

• Har Reklam någon inverkan vid val av nämnda produkter? I så fall, vilken 

sorts reklam påverkar dig mest? 
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Merparten av våra respondenter svarade att de inte påverkades av reklam vid val av 

jeans. ”Nej, ingen direkt inverkan, väljer jeans efter vad jag tycker é fint själv.” eller 

”Nej, men vad jag ser på andra, vad andra har på sig”. Vi ställer oss frågan om det 

verkligen finns någon som kan vara opåverkad i dagens samhälle då vi hela tiden 

utsätts för diverse stimuli, så som exempelvis massmarknadsföring, emotionell 

marknadsföring och relationsmarknadsföring (Kotler, 2000; Söderlund, 2003; 

Blomqvist, 2000). Även vänner och familj, dvs. den referensgrupp som man är 

medlem i, influerar ens beslut men det kan även vara den sociala klass samt den typ 

av socialiseringsprocess man deltar i, dvs. kön, skolor, medlemsklubbar och vänner. 

Som konsument anser vi att man blir påverkad av många faktorer, där en faktor 

nödvändigtvis inte utesluter en annan (Solomon et al, 1999; Kotler, 1999; Gunter & 

Furnham, 1998).  

 

Empirin visar att faktorer som påverkar valet av mobiltelefon framförallt är att den 

ska visa hög prestanda och ha ett gott rykte, varpå information från kompisar är 

väldigt viktig. ”Ska du ha rätt mobil behöver du få veta ganska mycket om den, både 

tv och tidningar men även ryktesvägen via kompisar så man vet vad som är bra och 

dåligt när folk har provat”. Respondenterna tittar ofta på reklam för att få 

information om vad som finns på marknaden, nya modeller, funktioner etc. men detta 

resulterar ofta inte i köp då det ofta är erfarenheter samt kompisars åsikter som är 

avgörande vid det slutgiltiga köpet. Då mobiltelefon är en produkt som tycks kräva en 

del eftertanke innan köp, utvärderas först olika erfarenheter, annonser etc. för att få 

reda på utbud, varpå de utvärderar sina alternativ med grund i dessa preferenser. 

Slutligen väljs produkt beroende på lojalitet till märken, vänner och bekantas åsikter 

eller försäljaren i den aktuella butiken (Solomon et al, 1999). Detta resonemang 

styrks av Kotler et al (1999) som menar att man som konsument utvärderar alla 

tillgängliga alternativ som finns för att vara säker på att få den produkt som passar det 

specifika syftet för vilket den är ämnad. Genom de svar vi fick av våra respondenter 

kunde vi utläsa att de flesta av respondenterna säkerligen inte har obegränsade 

ekonomiska resurser varpå deras ekonomiska ställning blir en bidragande faktor till 

att man utvärderar alla alternativ, exempelvis ”Det spelar stor roll eftersom man inte 

vill ha för hög månadskostnad eller binda sig för länge”. Människan har vissa behov 

och önskemål som måste uppfyllas för att kunna känna tillfredsställelse, dessa behov 

samt indelningar i grupper, roller, status och ekonomiska omständigheter påverkar de 
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val vi gör. Även de stimuli som vi tar in och sorterar utifrån grundläggande 

värderingar och uppfattningar samt rådande kultur påverkar våra val (Kotler et al, 

1999, Solomon et al, 1999). Åldern medför att det finns ett större socialt tryck från de 

referensgrupper man tillhör, då dessa enligt Solomon et al (1999) utövar starkt 

inflytande på individen samt att man med åldern ändrar sitt beteende.  

 

Vad gäller reklams påverkan vid köp av läsk delade denna målgrupp uppfattning, 

cirka hälften av respondenterna svarade att de påverkades medan den andra hälften 

inte påverkades ”Ja, man ser ju reklam både på tv och i tidningar men ofta vet man 

redan vad som finns, det är mest om det kommer nya smaker ser man det i reklamen 

och kanske blir sugen” eller ”Nej, påverkar inte, dricker det jag tycker om annars får 

det vara”. Vad man kan utläsa från undersökningen är att man inte medvetet påverkas 

av reklam då det gäller jeans, men att man påverkas vid val av mobiltelefoner samt 

delvis vid val av läsk. Detta kan bero på att jeans är en vara som man identifierar sig 

med, medan mobiltelefon och läsk inte ännu är så starka identitetsvaror.  

 
• Har Märket någon betydelse/är det viktigt för dig när du väljer någon av de 

nämnda produkterna? 

 

Våra respondenter anser att erfarenhet av ett märke är viktigt vid val av produkter. En 

av respondenterna nämner; ”Ja, ganska stor, man vill gärna ha några som är snygga, 

har bra kvalitet och så, det blir ofta dom välkända, dyra märkena man köper” eller 

”Ja, väljer det man vet är bra” eller ”Ja, tycker de ska sitta snyggt och ofta är det de 

bra märkena som gör det”. Vi kan här belysa den hängivenhet respondenterna skapar 

för en produkt samt det mervärde produkten skapar för dem (Aaker, 1991; Melin, 

1997), vilket i sin tur kan knytas till märkeslojalitet, där ett gott rykte om en produkt 

oftast leder till att man blir lojal. Att kunna veta vad man får ger en trygghet för 

konsumenten (Kotler, 2003). Enligt Melin (1997) finns det olika grader av 

märkeslojalitet och lojaliteten växlar beroende på vilken typ av produkt det handlar 

om.  

 

I denna målgrupps svar kunde vi utröna en ganska hög grad av märkeslojalitet, de 

väljer ofta samma då de, enligt dem själva, ”vet vad de får” samt ”jag väljer helst det 

jag har haft innan, eftersom jag vet hur det fungerar”. Aakers (1991) resonemang 
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kring märkeslojalitet kan beskriva varför våra respondenter väljer som de gör, dvs. 

den process eller det tillvägagångssätt man som konsument arbetar sig igenom kan 

framkalla en viss säkerhet eller psykologisk trygghet då man väljer produkter 

och/eller märken.  

 
Med bas i bl.a. ovan nämnda kommentarer från vår empiriska undersökning skulle 

denna målgrupp troligtvis befinna sig i pyramidens tredje nivå av Aakers (1991) 

pyramid, där man som kund köper varan vid upprepade tillfällen då man känner igen 

märket. Det är viktigt för marknadsförare att veta var i pyramiden konsumenterna 

befinner sig eftersom man då kan rikta sina marknadsföringsåtgärder för att inte 

riskera att förlora en redan etablerad relation eller förbättra relationen och därmed ta 

konsumenten uppåt i pyramiden, dvs. skapa sig en ännu mer hängiven kund. 

 

• Har Färg och Form (dvs. design) någon betydelse för dig när du väljer 

någon av de nämnda produkterna? 

 

Då vi ställde frågor rörande läsk var det inte alls designen på läsken som var det mest 

vitala utan det var främst innehållet; ”Nej! Smaken avgör” eller ” Nej, men jag blir 

lockad att smaka om det skulle vara någon rolig färg”. Denna grupp är dock väl 

medveten om vad design är för något och anser det vara väldigt viktigt vad gäller val 

av jeans och mobiltelefoner, ”Ja, det är det som har mest betydelse” eller ”Ja, dom 

ska ju sitta bra, det är det viktigaste, sen vill man gärna att det ska vara mode också 

och helst någon annorlunda design” eller ”Ja, den måste vara snygg men vad som är 

på den spelar inte så stor roll”. Enligt oss kan detta vara en effekt av att dessa två 

produkter är mer identitetsbaserade och på sikt troligtvis kommer påverka personens 

sociala konstellation.  

 

I vår empiri kan man tydligt märka att faktorer i omgivningen påverkar valet av jeans 

och mobiltelefoner. Det verkar vara väldigt viktigt att följa de trender och det mode 

som gäller för tillfället, exempelvis nämnde våra respondenter; ”det ska vara lowcut 

jeans” eller ”mobilen ska vara liten!”. Enligt Blomqvist (2000) och Kotler et al, 

(1999) kommer dessa influenser omedvetet målgrupper tillhanda genom tidningar, tv, 

tidningsannonser, rykte m.m. som skapar en vilja att tillhöra en ”innegrupp” dvs. den 

aspirantgrupp som innehar de värderingar och leverne som man strävar efter. De 
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”rätta” produkterna är olika beroende på vilka normer och värderingar man har samt 

vad man vill bli associerad med. Valet av produkt kan bli en effekt av de behov som 

skapas artificiellt genom reklamen, dvs. att man måste ha Levi’s jeansen när 

egentligen ett par Crocker från JC fyller samma behov. Detta synsätt kan appliceras 

på alla typer av produkter (Solomon et al, 1999; Wanger P., 2002). 

 

• Var handlar du helst de nämnda produkterna? 

 

Denna målgrupp verkar vara mer medveten om att det finns andra ställen att inhandla 

sina jeans på än i affären då en respondent exempelvis nämnde ”affärer mest, typ 

Spirit och Solo men ibland på Internet också”. Trots det nämner de flesta att de helst 

gör sina inköp i en affär, då detta innebär att de kan prova, känna samt jämföra olika 

märken och modeller. En av våra respondenter sa; ”Det är svårt att se vilken 

passform jeans har bara genom att titta på dem, man vill gärna prova och se att de 

sitter bra”.  

 

Även när det kom till mobiltelefoner tyckte respondenterna att man ”gärna vill kunna 

fråga försäljaren” med anledning av att det annars lätt kunde bli fel. Dock svarade en 

av respondenterna; ”Kan tänka mig att handla på Internet om jag sett någon mobil 

som jag gärna skulle vilja ha om den är billigare på nätet”. Detta kan indikera på att 

Internet blir ett komplement till en vanlig affär med där saker som pris och 

lättillgänglighet utgör konkurrensfördelar. Solomon et al (1999) skriver om 

konsumentens köpprocess där vissa produkter kräver mer eftertanke än andra, man 

vill kunna utvärdera sina alternativ enligt de preferenser och erfarenheter man redan 

har eller, som många av våra respondenter nämnde, kunna ”klämma och prova” för 

att nå maximal tillfredställelse. Eftersom Internet blivit en del av marknaden, måste 

eventuellt den nämnda köpprocessen utvecklas till att innehålla denna typ av köp, 

man söker kanske inte längre efter att klämma och känna på produkter innan köp utan 

använder kanske istället sina erfarenheter till att exempelvis utvidga sitt sökområde 

och tillfredsälla ytterligare ett behov; att hitta samma vara till ett lägre pris. Det är bra 

för marknadsförare att kunna utvärdera konsumentens köpprocess på detta sätt då de 

då kan få möjlighet att påverka vilken produkt som i slutändan väljs. 
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Merparten svarade även att en mobiltelefon skulle inhandlas i affären, för att man där 

kunde se den i verkligheten och jämföra den med andra. Den fysiska kontakten, dvs. 

att kunna känna och klämma på de produkter man köper, verkar vara av 

genomgående betydelse för våra respondenter då flera av dem nämnde att de ”vill 

kolla och jämföra”, ”man vill kunna prata med försäljaren” eller att de ”vill kunna 

prova innan man köper”. Även om vissa av våra respondenter i denna målgrupp hade 

genomfört köp över Internet antar vi, med anledning av de svar vi fått, att den fysiska 

kontakten vilken inköp i butik medför kommer att fortsätta dominera i framtiden. 

Davies & Ward (2002) menar att en bidragande orsak till att man som konsument 

gärna inhandlar sina produkter i en affär kan vara att man är ute efter den emotionella 

upplevelse som det innebär att handla och det lyckorus som detta i vissa fall medför. 

Visserligen kan detta vara en förklaring till varför den fysiska affären är så populär 

men våra respondenters fokus på ”klämma, känna och prova” gör att vi dock anser 

det vara av mer praktiska skäl, man vill vara nöjd med sin produkt när man kommer 

hem och man vill ”veta vad man får”.  

 

Läsk däremot kräver inte direkt någon lång köpprocess, då respondenterna handlar 

läsk när de är sugna på den och då de är törstiga, vilket görs i tillgängliga affärer. En 

av våra respondenter svarade ”läsk handlar jag där det finns när man är törstig”. Det 

är också så att läsk inte är någon dyr produkt som kräver närmare eftertanke vid köp 

varpå det heller inte läggs ner så mycket tid på att utvärdera alternativ, hitta bästa 

plats för köp etc. En respondent nämnde även att han/hon ”tar den som är god” vilket 

även detta tyder på köpprocessen inte är speciellt lång i fallet med en dagligvara så 

som läsk utan konsumenten tar den produkt de sedan tidigare fäst sig vid, förutom då 

det gäller att testa nya produkter ”ibland kan någon ha en rolig flaska eller en kul 

färg och då vill man prova den”. 

 

• Vilken inverkan har Priset vid ditt val av de nämnda produkterna? Mycket, 

lite eller ingenting alls. 

 

Bland respondenterna svarade flertalet att priset inte hade någon betydelse så länge 

jeansen satt bra och var snygga och i och med detta frågar vi oss om man associerar 

ett högt pris med bättre kvalitet då detta även angavs som svar av vissa ”jag brukar 

handla ett välkänt lite dyrare märke för då vet jag vad jag får”. Denna inställning kan 
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bland annat komma från företagens marknadsföring eller kan det vara någon form av 

inlärning där man tränas till att associera dyrare varor med bättre kvalitet (Gunter & 

Furnham, 1998). Då våra respondenter verkar väldigt märkesmedvetna kan man 

också säga att företagen lyckats i sin ”branding” samt att de lyckats skapa en trend 

kring sitt varumärke som gjort att konsumenter associerar deras produkter till 

förväntningar och känslor utanför själva produkten i sig (Klein, 2000) samt att 

företagen vill knyta konsumenter till sig och skapa märkeslojala kunder (Kotler, 

2003; Klein, 2000). 

 

Respondenterna i den äldre målgruppen verkande inte bry sig om priset (till skillnad 

från den yngre som var helt beroende av sina föräldrar) så länge de fick varor som de 

ville ha inom de gränser som ansågs rimliga: ”blir ofta att de dyrare har bra kvalitet 

så priset spelar inte så stor roll bara de sitter bra och är snygga”, ”sitter de snyggt 

spelar priset ingen roll, men får ändå inte kosta alldeles för mycket”. De skillnader i 

hur mycket pengar som respondenterna ansåg sig vara beredda att lägga på de olika 

produkterna kan bero på att denna målgrupp kan ha börjat jobba och därmed tjänar 

egna pengar vilket i sin tur innebär både att de kan och är villiga att lägga ner lite mer 

pengar på olika varor. Det kan också vara så att de värderingar och vanor ens 

föräldrar har överförs ofta till barnen genom lärande men även följer med som vuxen, 

då man skaffat sig egna åsikter (Gunter & Furnham, 1998). Detta är dock inget vi har 

möjlighet att analysera vidare i denna uppsats då vi träffat respondenternas föräldrar 

och respondenterna inte heller själva verkar reflektera över detta. 

 

• Vad är det som avgör vilka av de nämnda produkterna du köper? Nämn tre 

alternativ. 

 

Denna målgrupp ger nästan samma svar som den yngre vad gäller avgörande faktorer 

vid val av jeans, mobiltelefoner samt läsk, dvs. utseendet, pris och smak. Vid val av 

jeans svarade majoriteten av respondenterna även, ganska naturligt, att passformen 

var en avgörande faktor. Trots att flera av respondenterna nämnde funktioner som en 

faktor för påverkan vid val av mobiltelefon ”jag vill ha den nyaste med nya fräcka 

funktioner”, verkar det ändå vara utseendet som har störst betydelse ”jag bryr mig 

inte om vad där är på den bara den är liten och snygg”. Detta kan bero på att det är 

just utseendet som man först kommer i kontakt med, dvs. det första intrycket. Även 



 68

här kan vi göra associationer till att bli igenkänd med ”rätt” mobiltelefon och ”rätt” 

märke. Även i denna åldersgrupp verkar respondenterna vara påverkade av vad 

vännerna har även om detta kanske inte är helt avgörande för vilken produkt man 

väljer. Istället verkar det handla om att man litar på personer i sin närhet och genom 

dem utvärderar sina alternativ och söker information, ”Man kollar ofta vad 

kompisarna har och kompisars kompisar för att höra vad som är bra och dåligt eller 

kollar funktioner, exempelvis om där är en bra kamera, Mp3 spelare och så”, ”Hör 

andras omdöme om den aktuella telefonen, om den är bra eller dålig”. Detta påvisar 

vikten av de sociala aspekter vi tagit upp i kap 3.4.2 där de olika typer av grupper en 

person tillhör eller vill tillhöra påverkar de val som görs. Som ett exempel på detta 

kan nämnas referensgrupper, t.ex. en social konstellation av vänner där 

gruppmedlemmarna gärna imiterar varandra, har liknade intressen etc. (Solomon et 

al, 1999). Vi har tidigare påvisat att grundläggande värderingar verkar vara av vikt 

för våra respondenter men här kan vi också utläsa att det är andra saker i närmiljön 

som är anledningen till att man väljer produkt ett eller produkt två. För 

marknadsförare är det viktigt att se till vikten av gruppåverkan i samhället eftersom 

man då kan nå en bredare målgrupp med smalare åtgärder. 

 

Också på denna fråga märktes tydligt att läsk är en vara som inte kräver någon större 

reflektion, då respondenterna valde den läsk som man för tillfället var sugen på vid 

tidpunkten för inköpet. Dock nämnde flera av respondenterna att reklam kan påverka 

dem till köp av en viss sorts läsk då de ofta ”blir sugen när man ser reklamen på tv”.  

Även här styrks resonemanget vi fört ovan om att dagligvaror så som läsk inte kräver 

en lika lång köpprocess som vid inköp av jeans och mobiltelefoner. Detta kan tänkas 

bero på att läsk är en produkt som inte är så dyr i jämförelse med de två övriga 

produkterna i vår undersökning. 

 

• Finns det några andra faktorer som påverkar dig när du köper någon av de 

nämnda produkterna som vi inte har tagit upp? 

 

Ett fåtal av respondenterna svarade att man även söker efter något som är unikt och 

annorlunda, dvs. sådana produkter som inte ”alla andra har”. Vi ställer oss då frågan 

varför man söker efter något nytt och annorlunda. Vi frågar oss även om man vill 

utmärka sig men samtidigt smälta in i massan? Hur respekteras man av vänner då 
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man sticker ut för mycket? Detta beror på vilken social grupp man tillhör och återigen 

vilka värderingar och normer man har (Kotler, 1999; Solomon et al, 1999). Samtidigt 

som respondenterna gärna vill vara sina egna personligheter vill inte alla sticka ut för 

mycket då flera nämner att ”det ska ju gärna följa modet”. Detta visar också på det vi 

nyligen nämnt att det är viktigt att känna gemenskap och inte behöva känna sig udda 

eller utanför. Naturligtvis kan dessa resonemang även höra samman med att man 

ändrar sina normer om vad som är snyggt och mode efter vad man får se/höra av de i 

sin närhet samt efter företagens påverkan, just eftersom flertalet nämner att de vill 

följa aktuellt mode. Som Solomon et al (1999) samt Wagner (2002) skriver har 

människan olika stora behov av att andra ska gilla det de köper, de har också olika 

typer av behov att uppfylla. Genom de svar vi fått av våra respondenter kan vi här 

koppla tillbaka till resonemanget av att dagens marknadsföring skapar artificiella 

behov som skapar ett skift mellan det personen tror sig behöva och det han eller hon 

faktiskt behöver. Att ”följa modet” visar just på detta, att den påverkan som utövas 

fått respondenterna i denna undersökning att ändra sina normer kring vad som är 

snyggt och vad de vill ha.  

 

4.2.1 Slutsats Analys 18-22 år 

Analysen visar att målgruppen 18-22 år främst påverkas av utseendet på respektive 

produkt när de ska göra sina inköp av någon av våra valda produkter, dock påverkas 

de inte i någon större utsträckning av utseendet, vad gäller läsk. Exempelvis nämner 

de: ”det ska vara lowcut jeans”, ”mobilen ska vara liten!” eller ”det ska vara den 

riktiga Colan”. Information och vetskap om de produkter som inhandlas fås främst 

genom reklam i tv och tidningar, dock förknippar denna målgrupp reklamblad endast 

med reklam för mobiltelefoner.  

 

Enligt både vår empiri och litteratur som vi tagit del av finns det utöver utseendet 

faktorer som påverkar en konsument vid köp, bl.a. den sociala grupp man tillhör eller 

eftersträvar att tillhöra. På grund av detta kan kompisar och andra medlemmar i 

referensgrupper komma att påverka framtida inköp. Målgruppen 18-22 år anger ofta 

att de vill kunna klämma, känna och titta på produkterna innan affären avslutas, varpå 

det optimala köpstället är en vanlig butik. Då både jeans och mobiltelefoner är relativt 

dyra produkter, går man oftast igenom den köpprocess vi tidigare pratat om där man 
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utvärderar sina alternativ etc. innan köp. Detta kan jämföras med köp av läsk som är 

en relativt billig dagligvara och vars köp därmed inte kräver någon större eftertanke. 

Enligt analysen är märkesmedvetenhet bland ungdomar i åldern 18-22 år stor och det 

råder en utbredd märkeslojalitet i denna målgrupp jämfört med den andra målgruppen 

i denna undersökning. Produkter väljs utifrån både egna samt vänner och familjs 

tidigare erfarenheter samt efter vad märket förknippas med, så som prestanda, design 

och vilket märke som för tillfället är ”inne” t ex genom svar som: ”jag väljer helst det 

jag har haft innan, eftersom jag vet hur det fungerar”. 
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4.3 Analysresultat  

 
Modellen nedan presenteras för att kunna ge en övergripande bild av resultatet av vår 

empiriska undersökning och analys av denna. Modellen och den efterföljande texten 

innebär en jämförelse av de två målgrupperna och tar, precis som analysen, sin 

utgångspunkt i teorin samt vad respondenterna själva anser om sina 

konsumtionsvanor. 

 

Tabell 4.1 Sammanställning av resultat 

 

När företag ska rikta sig mot ”tweens” och ungdomar i åldern 18-22 år bör 

marknadsförarna tänka på att dessa båda målgrupper utsätts för stark påverkan från 

olika håll, dels från företagens marknadsföring och dels från sin närmiljö.  

 

”Tweens” väljer sina produkter utifrån sin närmiljö, dvs. vad föräldrar tycker, priset, 

design samt kompisar. Det är med andra ord från någon form av påverkan som valet 

 ”Tweens” 18-22 år 
 
Påverkan 

  

Jeans Design, föräldrar, pris, 
kompisar 

Design, föräldrar, pris, 
kompisar, märke, modet 

Mobiltelefon Design, föräldrar, pris, 
kompisar 

Design, pris, funktion, 
reklam, märke, kompisar 

Läsk Smak Smak, märke 
 
Märket 

  

Jeans Inte lojal Lojal 
Mobiltelefon Inte lojal Lojal 
Läsk Inte lojal Lojal 
 
Marknadsföringsform 

  

Jeans Tidningar, tv, reklamblad Tidningar, tv 
Mobiltelefon Tidningar, tv  Tidningar, tv, Internet, 

reklamblad 
Läsk Tidningar, tv, reklamblad  Tidningar, tv  
 
Plats 

  

Jeans I butik, Internet I butik 
Mobiltelefon I butik, Internet I butik 
Läsk I butik I butik 
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av produkt görs. Den absolut största källan till påverkan bland ”tweens” är 

omgivningen runt omkring, så som kompisar, men även föräldrarna, då dessa frekvent 

förekom i deras svar samt då litteraturen visade detsamma. Märket tycks inte ha 

någon större påverkan på denna målgrupp, då de enligt undersökningen inte 

reflekterar över märket, vid val av nämnda produkter. Den äldre målgruppen i vår 

undersökning är även de framförallt påverkade av det som sker i deras omgivning, 

dvs. de trender och det mode som gäller just för tillfället. Detta innebär i sig en 

indirekt påverkan då det ofta är någon form av marknadsföring eller påverkan från 

närmiljön som ligger bakom det som för tillfället räknas som ”inne” respektive ”ute”. 

Denna grupp, dvs. 18-22, tenderar att vara mer medveten om de stimuli som finns i 

deras vardag men de anser inte själva att de påverkas särskilt mycket av dem, vilket vi 

dock anser att de gör då de flertalen gånger nämner att de sett saker på andra och 

liknande. Genom vår undersökning kom vi fram till att ”tweens” är mer påverkade av 

reklam än vad de själva tror att de är. Reklamen i sig innebär dock en indirekt 

påverkan på denna målgrupp och tycks inte vara något som de reflekterar över i 

någon större utsträckning.  

 

Undersökningen visade att det inom båda målgrupperna tenderar att vara viktigt att 

tillhöra en viss grupp av människor då detta skänker ett visst mått av trygghet genom 

att man blir någon, dvs. man skaffar sig en identitet. Föräldrar, kompisar, tv samt 

tidningar utgör alla viktiga marknadsföringskanaler då det är dessa som främst 

påverkar båda målgrupperna i denna undersökning. Båda målgrupperna är också 

medvetna om priset på de produkter de inhandlar, men ”tweens” har restriktioner 

hemifrån på vad deras inköp får kosta, då det mer eller mindre är deras föräldrar som 

handlar åt dem, medan den äldre målgruppen har en egen ekonomi. 

 

För att företagen ska kunna etablera framtida kunder måste de tänka på att ”tweens” 

inte är särskilt lojala till märken eller produkter vad gäller dagligvaror så som läsk, 

jämfört med de i åldern 18-22 år, som verkar reflektera mer över märket vid denna 

typ av vara. Att man har erfarenhet och vana av ett visst märke var det som betydde 

mest för märkeslojaliteten vid val av denna typ av produkt. När det däremot gäller de 

två övriga varorna i vår undersökning, sträcker sig lojaliteten mot ett visst varumärke 

inte längre än till det som just för tillfället räknas som ”inne”, i varje fall bland 

majoriteten av respondenterna i den övre målgruppen i vår undersökning, men trots 
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detta är ungdomar i åldern 18-22 år mer märkeslojala än vad ”tweens” är. Märkets 

betydelse ökar med stigande ålder, varpå det redan i början av barns konsumtion är 

viktigt för företag att knyta dem till sitt märke. 

 

Båda målgrupperna i denna undersökning föredrar att handla sina varor i butik då 

detta tillför möjligheten att prova, titta och känna innan köp görs. Ett fåtal 

respondenter ur varje målgrupp nämner även att de handlar på Internet. 

 

Då människor gärna förlitar sig på de personer som finns i deras närmsta omgivning 

tenderar marknadsföring som riktas mot de olika grupperna i samhället, dvs. 

segmenterad marknadsföring, vara viktig. Även differentiering blir viktigt då detta 

kan användas för att locka till sig de som kan benämnas persuaders, dvs. de som 

senare med hjälp av sin egen stil lockar med sig andra (followers) i sin referensgrupp 

(Lindstrom & Seybold, 2003). 
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Kapitel 5 

Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras resultatet av undersökningen, metodologisk kritik tas upp, 

förslag på framtida forskning inom ämnet ges och slutligen diskuteras det praktiska 

och teoretiska bidraget med denna uppsats. 

 

5.1 Diskussion 

I denna studie har vi i första hand kommit fram till att det är påverkan från närmiljön 

som avgör vilka varor som ”tweens” och ungdomar i åldern 18-22 år väljer. Deras 

närmiljö består främst av kompisar, föräldrar och marknadsföring. Med andra ord är 

det som påverkar till köp också det som finns i ens omgivning, dvs. de stimuli man 

dagligen utsätts för. 

 

Initialt frågade vi oss vilken typ av marknadsföring som är den som dessa båda 

målgrupper knyter till sig. Då våra målgrupper utsätts för mycket påtryckning och 

påverkan i form av olika stimuli behövs marknadsföring som sticker ut utöver det 

vanliga för att de som konsumenter överhuvudtaget ska reflektera över denna. Med 

utgångspunkt i vår undersökning reflekterar man annars inte som konsument över vad 

det är marknadsförarna försöker förmedla. Istället anser vi att denna påverkan ter sig 

undermedvetet, då de flesta av respondenterna inte reflekterar över att de faktiskt blir 

påverkade av olika stimuli i deras omgivning. Våra respondenter nämnde exempelvis 

att de ofta kände för att prova någon av de nya läsksorterna som kommit ut på 

marknaden och därför frågar vi oss hur de fått reda på de nya sorternas existens, om 

inte via reklam och/eller påverkan från andra? Undersökningen visar att i båda 

grupperna förekommer det en mycket större påverkan från samhällets olika delar än 

vad de faktiskt är medvetna om eller reflekterar över och vi anser att de genom denna 

påverkan hela tiden tränas till att bli en viss sorts konsumenter, dvs. de konsumenter 

som företagen vill att de ska vara. Ett exempel kan vara den reklam som många 

ungdomar och ”tweens” utsätts för genom exempelvis modereportage i tidningar, på 

tv etc. Denna typ av påverkan kanske inte alltid direkt associeras med eller ens 
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uppfattas som reklam men som, om man tänker efter, inte är något annat än de stora 

modehusens sätt att göra reklam för sina kommande produkter och presentera det 

rådande modet, det som inom en snar framtid förmodligen kommer att anses som 

”inne”. Ett annat exempel kan vara att ”tweens” inte alltid påverkas speciellt mycket 

av den reklam de ser utan istället påverkas av de kompisar som finns i skolan eller av 

äldre personer i sin omgivning som i sin tur blivit påverkade av reklam. 

 

Att tillhöra någon form av grupp anses vara viktigt i båda målgrupperna, det är med 

andra ord referensgrupper och aspirantgrupper som kan komma att påverka köp. 

Målgrupperna påverkas av referensgrupperna på så sätt att om liknande märken och 

produkter som dessa innehar köps riskerar man inte hamna utanför. Att handla 

produkter och märken som aspirantgrupperna innehar innebär ett steg närmare till att 

kunna associeras med denna grupp. 

 

Vi har även kunnat utläsa att märkeslojaliteten bland ungdomar i åldern 18-22 år är 

starkare än för ”tweens”. En anledning till detta är att ”tweens” fortfarande håller på 

att socialiseras in i vardagen och bilda sin identitet vilket gör det är viktigt att följa det 

som är ”inne” samt vad andra gör, dvs. deras aspirantgrupper. Detta resonemang 

påvisar det vi tidigare sagt, att ”tweens” påverkas lätt av sin omgivning. Eftersom 

inköp ofta görs ihop med föräldrarna utgör denna målgrupp en stark inverkan på dem, 

då ”tweens” hela tiden ”bör” inneha det ”rätta” för att inte hamna utanför och 

föräldrarna vill förmodligen ge sina barn vad som är bäst. Å andra sidan, när man blir 

äldre (ungdomar i åldern 18-22 år) har man mer erfarenhet och kunskap om produkter 

och märken, varpå märkeslojaliteten ökar. Med erfarenhet från märken kan man 

sortera bort de man inte anser håller måttet och istället välja de som anses vara ”bra”.   

 

Att föräldrarna påverkar den yngre målgruppens inköp är i och för sig inte så konstigt 

då denna målgrupp är väldigt beroende av sina föräldrars ekonomi medan det främst 

är den egna personliga ekonomin som påverkar den äldre målgruppen. Trots att 

”tweens” inte inhandlar merparten av sina varor själv är de ändå prismedvetna, de vet 

att varor har ett maxpris. Ungdomar i åldern 18-22 år är också prismedvetna varpå de 

gärna utvärderar av olika alternativ etc. då dyrare produkter ska inhandlas. Kan man 

då hävda att lojalitet och vana är samma sak? Vi anser att så är fallet då man som 

konsument köper en vara av vana just för att man redan innan köpet vet vad man 
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kommer få, dvs. man vet att man kommer att bli nöjd och behöver därför inte gå 

igenom den långa och tidskrävande köpprocess med. För att gå ett steg längre kan 

man fråga sig vad det är som krävs i form av marknadsföringsåtgärder för att en redan 

nöjd kund ska vara villig att byta varumärke? Enligt vår undersökning verkar det som 

om det inom vissa grupper räcker med ett skifte i modet och trender för att 

konsumenten ska kunna tänka sig att byta märke vilket leder oss till frågan om den 

äldre målgruppen också kan sägas vara lika olojala mot märken som ”tweens”? 

Dagens konsumenter kan anses vara märkeslojala så länge företagen håller sig 

uppdaterade med de skift och förändringar som sker i samhället och tar reda på de 

kulturella faktorer som påverkar dagens unga. 

 

Vi ställde även frågan om det är viktigt som konsument att inneha ett visst märke. 

Innehavandet av speciella märken kan bidra till en form av social acceptans varför det 

anses viktigt att ha ”rätt” saker med ”rätt” märke. Även här kan påvisas hur viktig 

närmiljön är för våra målgrupper men kan även visa att valet av kända varumärken 

även kan bero på att många associerar dessa med någon form av garanti. Detta kan 

dock bero på att man anser att dessa har en högre kvalitet och bättre hållbarhet. Jeans 

och mobiltelefoner är produkter man gärna identifierar sig med men även läsk har 

alltmer blivit en identitetsprodukt. Detta eftersom stark marknadsföring har gjorts på 

denna typ av vara, där kända människor har använts, för att övertyga om att detta 

märke är något ”bra” att förknippas med. Här visas att emotionell marknadsföring är 

givande marknadsföring för våra båda målgrupper. Särskilt den äldre målgruppen i 

vår undersökning är måna om att bli igenkända med de märken som generellt sett 

anses ”finare” och ”bättre”. Den yngre målgruppen, å andra sidan, verkar inte alls 

reflektera särskilt över vilka märken de har eller köper, men trots detta kan man säga 

att de är märkesmedvetna. Vad vi dock kunde utläsa ur undersökningen var att de få 

gånger någon av respondenterna i den yngre målgruppen faktiskt namngav specifika 

märken var det just dessa ”finare” märken som angavs. Vi fick uppfattningen att det 

endast var dessa märken som uppfattades som just märken av denna målgrupp och att 

allt annat endast var produkter i allmänhet. Denna uppfattning kan bero dels på att de 

är för unga för att ha någon särskild uppfattning av vad ett varumärke faktiskt 

innebär, men det kan även betyda att marknadsföring och annan påverkan från 

omgivningen bidragit till de uppfattningar som finns. 
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Vidare ställdes frågan vad det är som gör att vi känner att vi behöver ett visst märke 

på våra jeans, vår mobiltelefon eller andra varor? Kan det bero det på att det finns 

något som förknippas med dålig smak och något som förknippas med god smak och i 

så fall vad/vem bestämmer vad som är god respektive dålig smak? Marknadsförare 

tenderar att skapa artificiella behov på marknaden och märkesvaror kan sägas vara ett 

av dessa. Märkesjeans i den kategorin som räknas som ”inne” eller ”bättre” än andra, 

fyller faktiskt samma praktiska funktion i egenskap av jeans som de av något annat 

märke. Vill dagens konsumenter bli igenkända för det som de äger eller för hur de är 

som personer? Enligt våra respondenter är det viktigt att bli igenkänd med de märken 

som anses vara ”bra” märken och inte för den person man är. Vidare fyller märket 

olika emotionella funktioner, men att dessa funktioner ökar med stigande ålder. En 

tänkbar anledning till att ungdomar i åldern 18-22 år har en starkare relation till 

varumärken kan bero på att de under en längre period fått erfara mer exponering och 

fått mer erfarenhet från olika varumärken men också då ”tweens” befinner sig i en 

mer utvecklande fas av sitt liv.. 

 

Ur undersökningen har vi även kunnat utläsa att den plats där de båda målgrupperna 

helst inhandlar sina produkter är i en butik. Det viktiga är inte vilken butik man 

handlar i utan själva den fysiska butiken i sig. Här får man möjligheten att klämma 

och känna på det man syftar till att köpa, vilket belyser att man som köpare vill ha en 

fysisk kontakt med produkten. Den yngre målgruppen var de som främst förknippade 

en specifik butik med de utvalda produkterna eller märket på produkten.  

 

5.2 Slutsatser 

Genom undersökningen får vi uppfattningen att konsumenter i väldigt liten 

utsträckning är medvetna om sina produktval men samtidigt är väldigt påverkade av 

människor och trender i sin närmsta miljö oavsett vilken ålder de befinner sig i. 

Undersökning visar bland annat att både ”tweens” och ungdomar i åldern 18-22 år 

främst påverkas av reklam i tv och tidningar och även förknippar valda produkter 

med just denna typ av reklam.  

  

Samtidigt konstaterades att båda målgrupperna påverkades starkt av sina närmiljöer, 

särskilt påtagligt visade sig denna påverkan vara bland den yngre målgruppen 
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”tweens”. Som marknadsförare skulle man kunna försöka åstadkomma en påverkan 

på dessa närmiljöer, för att i sin tur kunna influera de val som görs av den grupp man 

vill ska bli framtidens konsument. Detta borde i så fall göras i kombination med 

massmedial marknadsföring, då denna främst uppmärksammas av våra målgrupper. 

Värt att påpeka är att det under undersökningens skede visade sig finnas mycket 

påverkan som våra målgrupper inte ens reflekterar över, men att marknadsföring 

faktiskt åstadkommer en indirekt påverkan i deras produktval. En starkare påverkan 

från företagen borde eftersträvas för att stärka banden till sina produkter, men 

medvetenheten bör inte bli alltför stark så att konsumenten känner att den tappar 

fotfästet om sina egna val. 

  

Vidare påvisade vår undersökning att ”tweens” inte är märkeslojala i den utsträckning 

som ungdomar i åldern 18- 22 år är. Detta resultat förvånade oss, då vi trodde att 

denna yngre målgrupp skulle ha ett större behov än vår äldre att identifiera sig med 

ett starkt och ”coolt” varumärke, då ”tweens” sökande efter sin identitet är påtaglig. 

Föräldrarna till ”tweens” är enligt undersökningen inte villiga att lägga ut hur stora 

summor som helst på konsumtion utan ”tweens” vet att saker har ett maxpris. Till 

skillnad från tweens tycker ungdomar i åldern 18-22 år inte att priset är avgörande så 

länge de får varor de önskar inom de ekonomiska ramar som finns. Under 

undersökningens gång la vi dock märke till att priset associerades med produktens 

kvalitet. Givetvis påverkar också varumärkesimagen, det krävs att varumärket ska 

vara ”coolt” och ”inne”, stå för de attribut och känslor som är viktiga och 

”nödvändiga” för att man ska accepteras av sin närmiljö eller de aspirantgrupper man 

önskar vara medlem i. Detta kan komma att komplicera förhållningssättet för större 

varumärken till ”tweens”, då det kräver att man som företag hela tiden håller sig 

uppdaterad med de trender som kan komma att accepteras av den målgrupp som man 

önskar sälja till. 

 

Undersökningen visade även att inköp helst görs där man kan få en fysisk kontakt 

med produkten, dvs. butiker var de vanligaste inköpsställen bland våra målgrupper. 

Vi som konsumenter vill gärna veta vad det är vi handlar, gärna få klämma och känna 

och framförallt kunna prova.  
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I det konsumtionssamhälle vi lever i idag omges vi ständigt av de olika stimuli som 

företag och marknadsförare omkring oss förser oss med. Ständigt växer nya 

intressentgrupper fram för marknadsförare att rikta sin påverkan mot och ”tweens” 

har på senare tid blivit en allt mer intressant målgrupp. Trots de många faktorer som 

påverkar och styr de val ”tweens” gör när de handlar påvisar denna undersökning att 

det framförallt är i närmiljön som den största påverkan sker. Vad som är intressant är 

att denna påverkan från närmiljön fortsätter även högre upp i åldrar, även om vikten 

av olika faktorer så som vad som ”rätt” märke och produkter skiftar. 

 

5.3 Metodologisk kritik 

Fallstudier utgjorde grunden för vår undersökning och med hjälp av intervjuer 

försökte vi besvara våra forskningsfrågor. Intervjuerna genomfördes individuellt 

vilket kan ha påverkat det resultat vi fick då vi som intervjuare har olika 

referensramar att utgå ifrån och att frågorna kan ha tolkats på olika sätt av 

respondenterna. Ytterliggare en aspekt som kan ha inverkat på vårt resultat är det 

faktum att några i målgruppen ”tweens” samt en respondent i den övre målgruppen 

saknade mobiltelefon, detta förklarar avsaknaden av svar på frågorna rörande denna 

produkt. 

 

Vi trodde att båda målgrupperna skulle visa sig ha en högre ”respons” gentemot 

reklam. Istället visade det sig efter vi genomfört vår undersökning att båda 

målgrupperna inte verkar vara medvetna om reklam i den utsträckning som vi trodde. 

Det är dock möjligt att påverkan ter sig i en indirekt och dold form som inte våra 

respondenter själva reflekterar över och är medvetna om. Vi vill här påpeka att de 

språkliga skillnader som finns mellan oss och våra respondenter kan ha påverkat 

resultatet i den mån att respondenterna inte tidigare ens reflekterat över om de blir 

påverkade eller inte av den reklam de faktiskt tar del av. 

 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat vår underökning i stor utsträckning är att 

människor, likt Kotlers (1999) ”Black box”, till stor del är omedvetna om sin egen 

konsumtion och vilka olika stimuli som faktiskt påverkar dem. Detta gör i sin tur att 

de ofta är oförmögna att ens prata om sin egen konsumtion eller säga varför de gör 

som de gör då de aldrig tidigare ens reflekterat över detta.  
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5.4 Framtida forskning samt praktisk och teoretisk tillämpning 

Den begränsade tidsaspekten samt de ekonomiska resursernas begränsning gjorde att 

vår empiriska undersökning blev begränsad till att gälla femton stycken respondenter 

i varje målgrupp. Som förslag till framtida forskning inom detta ämne anser vi det 

skulle ha varit intressant att få testa vårt frågeformulär på ett större urval respondenter 

för att i större utsträckning få fram ett rättvisande och mer generellt resultat. 

 

Vi trodde att vikten av att bli förknippad med det som är ”inne” och ”rätt” skulle avta 

med stigande ålder, då man i och med detta kanske funnit en trygghet med sig själv 

som medför att man är mindre mottaglig för stimuli och därför inte strävar efter social 

acceptans i samma utsträckning. Det vore intressant att studera hur långt upp i åldern 

som det är viktigt att inneha det som är ”inne” respektive ”rätt” och om man i så fall 

vill ha det för egen räkning eller för att bli accepterad av andra. 

 

Syftet med denna uppsats var huvudsakligen att ta reda på hur barn och ungdomar 

väljer sina varor och vilka faktorer det är som faktiskt påverkar deras slutgiltiga köp. 

Våra intensioner med denna beskrivning var att den ska kunna fungera som ett 

hjälpmedel/guide för svenska företag som arbetar med och mot de aktuella 

målgrupperna men även för företag som planerar etablera sig på marknaden och 

därför önskar få reda på vad det är som påverkar ”framtidens kunder”. 
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Bilaga 1 
 
 
Till förälder/målsman  
 
 
Hej! 
 
 
Vi är tre tjejer som skriver vår magisteruppsats i marknadsföring vid Lunds 

Universitet. I vår uppsats vill vi undersöka vad barns köpbeteende beror på, dvs. 

varför de väljer de varorna de gör samt vad det är som påverkar deras köp. 

 

Vi skulle vilja göra intervjuer med barn i åldrarna 8 till 12 år. Intervjuerna kommer att 

ske i enrum med ett barn åt gången, detta på grund av att de inte ska kunna bli 

påverkade av varandra. Vi kommer att ställa 21 frågor gällande tre olika varor. Dessa 

varor är mobiltelefoner, jeans och läsk. Frågorna kommer att ställas så att barnet själv 

får utveckla ett svar samt vara av den karaktär att en gradering förekommer. För att 

genomföra detta skulle vi vara tacksamma för Ert godkännande.  

 

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny, Jennie & Anna 

 

 

 

 

 

 

……………………………  …………………………… 

Barnets namn   Förälderns godkännande 
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Bilaga 2 

 

Frågeformulär 
  

1. Ålder? 
 
-------------------- 

 
2. Kön? 

 
Tjej  Kille 
 

 
Vi kommer nu att ställa ett par frågor som rör konsumtion av tre olika 
produkter; 
 
Vi börjar med Jeans… 
 

3. Har Reklam någon inverkan på dig när du väljer Jeans? I så fall, vilken sorts 
reklam påverkar dig mest? 

 
 
4. Har Märket någon betydelse/är det viktigt för dig när du väljer Jeans? 

  
 

5. Har Färg och Form (dvs. design) någon betydelse för dig när du väljer Jeans? 
  
 

6. Var handlar du helst dina Jeans? 
 
 
7. Vilken inverkan har Priset vid ditt val av Jeans?  

 
Mycket Lite Ingenting alls 

 
8. Vad är det som avgör vilka jeans du köper? Nämn tre alternativ. 

 
 
9. Finns det några andra faktorer som påverkar dig när du köper Jeans som vi 

inte har tagit upp? 
 
 
Jag kommer nu att ställa samma frågor en gång till men denna gång handlar 
det om Mobiltelefoner… 

 
10. Har Reklam någon inverkan på dig när du väljer Mobiltelefon? I så fall, 

vilken sorts reklam påverkar dig mest? 
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11. Har Märket någon betydelse/är det viktigt för dig när du väljer Mobiltelefon? 
 

 
12. Har Färg och Form (dvs. design) någon betydelse för dig när du väljer 

Mobiltelefon? 
 
 

13. Var handlar du helst dina Mobiltelefon? 
 

 
14. Vilken inverkan har Priset vid ditt val av Mobiltelefon? 

 
Mycket Lite Ingenting alls 
 

15. Vad är det som avgör vilka Mobiltelefon du köper? Nämn tre alternativ. 
 

 
16. Finns det några andra faktorer som påverkar dig när du köper Mobiltelefon 

som vi inte har tagit upp? 
 
 
Sista frågeomgången rör Läsk… 
 

17. Har Reklam någon inverkan på dig när du väljer Läsk? I så fall, vilken sorts 
reklam påverkar dig mest? 
 

 
18. Har Märket någon betydelse/är det viktigt för dig när du väljer Läsk? 

 
 

19. Har Färg och Form (dvs. design) någon betydelse för dig när du väljer Läsk 
 
 

20. Var handlar du helst dina Läsk? 
 
 

21. Vilken inverkan har Priset vid ditt val av Läsk? 
 
Mycket Lite Ingenting alls 
 

22. Vad är det som avgör vilka Läsk du köper? Nämn tre alternativ. 
 

 
23. Finns det några andra faktorer som påverkar dig när du köper Läsk som vi 

inte har tagit upp? 
 
 
 
Tack så mycket för din medverkan! 
 


