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Bakgrundscitat som tål att tänkas på: 

 

”Den snabba utvecklingen inom mode och teknik i samband med att barn 

blir medvetna om varumärken och statussymboler tidigare än någonsin, 

gör att många föräldrar hamnar i en situation där det är ett ständigt tjat 
om ena eller andra prylen.” 

- Ledaren i GP online 31/7 2009 

 

”Filmbolaget insåg snabbt att "Bilar" hade potential att expandera bortom 

bioduken. I dag omfattar varumärket hundratals produkter, allt från 
leksaksbilar till barnsängar.” 

- Lotta Glimstedt/TT Spektra GP online 3/8 2011 

 

”Barn lägger pengar på att tillfredsställa önskningar och behov. Från 

slutet av 80-talet har det skett en dramatisk ökning av barns egen 

konsumtion i USA, från omkring 8 miljarder dollar 1990 till över 35 
miljarder dollar år 2000.” 

- James U McNeal Svenska dagbladet online 23/9 2007 

 

”Barn påverkar en stor del av föräldrarnas konsumtion. Ungefär samtidigt 

som barn började öka sin egen konsumtion, började föräldrar också 

överlåta en större del av makten över konsumtionen till barnen. I dag styr 
amerikanska barn inköp för 250 miljarder dollar om året.” 

- James U McNeal Svenska dagbladet online 23/9 2007 

 

”I sinom tid blir barn vuxna konsumenter av alla varor och tjänster. Om 

de lär sig att uppskatta ett varumärke i barndomen kommer de 
förmodligen att uppskatta det som vuxna också.” 

- James U McNeal Svenska dagbladet online 23/9 2007 

 

 

 



Abstract 

Title: Brands – Through the Eyes of Children 

Author: Kristin Martinsson och Hanna Svedulf  

Completed: May 2012  

Tutor: Christer Holmén  

Language: Swedish  

The technological developments of today have in many ways contributed to the 

media-intensive society of ours, emphasizing consumption habits. Despite Sweden’s 

advertisement restrictions concerning children, they contribute to large parts of the 

country’s consumption, which is particularly enhanced by the expansion of Internet. 

Children today are better off than previous generations, which companies today take 

advantage of when customizing marketing activities as well as designing products. 

Branded products are increasingly of greater importance, since the market place is 

more competitive than ever, especially among children. 

 

The purpose of this study is to identify and develop the discussion concerning young 

children’s relationship with brands. The aim is to highlight brand awareness among 

children aged 6-10, as well as to identify similarities and differences in children’s 

relationship to brands. 

 

The main theories, which the study is based upon, are: brand equity, visual literacy 

and peer pressure, which are all engaged with empirical data, to further explain 

children’s relationship to brands. A company’s brand equity is explained using an 

adult-based model, which then is modified, attempting to explain whether or not it can 

be applied on children. It is an qualitative study incorporating theoretical and 

empirical data. The empirical data was collected at a primary school and consisted of 

interviews, observations, as well as imagery exercises.  

 

Children aged 6-10 are very brand conscious and more affected by brands than they 

realize. Children’s awareness and ability to recall brand names from memory, 

verbally and figuratively, increase as children get older. Visual literacy plays a 

significant role in the child’s relationship to brands, which is mainly of emotional 

manner. Parents influence the children’s relationship to brands, primarily through a 

rational point of view. Only the older children discuss purchase of clothing based on 

price, suggesting that they see themselves as consumers. Most children decide 

themselves what to wear, but a lot fewer decide what and where to purchase clothing. 

All though, nearly all children influence the purchasing decision. Children consider 

uniqueness and comfort as important elements of clothing, but simultaneously we can 

distinguish that brands strengthens children’s social affiliation, and to be socially 

accepted is an important part of children’s life.  

 

Key words: Children, brands, brand equity, consumption, children’s brand pyramid, 

visual literacy, peer pressure, imagery analysis 

 

 



Sammanfattning 

Titel: Varumärken – ur barns perspektiv 

Författare: Kristin Martinsson och Hanna Svedulf  

Färdigställd: Maj 2012  

Handledare: Christer Holmén  

Språk: Svenska 

Dagens teknologiska utveckling har bidragit till vårt mediaintensiva samhälle som i 

allt större utsträckning har övergått till ett konsumtionssamhälle. Trots Sveriges 
restriktioner gällande marknadsföring riktat till barn, står barn för stora delar av 

landets konsumtion, vilket inte minst förstärkts genom internets utveckling. Dagens 
barn är rikare än någon annan generation genom tiderna, vilket är något företag i dag 

uppmärksammat vid utformandet av marknadsföring och produkter. Varumärken har 
fått en större betydelse på den konkurrenssatta marknaden, inte minst bland barn.  

Uppsatsens syfte är att identifiera och fördjupa diskussionen kring barns 

konsumtionsmönster i yngre åldrar. Uppsatsen belyser den varumärkesmedvetenhet 

som råder i åldrarna 6-10, samt identifierar likheter respektive skillnader gällande 

barns relation till klädmärken.  

Studiens huvudsakliga teorier är varumärkesvärde, visual literacy och grupptryck, 
vilka sammankopplas med den insamlade empirin för att svara på hur barns relation 

till klädmärken ser ut. Ett företags varumärkesvärde förklaras genom en vedertagen 
modell tillämpad på vuxna, som sedan utvecklas för att undersöka huruvida den kan 

appliceras på barn. Studien är av kvalitativ typ och grundas i ett tillvägagångssätt där  

teoretiskt och empiriskt material sammankopplats. Den empiriska insamlingen 

utfördes på en skola med elever från förskolan till årskurs fyra och bestod av 

gruppintervjuer, bilduppgifter och observationer.    

Barn i åldrarna 6-10 är mycket varumärkesmedvetna och varumärken påverkar dem i 
dess vardag mer än vad de själva förstår. Deras medvetenhet samt förmåga att 

återkalla varumärken från minnet, både muntligt och bildligt, ökar i takt med att barn 
blir äldre. Visual literacy spelar en betydande roll i barns relation till varumärken, 

vilket sker på ett emotionellt plan. Föräldrar påverkar barns relation till varumärken 
och då främst genom en rationell synvinkel. Endast de äldre barnen diskuterar 

klädinköp utifrån pris, vilket tyder på att de ser sig själva som konsumenter. 
Majoriteten barn bestämmer själva vad de tar på sig, men det är betydligt färre som 

bestämmer vad som ska inhandlas eller i vilken affär det ska göras. Dock påverkar de 

flesta barn klädinköp. Barn tycker unikhet och bekvämlighet, gällande klädval är 

viktigt, men indirekt kan vi genomskåda att varumärken stärker den sociala 
tillhörigheten hos barn och att bli socialt accepterad är en viktig del i barns liv.  

Nyckelord: Barn, varumärke, varumärkesvärde, konsumtion, klädmärke, barns 

varumärkespyramid, visual literacy, grupptryck, bildanalys  
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1 Inledningskapitel 
!

Det inledande kapitlet behandlar den bakgrundsinformation som ligger till grund för 
syftet med studien. Här presenteras tidigare forskning tillsammans med 
problemdiskussion, som i sin tur leder fram till studiens problemformulering, syfte och 
problemavgränsning. 

1.1 Barn, konsumtion och varumärken 
!

”Ett märke säger mer än tusen ord” resonerar Hedén & McAndrew (2005, s. 69). Innan 
varumärken kom var det tillgång och efterfrågan som var avgörande för varans pris.  Brand 

som varumärke heter på engelska betyder egen profil eller stämpel och översätts till 
svenskans brännmärke. Begreppet härstammar ur det gamla fornnordiska1 ordet: brandr, att 
bränna (Keller, 2008). Det var just så boskap skildes åt förr i tiden, genom brännmärkning. 
Över lång tid har begreppet varumärke vuxit sig starkare och skiljer mängden av produkter 
från varandra (Hedén & McAndrew, 2005). Hur ser vi på varumärken idag? Vad är det som 
gör att olika varumärken har större betydelse för vissa än för andra? Är det redan som barn vi 
fattar tycke för ett varumärke, influeras vi av människor i vår närhet under uppväxten eller 
kanske under hela livet?  

En ruskig höstdag började vi att diskutera varumärken och barns relation till dem. Exempel 
från våra egna liv kom upp, allt om hur vi själva uppfattade relationen till vissa varumärken 
under vår uppväxt och hur vi ser på dessa varumärken idag. Vi diskuterade även om barn i vår 
närhet, hur de ser på varumärken och hur de konsumerar. Påståendet ”Det är inte hans stil” 
gällande ett skjortköp till en tvååring fick oss att börja fundera. Kan ett barn så ungt som två 
år redan ha skapat en relation till ett varumärke och en stil? I så fall vad är det som påverkar 
ett barn till att fatta tycke för ett varumärke? Studier visar på att konsumtion idag tillhör ett 
barns vardag (Lundby, 2008) och att barn i en tidig ålder ser sig själva utifrån vad de äger och 
jämför sig med andra barn (Fast, 2007). Erling Bjurström (2011) har författat en artikel i det 
kompendium som Konsumentverket sammanställt i samband med deras årliga 
forskarseminarium. Bjurström (2011) beskriver hur varornas symbolvärde i allt större grad 
överordnar sig dess praktiska funktionalitet, eller så kallat bruksvärde. Symbolvärdet 
innefattar betydelsen av att förmedla en åtråvärd identitet, livsstil eller status. Detta bekräftas i 
såväl marknadsföringsstrategier som i den litteratur som behandlar motståndet av varumären. 
Vidare menar Bjurström (2011) att det är viktigare för barn i dagens samhälle att ”äga eller 
inneha ett visst föremål än att bruka det” (s.45).  

Den mediaintensiva värld vi idag lever i vittnar om hur vårt samhälle i allt större utsträckning 
har övergått till ett så kallat konsumtionssamhälle (Lundby, 2008) vilket symboliseras av 
snabbt mode och stora volymer där folk snarare handlar för identitet än funktion (Dunér, 
2012). Vi uppmärksammas ständigt kring detta, inte minst avspeglas det i bakgrundscitaten vi 
valt att inleda uppsatsen med. Sverige är ett land som präglas av konsumtion och dagens 
snabba utveckling bidrar ständigt till nya produkter, nya tekniker och nya trender (Lundby, 
2008). Viktigt att veta är att även barn är en del av konsumtionssamhället och utvecklingen 
leder till en stor press gällande symbolvärde barn emellan. Det här är något som avspeglar sig 
både på dagis och i skolor (Wedberg, 2012; Hanstad & Mikalsen, 2011). En skola som har 
problem med symbolvärde i relation till kläder är Norgårdenskolan i Uddevalla. Bland 
eleverna är pressen stor på att de ska ha ett visst typ av plagg eller klädmärke. I ett försök att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Fornnordiska är ett nordgermanskt språk som under ca 1300-talet talades av skandinaviska invånare.  
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minska denna press infördes en pyjamasdag där tanken var att eleverna skulle komma till 
skolan i pyjamas eller myskläder. Syftet med dagen var att visa att det är okej att vara sig 
själv och att klä sig bekvämt. Dagen fick dock helt motsatt effekt och förvandlades till en 
modehets. På dagen i fråga handlade det om att komma till skolan i det populära plagget 
OnePiece2 för att inte avvika från mängden. Det visade sig att många föräldrar just inför 
dagen inhandlat plagget (Wedberg, 2012). Barn i vårt grannland Norge har även de en stor 
press när det kommer till klädval. Uttryck som ”Cubus-unge” har blivit ett begrepp. ”På ett 
kommunalt dagis i Oslo där jag tidigare jobbat, var det en fem år gammal flicka som frågade 
om jag någon gång handlat på Cubus. Då jag svarade ja, frågade barnet mig om jag inte visste 
att det var en fattigmansbutik” säger Sissel Madvåg till Hanstad och Mikalsen (2011), 
journalister för en norsk dagstidning. Att kalla ett barn ”cubus-unge” har blivit ett sätt att 
håna, och barn som inte har de rätta plaggen utesluts lätt från lekar (Hanstad & Mikalsen, 
2011).  

Konsumtion och varumärken är omskriva ämnen och forskare utvecklar ständigt dessa 
begrepp. Trots att vi som författar denna uppsats är en del av dagens samhälle och fullt 
medvetna om vår vardag, råder en viss förvåning över de forskningsresultat som uppstår då 
man forskar kring barn i kontext med dessa ämnen. Konsumtion och varumärken är en stor 
del av vår vardag och berör oss alla oavsett ålder.  

1.2 Barn som konsumenter 
!

Redan 1980 visade forskning på att barn är konsumenter från och med att de är cirka fyra år 
gamla (McNeal, 1980) och senare studier visar på att ett barn redan vid två till tre års ålder 
kan visa tycke för ett varumärke (Weller, 2002). Mindy (2008) förklarar denna företeelse 
genom att föräldrar påverkar sina barns interesse gällande produkter och varumärken. Mindy 
(2008) understryker vikten av att beakta föräldrarnas uppfattning av till exempel ett 
varumärke, för att på så sätt förstå barnet som kund. Ross och Harradines (2004) studie visar 
dock att barn är mer medvetna om varumärken än vad föräldrar tror vilket är något som 
väcker oro. Fast (2007) påpekar att barn i vissa fall lär sig varumärken innan de lär sig läsa 
och skriva. Studier visar även på att barn idag har mer pengar än barn i tidigare generationer, 
vilka de själva får spendera (Lindstrom, 2004; Calvert, 2008). Det här är något som syns inom 
handeln, då barns produktkategorier växer (Sharma & Dasgupta, 2009). 

Vid inköp av kläder visar Harradine och Ross (2007) att en tredjedel av barnen som 
medverkat i deras undersökning, mellan sju och tio år, själva bestämmer över inköpet av 
sportkläder och skor. Darians (1998) studie visar vidare att vid inköp av kläder bryr sig barn 
om färg och design medan de inte uppfattar en produkts pris. 

Barn har idag en allt större inverkan på familjens köpbeslut (Ekström, 2007; Lindstrom, 2004; 
Calvert, 2008) och i många fall är det barnet som bestämmer helt (Sharma & Dasgupta, 
2009). Detta påstås vara kopplat till dagens ekonomiska välstånd samt barnens ökade 
självständighet (Ross & Harradine, 2004) och det faktum att dagens barn är den rikaste 
generationen i historien (Lindstrom, 2004). Barn har i tidigare generationer anpassat sig till 
familjens köpmönster, men idag är det snarare barnen som ökar familjens köpfrekvens och 
skyndar på familjen till att ta ett köpbeslut. Studier åskådliggör till och med att barn är med

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!OnePiece kan beskrivas som en pösig sparkdräkt i jerseytyg. Produkten är skapad av ett norskt företag vid 

samma namn.!
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och påverkar inköp av produkter som de själva inte använder (Sharma & Dasgupta, 2009). År 
2004 beräknades barn över hela världen spendera sammanlagt 1.18 biljoner USD per år och 
barns spenderande har fördubblats vart tioende år under de senaste tre årtionden. Den höga 
summan kan förklaras genom just barns inverkan på deras föräldrars köp. Det har visat sig att 
barn har utvecklat en hög övertalningsförmåga och ofta planerar sina argument för att få 
familjen att köpa de produkter de vill (Lindstrom, 2004). 

Den teknologiska utvecklingen som idag sker har i stor utsträckning bidragit till att 
marknadsförare har större möjlighet att nå ut till barn under 12 år. Konsumentverket i Sverige 
har utvecklat lagar gällande utformningen av marknadsföring till barn. I Sverige är det 
förbjudet att sända tv-reklam som är riktad till barn under 12 år, men då dessa lagar inte gäller 
marknadsföring via internet (Konsumentverket, 2011) kan en viss svaghet skådas. Denna 
svaghet är något som ständigt utnyttjas vilket inte minst tidigare forskning påvisar; internet är 
en källa där barn får mycket information om nya produkter och varumärken (Lindstrom & 
Seybold, 2004). Gällande marknadsföring förklarar många författare vikten av att ha full 
förståelse för målkundens ålder, geografisk plats och demografisk information för att på så 
sätt kunna utforma så effektiv reklam som möjligt. Lindstrom (2004) påpekar och 
understryker i sin studie att den här informationen inte är av större relevans i dagens samhälle 
då den yngre generationen som tidigare har nämnts, påverkas av händelser och trender i andra 
världsdelar via internet. Lindstrom förklarar vidare att barn efterfrågar produkter som inte är 
lanserade på deras marknad, vilket beror på den mediakommunikation barn kommer i kontakt 
med via sitt internetanvändande (Lindstrom, 2004). 

Faktorer som har beskrivits ovan, så som medias samt föräldrars påverkan, sägs vara en viktig 
del för att kunna förklara barns konsumtionsmönster. Lindstrom (2004) understryker vidare 
vikten av barns påverkan sinsemellan. Han förklarar begreppet ”Fish Streaming” där han 
jämför barn med ett fiskstim, det hjälper inte att få en fisk att simma åt andra hållet utan syftet 
är att få hela stimmet att byta riktning. Han påstår att ett företag inte kommer nå ett lyckat 
resultat genom marknadsföring riktad till en, eller en liten del av marknaden, då barn påverkar 
varandra gällande trender och varumärken (Lindstrom, 2004). 

1.3 Barn som konsumenter: ett samhällsproblem?  
!

Barn har idag i allt större utsträckning kontakt med olika typer av media vilket påstås ha lett 
till en förändring på marknaden. Barn har bildat ett nytt attraktivt segment som företag och 
marknadsförare inte längre kan undvika. Det här är en trend som kan ses inom flera olika 
produktkategorier (Sharma & Dasgupta, 2009). Många studier pekar åt samma håll. Wellners 
(2002) studie visar att barn mellan fyra och nio år sitter framför TV och dator ca 25 timmar i 
veckan och att det är genom dessa medier företag väljer att marknadsföra sina produkter i allt 
större utsträckning. Lindstrom (2004) förklarar att barn i USA och Australien i genomsnitt 
blir exponerade för reklam i olika former 20- 40 000 gånger om året och att TV-tittandet i de 
yngre generationerna växer. Samtidigt hävdar McNeal (1980) att barn under åtta år inte 
förstår den säljande avsikten med reklam. Calvert (2008) påpekar även han, hur 
marknadsföring kan vara svår att tolka för yngre barn som inte har förmågan att förstå 
företagens övertalningsförmåga. Då barn exponeras för reklam dagligen gemensamt med att 
de inte förstår innebörden av reklamen påverkas de undermedvetet att ta köpbeslut. På grund 
av dessa faktorer syns en tydlig trend; barn blir konsumenter i allt lägre ålder, jämfört med 
tidigare generationer. Barn idag är även mer medvetna om varumärken och delaktiga i de 
inköpsbeslut som familjen gör (Ekström, 2007).!
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Forskning har gjorts på vuxnas relationer till varumärken och varumärksvärde, men det har 
förbisetts gällande yngre åldrar (Hwang & Kandampully, 2012; Bravo, Fraj, & Martínez, 
2007; Valkenburg & Buijzen, 2005). Forskare menar på att det finns brister i studier gällande 
barns förmåga att utveckla märkeslojalitet. Trots att det finns mycket forskning om vuxnas 
köpbeteende så är det inte självklart att detta kan appliceras på barn (Ross & Harradine, 
2004). Den forskning som är gjord inom barns relation till varumärken är i de flesta fall 
baserad på en internationell grund och ytterst lite av den tidigare forskningen kring ämnet har 
skett inom klädbranschen, vilket är den bransch där vi själva är aktiva. Vi ser ett stort intresse 
av att belysa klädmärkens betydelse för barn då det uppstår samhällsproblem, så som press 
och mobbing i skolan på grund av kläders symbolvärde (Hanstad & Mikalsen, 2011; 
Wedberg, 2012). Detta leder oss in på vårt bidrag; genom de teorier och den forskning som 
ovan presenterats kopplas begreppen barn, konsumtion och varumärken ihop. Vi har valt att 
forska kring klädmärkens betydelse, sett utifrån barns perspektiv. Vi kommer därmed 
undersöka svenska barns relation till klädmärken. För att möjliggöra vår studie har vi utgått 
från en vedertagen modell som förklarar hur varumärkesvärde skapas bland vuxna, för att 
sedan undersöka huruvida den stämmer överens med barns uppfattning gällande samma 
fenomen. Modellen presenteras i den teoretiska referensramen. Vi har inspirerats av 
Chitakunye (2012) som uttrycker vikten av att konkret undersöka de fenomen syftet inramar. 
Eftersom tidigare forskning främst har behandlat vuxna samt vuxnas uttalande om barn ville 
vi istället engagera barnen själva och se varumärkesmedvetenhet samt synen på varumärken 
ur deras perspektiv.  

1.4 Syfte 
!

Studiens syfte är att identifiera och fördjupa diskussionen kring barns relation till varumärken 
i åldrarna 6-10. Den föreliggande studien belyser den varumärkesmedvetenhet som råder 
bland barn, samt identifiera likheter respektive skillnader gällande deras relation till 
klädmärken. Relation anspelar i det här fallet till hur barn ser på, samt påverkas av 
varumärken. 

1.4.1 Forskningsfråga  

Hur ser barns relation till klädmärken ut?  

1.5 Problemavgränsning 
!

Inom det valda området fanns det mycket av intresse att studera. Trots den globala marknaden 
som idag råder valde vi att fokusera på Sverige och Borås. Vår undersökning innefattade barn 
i åldrarna 6-10 år. Då empiriinsamling bestod av gruppintervjuer med barnen samt en 
bilduppgift ledde detta till att vi inte haft möjlighet att vidare studera andra, externa faktorer, 
som kan påverka barns relation till varumärken. Exempel på dessa kan vara deras föräldrar 
eller andra förebilder i deras närhet. Genom metodvalet kunde vi inte heller belysa 
bakgrundsliggande faktorer, så som föräldrars inkomst, utbildning eller deras syn på 
varumärken. 
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1.6 Disposition 

!

Kapitel 1 – Det inledande kapitlet behandlar den bakgrundsinformation som ligger till grund 
för syftet med studien. Här presenteras tidigare forskning tillsammans med problemdiskussion 
som behandlar studiens problemformulering, syfte och problemavgränsning. 

Kapitel 2 – Andra kapitlet består av de tillvägagångssätt som använts för att belysa 
forskningssyftet, samt hur empiriinsamlingen har genomförts. Först presenteras metoddesign 
och genomförande, som sedan utvärderas genom en metodreflektion där studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet diskuteras.  

Kapitel 3 – Det tredje kapitlet består av studiens teoretiska referensram där de teorier som 
ligger till grund för studien presenteras. Teorierna tillsammans med relaterad forskning skapar 
en mall och en modell som använts som utgångspunkt för insamling och analys av empiri.  

Kapitel 4 – I kapitel fyra beskrivs den empiri som samlats in genom intervjuer, bilduppgifter 
och observationer.  

Kapitel 5 – kapitel fem är en analys och tolkning av det insamlade materialet. Härigenom 
sammankopplas den insamlade empirin med teorin från den teoretiska referensramen.  

Kapitel 6 – Kapitel sex redogör för studiens slutsatser genom att sammankoppla teori och 
empiri till syftet och därigenom besvara forskningsfrågan. 

Kapitel 7 – Avslutningsvis presenteras en reflektion kring studien och dess utförande, 
tillsammans med förslag till framtida forskning och en utvärdering gällande studiens giltighet.  
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2 Metod 

Andra kapitlet behandlar de tillvägagångssätt som använts för insamling av den 
empiri som vidare används för att identifiera och diskutera barns relation till 
varumärken. Först ut behandlas metoddesign och genomförande, för att sedan 
utvärderas genom metodreflektion samt beprövandet av studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet.  

2.1 Forskningsdesign 
!

Studien är byggd utifrån en kvalitativ ansats. För att besvara forskningsfrågan utgick vi från 
en etablerad modell, baserad på vuxnas syn på varumärkesvärde. Rent pragmatiskt innebar 
detta att vi tillsammans med modellen och befintlig forskning inom området, samt vår 
insamlade empiri, genom en dynamisk process utformade en modell som ämnar förklara 
barns relation till klädmärken. Vi valde att utgå ifrån ett komparativt förförande, då vi 
fokuserade på att studera barns relation till varumärken utifrån de likheter samt olikheter som 
råder åldrarna emellan. Genom metodtriangulering har vi möjliggjort en kombination av 
teorier och empiriska insamlingsmetoder för att belysa flertalet synvinklar och på så sätt 
fördjupa diskussionen kring barn relation till klädmärken. Vi valde att samla in empirin 
genom fältforskning, som under en veckas tid utfördes på en skola och inkluderade följande 
metoder; observation, deltagande observation, gruppintervjuer samt bildanalys. Dessa 
metodval förklaras mer djupgående längre fram i kapitlet. 

2.1.1 Barnens ålder 

Vårt intresse hamnade hos barn i åldrarna 6-10 år. Anledningen till detta var att tidigare 
studier visar på att barn redan i tidig ålder är varumärkesmedvetna (Weller, 2002) och vi 
tyckte därför att det var av större intresse att diskutera i vilken ålder förståelsen kring 
varumärken utvecklas hos barn. En bidragande faktor till att vi valde bort yngre åldrar, var 
svårigheterna att kommunicera samt att förstå deras resonemang kring ämnet, då 
språkutveckling och koncentrationsförmåga kan vara kritiska faktorer (Trost, 2005). Då vi 
valde att utföra studien på en skola, delade vi in årskurserna i åldersintervallet 6-10, där alla 
förskolebarn benämns som sexåringar, barn i årskurs ett som sjuåringar och så vidare. I 
uppsatsen då begreppet barn används refererar vi därigenom till barn i åldrarna 6-10 år, om 
inget annat anges.  

2.2 Datainsamling – Empiriskt material 
!

Empirin samlades in på flera olika sätt för att omfamna och belysa olika infallsvinklar genom 
teoretisk mångfald, gällande barns klädmärkesmedvetenhet. Insamlingen gjordes bland annat 
genom semistrukturerade gruppintervjuer med barn från Malmens Montessori i Borås. Under 
intervjuerna observerad en av oss, för att urskilja barnens beteende i grupp, så som grupptryck 
eller andra betydelsefulla parametrar, som kan identifiera barns syn på varumärken samt 
varumärksmedvetenhet. Genom en bilduppgift mätte vi barnens varumärkeskunskap samt 
varumärkeskännedom för att på så vis fördjupa diskussionen kring barns relation till 
varumärken. Även bilduppgiften utfördes på Malmens Montessori i Borås. Likaså 
observerade vi, genom deltagande observation, vad som hände i klassrummet under 
bilduppgiften för att på ett mer fulländat vis kunna föra en diskussion kring ämnet. Nedan 
följer en beskrivning av tillvägagångssätten, där även för- och nackdelar behandlas. Vidare 
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diskuteras också andra tänkbara tillvägagångssätt gällande insamling av empiri.   

2.2.1 Val av skola 

Då studien handlar om barns relation till varumärken valde vi att ta hjälp av institutionen för 
pedagogik vid Högskolan i Borås för val av skola. Vi fick genom institutionen ta del av redan 
befintliga kontakter med skolor som är vana att få besök av studenter. Urvalsmetoden kan 
betecknas som ett bekvämlighetsurval. Vi kontaktade bland flertalet andra skolor, Malmen 
Montessori, som tidigt visade intresse att delta i studien. Andra skolor visade också intresse i 
att delta men då vi valde att identifiera och diskutera barns likheter respektive olikheter 
åldrarna emellan, valde vi att utgå från åldern som konsekvent variabel. Därför besöktes 
endast en skola, då vi vidare tyckte att detta gav ett mer rättvisande resultat. Att genomföra 
empiriinsamling från olika skolor skulle försvåra analysprocessen gällande kausalitet då andra 
variabler som till exempel geografiskt område och omgivningen blir väsentligt att ta ställning 
till. Vi är väl medvetna av att valet av Montessoriskola kan ha påverkat resultatet då skolan 
använder sig av en specifik undervisningsmetod samt har en annorlunda relation till barns 
inlärningsprocess jämfört med kommunala skolor. Om tidsramen inte varit fullt så 
begränsande hade det varit av intresse att studera hur barn på olika skolor uppfattar 
varumärke, till exempel genom att undersöka Montessoriskolor och kommunala eller 
storstaden och landsbygden.  

2.2.2 Kontaktmetod 

Den initierande kontaken med Montessoriskolan Malmen togs via mail med Cecilia Åberg-
Thorell, verksamhetsförlagd utbildningsansvarig på skolan. Därefter bokades ett möte för att 
diskutera studiens fortgång. Anledningen till mötet var både för att ge skolan, men även oss, 
en klar bild av vad som fortsatt skulle krävas av vardera part, samt för att diskutera studiens 
tidsram.  

2.2.3 Medgivandeformulär 

För att praktiskt kunna utföra denna studie skickads ett medgivandeformulär, se bilaga ett, ut 
till barnens vårdnadshavare. Formuläret utformades varsamt med hjälp av diskussion och 
guidning från en forskare3 i samma bransch och hänsyn togs till de etiska faktorer som spelar 
in. Formuläret granskades även av Åberg-Thorell och skickades via skolan hem till barnens 
vårdnadshavare för godkännande genom underskrift. Vårdnadshavaren fick genom formuläret 
en inblick i studiens syfte och tog därefter ställning till om deras barn fick delta eller ej. I 
formuläret klargjordes även att barnens egen vilja respekterades. Trots klartecken från en 
vårdnadshavare fick barnen själva välja om de ville delta i studien och kunde när som helst 
välja att avbryta sitt deltagande. 

2.2.4 Gruppintervjuer 

En del av den empiriska insamlingen skedde genom fem semistrukturerade gruppintervjuer, 
med fyra till fem barn i varje grupp, i respektive ålder. Gruppstorleken valde vi då en grupp 
på fler barn kunde bli rörig samt att barnen kunde få svårare att säga vad det tycker. Från vår 
sida handlade det även om att på bästa möjliga sätt tolka materialet och en större gruppstorlek 
hade kunnat försvåra analysprocessen. Vi hade ett etnografiskt förfarande vid 
gruppintervjuerna, där en av oss deltog. Samma person deltog i var och en av intervjuerna. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Rakel Berman, doktorand vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet. Kompetensområde: barn, 
familj och föräldraskap. 
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Den andra observerade istället intervjuerna utifrån, för att tolka och vidare analysera gruppens 
engagemang. Detta för att få en likvärdig utgångspunkt i insamlingen av data. Valet av 
intervjumetod inspirerades av Alvessons och Köpings (1993) studie ”Med känslan som 
ledstjärna”. Forskarna har i studien på ett lyckat sätt använt sig av metoden där en deltagit 
medan den andra observerat för att nå en önskvärd mix av inlevelse och distansering 
(Alvesson & Köping, 1993) vilket vi även önskat uppnå. Vi valde att använda 
semistrukturerade gruppintervjuer då vi anser att denna metod lämpar sig bäst för vårt syfte, 
vilket följande resonemang klargör. I studier om barn blir ofta barnens åsikter bortglömda 
eller missuppfattade och kommuniceras ofta genom föräldrarna istället för genom barnen 
själva. Chitakunye (2012) menar därför på att fenomen ska studeras i sin naturliga miljö där 
fenomenets situation kan förstås genom att studera det inifrån, ur dess egen synvinkel, istället 
för genom ett utifrån perspektiv. Chitakunye (2012) resonerar fortsättningsvis att barnen bör 
vara aktivt engagerade i studien för att själva tolka och förklara sina åsikter istället för att 
andra vuxna ska göra tolkningar kring barnen. Samtidigt kunde vi genom gruppintervjuer 
inleda relevanta diskussioner. Då det finns svårigheter med att studera barn utifrån etiska 
aspekter men även utifrån kvalitet på den empiri som samlas in tror vi den här metoden gav 
störst möjlighet för lyckad insamling av data. Alla fem intervjuer spelades in för att underlätta 
analysprocessen. Till förfogande vid gruppintervjuerna hade vi med oss den teori som vi med 
hjälp av relevanta och redan existerande teorier anpassat efter studiens syfte. Utifrån dessa 
teorier tolkade vi och drog nya slutsatser som sammankopplades för att utforma en modell 
som sammanfattar studiens resultat. Grunden för gruppintervjuerna finns att se i bilaga två. 

Ett alternativt insamlingssätt av empiri var fokusgrupper. Den här metoden kräver mycket av 
deltagarna då intervjuaren är passiv, vi insåg därför att detta skulle bli ogenomförbart då barn 
i unga åldrar, inte har den koncentrationsförmåga samt kommunikationsförmåga som krävs 
för att föra ett relevant samtal under en längre tid (Trost, 2005). Vi valde även bort enskilda 
intervjuer främst av två anledningar. Vårt intresse innefattade observation av det grupptryck 
som uppstod barnen emellan vid intervjuerna, för att på så sätt möjliggöra en diskussion 
gällande detta fenomen sammankopplat med barns relationer till varumärken. Gällande det 
etiska dilemma som uppstår vid intervjuer med barn skulle problematiken försvåras 
ytterligare vid enskilda intervjuer eftersom barnet förflyttas ur dess naturliga miljö. I enskilda 
intervjuer skulle ett barn vara ensamt med två vuxna och vidare sättas under stor press, vilket 
hade kunnat leda till att barnet svarade annorlunda jämfört med vad det gjorde i grupp. 

2.2.5  Val av barn till gruppintervjuer 

För val av barn till gruppintervjuerna använde vi oss av ändamålsenligt urval i kombination 
med bekvämlighetsurval. Vi valde strategiskt att undersöka barn utifrån olika åldersgrupper 
och därmed valde vi aktivt att utföra intervjuer med ålder som gemensam parameter i 
respektive grupp. De urval som skedde i varje klass överlät vi till respektive klasslärare. Vi 
var väl medvetna om den negativa kritik detta urval kunde medföra men vi tyckte att 
fördelarna vägde upp. Klassläraren som arbetar tätt ihop med barnen dagligen fick ta del av 
information kring studien och därefter välja 4-5 elever som hon trodde skulle fungerar bra 
ihop, utifrån studiens syfte. Då lärarna snabbt gav oss intrycket att barns relation till 
varumärken skiljer sig barn emellan, bad vi dem att sätta ihop en grupp av barn som de trodde 
skulle visa en rättvis och holistisk representation av klassen. I urvalet återspeglade 
klasslärarna den könsfördelning som förelåg. Denna urvalsmetod kan debatteras utifrån 
lärarnas möjlighet att påverka resultatet samt deras uppfattning och redan befintliga 
förhållningssätt till ämnet. Dock såg vi större fördelar med denna urvalsmetod då de 
ovanstående argumenten för urvalsmetoden överstiger den eventuella påverkan lärarna haft. 
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2.2.6 Bilduppgift 

Mätningen av barns syn på varumärken skedde genom en bilduppgift i helklass. Först hölls en 
kortare introduktion om begreppet, barnen fick därefter instruktioner till bilduppgiften där de 
ombads rita det första klädmärket de kom att tänka på eller deras favoritmärke. Vi bad barnen 
att gärna rita logotyper i den färg eller färgkombination som företagen använder sig av. 
Barnen fick därefter tolka uppgiften fritt där vi vidare observerade händelseförloppet. 
Metoden valde vi för att identifiera samt diskutera hur barnens syn på varumärken förändras 
med åldern samtidigt som vi ville se om det uppstod grupptryck barnen emellan. Rita är ett 
känt begrepp inom studier av barn då det ofta är ett allmänt intresse hos dem (Trost, 2005). 
Tydliga riktlinjer låg till grund för hur dessa teckningar analyserades. Vi bedömde framförallt 
teckningarna utifrån färg och typsnitt på logotypen. Mätning bestod delvis av en kvalitativ 
analys men även en kvantitativ analys, då vi räknade på frekvenser. 

2.2.7 Analys av bilduppgift 

Baserat på den metod som används i kvalitativ innehållsanalys skapade vi en modifierad 
metod av innehållsanalys, ett kodschema, för att anpassa metoden till att tolka vårt insamlade 
bildmaterial. Genom kvalitativ innehållsanalys skapade vi en bild av en viss företeelse i ett 
visst sammanhang, det är inte en beskrivning av en objektiv verklighet. Dess syfte är att 
forma ett holistiskt synsätt av ett ämne som visar ett begreppsmässigt djup genom en 
anordnade detaljerade observationer (Domas White & Marsh, 2006). Vi utgick i analysen av 
barnens teckningar ifrån begreppet visual literacy, som förklaras i den teoretiska 
referensramen. Då vi har olika relationer till modala texter på grund av våra egna erfarenheter 
fanns det i den här uppgiften inget rätt eller fel. Barnen ritade, utifrån deras visual literacy-
historia, varumärken så som de såg dem. Från en etisk synvinkel hade det vidare varit 
optimalt att tolka teckningarna från varje barns personliga visual literacy. Men för att 
analysen skulle hjälpa oss att belysa vårt syfte var detta inte möjligt. Vi konstruerade i förväg 
en metod som förklaras nedan, utifrån vilken vi analyserade barnens teckningar, men 
påverkan av vår egen visual literacy var vid analysen oundviklig . 

Vi samlade sammanlagt in 198 stycken avbildade varumärken från barn i åldrarna 6-10. Syftet 
med att låta barnen rita varumärken var för att tolka hur stark deras varumärkesmedvetenhet 
och varumärkeskännedom var, samt för att se vilka varumärken som var populära i respektive 
ålder. Bilderna analyserades och varumärkens frekvens räknades utifrån följande kategorier: 
varumärke, logotyp i rätt färg, logotyp i fel färg, skiss i rätt färg, skiss i fel färg/utan färg, 
symbol, bild, ej relevant/ej tolkbar, logotyp i rätt typsnitt och färg. En ritad avbildning kan 
tillhöra flera kategorier. Kategorin varumärke användes för att se vilka varumärken barnen 
hade kännedom om samt vilka varumärken som återgavs med högst frekvens. I kategorin ej 
relevant/ej tolkbar hamnade de bilder som inte föreställde ett varumärke eller de bilder som vi 
inte kunde urskilja om de föreställde ett varumärke eller i så fall vilket. Vi tolkade barnens 
varumärkesmedvetenhet utifrån de övriga kategorierna. Logotyp i rätt färg innebar att barnen 
kopplade varumärket till den färg företaget skriver sin logotyp i. Det kan vara den logotyp 
som används på produkter respektive butiksnamn. Vissa företag använder sig av olika färger, 
till exempel vit på mörk bakgrund eller svart på ljus bakgrund. Om så var fallet godkändes 
båda färgerna. Om företaget använder sig av flertalet färger i logotypen kategoriserades bilden 
som rätt om samtliga färger sammankopplades, men även om endast den primära färgen 
återgavs. En bild kategoriserades som en skiss om bokstäverna endast var skrivna, alltså ej i 
fet eller ifyllt typsnitt, då de istället kategoriserades som logotyp. Kategorin symbol inrymde 
varumärkessymboler, det vill säga en symbol som representerade ett varumärke vilket vi utan 
varumärkets namn kunde identifiera. Ett exempel är Nikes ”swoosh”. Kategorin bild var 
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teckningar som inte föreställde ett varumärke, utan en bild på kläder eller skor. Kategorin 
logotyp i rätt typsnitt och färg innebar att barnets avbildning av ett varumärke var enastående 
likt originalet i både typsnitt och färg. Nedan följer några exempel som åskådliggör 
kategoriseringen för kodschemat. Definitioner på alla de varumärken som nämns i uppsatsen 
återfinns i bilaga tre.  
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2.3 Etisk problematik: en metodreflektion 
!

Vuxna kommer alltid ha en psykisk överlägsenhet gentemot barn gällande makt (Pole, 2007) 
vilket kan ses som en stor nackdel och ett etiskt dilemma och det här är något vi har varit 
medvetna om. Pole (2007) hävdar att alla metoder vid studier av barn för med sig för- och 
nackdelar och att forskaren i de flesta fall kommer påverka resultatet då de inte smälter in i 
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miljön. Då vi var medvetna om denna problematik utformade vi en öppen och ”ledig” 
intervjumetod för att kompensera genom att anpassa vår språk- samt kunskapsnivå till en nivå 
mer likvärdig barnens. De risker som fanns gällande etiska dilemman låg även till grund för 
val av analysmetoder och hur dessa användes, allt för att inte hamna i en etisk problematik. 
De etiska problemen diskuteras mer djupgående i följande stycke.  

Vi förstod den etiska problematiken i studien och tog stor hänsyn till detta vid insamling och 
analys av empiri. En kritisk aspekt av studien var att vuxna alltid kommer ha ett maktövertag 
över barn. Som även tidigare förklarats skickade vi ut medgivandeformulär där 
vårdnadshavare genom signatur fick godkänna barnets deltagande. Vidare uppstod dock ett 
etiskt dilemma gällande barnens förståelse för undersökningens syfte. Vi förklarade så tydligt 
som möjligt, med hjälp av Åberg-Thorell, uppsatsens syfte för barnen och uttryckte genom 
hela studien att det var frivilligt att delta och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt 
deltagande. Vidare menar vi att eftersom vårt intresse inte låg på barnen som individer blev 
problematiken kring etik mindre till skillnad från om vårt syfte hade varit att just studera de 
som individer. Då en av oss har stor erfarenhet inom barnklädesbranschen beaktades detta i 
relation till empiri. Risken finns att hennes åsikt i ämnet kan ha påverkat både insamlingen 
samt analysen av empirin, men då hon var medveten om infallsvinkeln var personen ifråga 
noggrant förberedd inför empiriinsamlingstillfällena. Erfarenhet kan även ses som en stor 
fördel då hon är van att kommunicera med barn gällande kläder, vilket hjälpte oss i 
empiriinsamlingen vid både gruppintervjuerna och mätningen av barns relation till 
klädmärken. Vi är väl medvetna om att genomförandet av vår empiriinsamling kan ha orsakat 
reaktivitet, alltså påverkat hur barnen svarade och betedde sig eftersom de visste om att de 
studerades. Reflexivitetproblemet är också något som kan ha påverkat vårt resultat, då 
insamlingen och tolkningen av empirin filtreras genom våra sinnesorgan och inte fullt ut kan 
uppnå en allmängiltig objektivitet.   

2.3.1 Problematik kring gruppintervju 

Vi var väl medvetna om att en gruppintervju är en konstruerad situation och tog därför hänsyn 
till detta i vår analys. Vi skapade en situation som inte speglar verkligheten och detta kan ha 
påverkat hur barnen svarade samt betedde sig. Vid den här typen av metod måste barns 
påverkan sinsemellan tas i akt (Ross & Harradine, 2004). Grupptryck var en parameter som 
uppstod under respektive gruppintervju. Detta såg inte vi som något negativt, utan istället som 
en intressant parameter som vi studerade gällande hur det påverkar barns relation till 
varumärken. Det var även av intresse att se hur grupptrycket skiljde sig åt i de olika åldrarna.  

2.3.2 Problematik kring bilduppgift 

Vid mätning av barns relation till varumärken uppkom flertalet svårigheter gällande analys av 
teckningarna. Riktlinjer konstruerades i förväg inför analysprocessen, men då det inte fanns 
något rätt eller fel svar på bilduppgiften barnen utfört, stötte vi på problem som inte kunnat 
förutspås eller i förväg diskuterats. Nivån på teckningarna varierade och vidare kan det 
diskuteras om det beror på barnens kunskap inom ämnet eller deras förmåga att rita. Metoden 
är dock känd inom området och en populär metod att använda vid studier av barn (Trost, 
2005). Den största föredelen med metoden var att barn lär sig varumärken innan de lär sig 
läsa och skriva (Fast, 2007) vilket betraktades innebära mindre press på barnen att prestera då 
inte fanns något rätt eller fel. Vissa barn satte dock hög press på sig själva under bilduppgiften 
och visade missnöje över vad de själva ritade.  



#$!

!

2.4  Tillförlitlighet och trovärdighet 

För att öka studiens tillförlitlighet valde vi att endast utgå ifrån en variabel. Då ålder var den 
konsekventa variabeln hoppas vi att läsaren lätt skall kunna se kopplingen mellan den data vi 
erhöll via empiriinsamling till utvecklingen av en modell. Vi bedömer studiens överförbarhet 
som låg och vidare att vår studie därför inte är generaliserbar. Vår studie innefattade en 
undersökning av barns varumärkesmedvetenhet i åldrarna 6-10. Sammanlagt intervjuades 24 
barn samt 101 barn i fem olika klasser observerades på Malmens Montessori i Borås och vårt 
resultat går därför inte att hänföra till andra barn. Det är upp till läsaren att bilda sig en 
uppfattning om huruvida detta speglar barns relation till varumärken. 
!

Studiens trovärdighet är begränsad, då vi valde att fokusera på endast Malmen Montessori i 
Borås. Genom metodvalet skådar vi en viss svårighet i att komma fram till samma resultat 
igen, även om samma barn deltog och metoderna vi valt var relevanta. Det beror på att vi 
studerar något som förändras över tid och som påverkas av till exempel grupptryck och 
medvetenhet om deras deltagande i en studie. Likaså anser vi replikerbarheten begränsad då 
vi använde oss av bland annat semistrukturerade gruppintervjuer. Vi har delat med oss av 
intervjuns grunder men intervjuerna skiljde sig åt sinsemellan och kommer även skilja sig åt 
om studien görs om på nytt då intervjuerna bestod av barns diskussion kring ämnet, baserat på 
deras visual literacy. För att öka studiens tillförlitlighet diskuterade vi genom studiens gång 
regelbundet studiens interna pålitlighet samt var noga med att på ett systematiskt sätt 
kategorisera teckningarna enligt kodschemat. Att vi på ett likvärdigt sätt uppfattade det vi 
studerade och huruvida det låg till grund för en korrekt analys, var grundläggande för studiens 
trovärdighet.



#%!

!

3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer de teorier som ligger till grund för studien att introduceras. För 
att sammankoppla barn och varumärken genom redan existerande teorier 
pressenteras i detta kapitel en känd modell inom varumärkesbyggande, som är 
konstruerad och applicerad på vuxna, för att se om den på något sätt kan tillämpas 
även på barn. Modellen och dess syfte förklaras, samt att den integreras med 
relaterad forskning kring barn.  

3.1 Teoretisk bakgrund 
!

Litteraturen som vi i studien använde oss av kan delas in i tre olika kategorier som behandlar 
olika områden. Den ena kategorin var den litteratur som behandlade redan befintliga studier 
gällande barns förhållande till varumärken och inköp. Denna kategori var den primära för 
studien. Den andra kategorin omfattade litteratur som behandlar varumärken och 
varumärksvärde utifrån vuxnas perspektiv. Den tredje och sista kategorin behandlade 
problematiken som uppkommer i samband med att utföra studier med barn. Litteraturen 
innefattade det etiska dilemma som uppstår, vilka hjälpte oss att utforma ett passande 
tillvägagångssätt för metod samt analys. Dessa böcker och vetenskapliga artiklar bidrog 
utöver den teoretiska referensramen med teorier som låg till grund för utformning av de 
semistrukturerade gruppintervjuerna samt tolkning av dessa. 

De vetenskapliga artiklarna som användes var av både kvalitativ och kvantitativ typ. Vi valde 
artiklarna som underlag för att få en bredare grund och för att på så sätt kunna se och belysa 
kausaliteten inom området. De studier vi använde oss av granskade vi kritiskt för att bedöma 
dess externa validitet och reliabilitet. Att använda redan insamlad empiri i form av 
vetenskapliga artiklar kan dock ses som en nackdel, då vi endast kan bedöma studiens resultat 
utifrån vad forskarna faktiskt uppger i studien. Vi tog därför ställning till dess relevans, 
autenticitet och trovärdighet innan vi valde att använda materialet, för att vidare skapa en så 
rättvis bild av verkligheten som möjligt. Genom att integrera flertalet teorier skapade vi en 
kombination av teorier från olika perspektiv, för att tillsammans med föregående 
ställningstagande bättre kunna förstå och diskutera kring komplexiteten gällande barns 
relation till varumärken. ”Tillsammans kan kombinationen av de olika teoretiska perspektiven 
bidra till en större och bättre samhällsförståelse än de enskilda perspektiven kan göra vart och 
ett för sig.” (Grønmo, 2004, s. 61). 

Mycket av den forskning som tidigare skett inom området är baserad på en internationell 
grund, vilket kan ses som en nackdel då vi har valt att fokusera på den svenska marknaden. 
Det kan diskuteras om dessa studier är av relevans för vår studie. Forskning visar dock att 
internet är en av de primära källorna där barn får information om varumärken. Vidare 
betraktar vi därför att de tidigare studierna kan användas och kopplas ihop med svenska barn, 
då det som tidigare klarlagts, finns brister i den svenska lagen för marknadsföring riktad till 
barn inom detta medium.  

3.2 Varumärkesvärde 
!

Ett varumärke syftar till att urskilja sin produkt eller tjänst gentemot andra produkter som 
finns på marknaden (Keller, 1993). Om ett företag har ett starkt varumärke kan företaget 
uppleva många fördelar i hela sin verksamhet (Keller, 2009). Ett varumärke kan uppfattas 
utifrån bland annat ett namn, en design eller en symbol, eller en kombination av föregående 
(Keller, 1993). Genom ett starkt varumärke har ett företag fördelen att attrahera kunder till sin 
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produkt eller tjänst (Woodside & Walser, 2006) och ett starkt varumärke gör även 
konsumenter mindre priskänsliga (Keller, 2009). Att arbeta och förstärka ett varumärkes olika 
komponenter kan leda till ökat varumärkesvärde, engelskans brand equity. Enligt Lassar, 
Mittal och Sharma (1995) byggs ett varumärkesvärde upp av två delar; varumärkesnytta samt 
varumärksstyrka. Då en kund förknippar en positiv och stark känsla till ett varumärke kan 
detta leda till att ett företags varumärkesnytta stärks. Varumärkesnytta symboliseras av de 
ekonomiska fördelar ett företag kan ta förmån av, genom att bygga ett starkt varumärke. 
Varumärksstyrka är kopplat till kunders association till varumärket Varumärksstyrka, menar 
Keller (2008), ligger i hur väl kunden känner till varumärket; genom vad den har hört, sett och 
erfarit. ”Kraften av ett varumärke befinner sig i kundernas medvetande” (s. 48). Något som 
påvisar denna företeelse är en studie som visar att förskoleelever tycker att identiska morötter 
från McDonald smakar bättre då de är packade i McDonalds förpackning jämfört med en 
omärkt förpackning (Robinson, Borzekowski, Matheson, & Kraemer, 2008). 

3.3 The Brand Resonance Pyramid – en modell av Keller 
!

Den marknadskommunikation som idag råder är på många sätt påverkad av dagens 
högteknologiska samhälle. Internet är en av de mest avgörande faktorerna som pådriver den 
förändring som idag sker inom marknadsföringskommunikation. Som tidigare förklarats 
börjar barn komma i kontakt med internet och olika typer av media i allt lägre ålder (Sharma 
& Dasgupta, 2009) vilket kan kopplas ihop med att barn idag även börjar konsumera tidigare 
än föregående generationer (Ekström, 2007). Internet och den enorma konkurrensen är bland 
annat faktorer som har bidragit till att allt fler företag väljer att satsa på sitt varumärkesvärde. 
Därför består utmaningen av att marknadsföra ett varumärke på så sätt att kundens 
uppfattning av varumärket, känslor, tilltro samt begär kopplas till varumärket (Keller, 2009).   

Kellers (2009) modell, The Brand Resonance Pyramid, ämnar till att skapa ett betydelsefullt 
varumärkesvärde och på så vis generera aktiva och lojala kundrelationer. Ett starkt 
varumärkesvärde ger inte bara lojala kunder utan även kunder som är villiga att betala ett 
högre pris för varumärkets produkter (Lassar, Mittal, & Sharma, 1995). Kellers (2009) modell 
visar på hur varumärken bör byggas för att passa människors naturliga sätt att ta in kunskap 
och anlägga förståelse, att skapa ett varumärke utifrån dessa byggstenar leder till ett starkt 
varumärkesvärde. Trots det stora intresset för begreppet varumärkesvärde råder en viss 
oklarhet inom området då författare har delad mening om varumärksvärdets faktiska innebörd 
(Yoo & Donthu, 2001; Keller, 2008). Keller (2009) förklarar varumärkesvärde genom den 
skillnad man kan se i resultat då man marknadsför en produkt eller tjänst i ett visst varumärke 
jämfört med det resultat man når när man marknadsför en märkeslös produkt eller tjänst.  
Grunden till Kellers (2009) modell bygger på varumärkeskunskap som innefattar 
varumärkesmedvetenhet och den image eller profil som kunderna har av varumärket. 
Varumärkeskunskap innebär vilken kunskap kunden besitter gällande varumärket. Kunder är 
sällan helt och hållet märkeslojala och trots att de har ett flertal olika varumärken i åtanke vid 
köp, är det endast ett fåtal av dessa varumärken som verkligen övervägs vid köptillfället och 
som kunden faktiskt handlar vid jämna mellanrum. Pyramiden består av sex block som 
representerar de byggstenar som krävs för att uppnå ett betydelsefullt varumärkesvärde. 
Modellen förutsätter att man bygger nerifrån och upp. Den vänstra sidan följer en mer 
rationell väg medan den högra sidan följer mer än emotionell väg. Det vanligaste är att starka 
varumärken använder sig av båda sidorna av pyramiden. 
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Figur 1 The Brand Resonance Pyramid (Keller, Building Strong Brands in a Modern Marketing Communications Environment, 2009, s. 144)  

3.3.1 Brand association and awareness 

Det första steget salience
4
 handlar om kundens varumärkesmedvetenhet. Djupet av denna 

byggstens innebörd är hur långt ner varumärket är rotat och på så vis hur ofta varumärket 
kommer i åtanke. Bredden å andra sidan speglar de tillfällen då varumärket påtänks i 
situationer rörande köp och konsumtion. Det handlar alltså inte bara om att konsumenterna 
ska minnas varumärket utan även om; när, var, på vilket sätt och hur frekvent konsumenten 
tänker på varumärket i ett konsumtionssammanhang. Varumärkesmedvetenhet är ett viktigt 
första steg, men oftast inte tillräckligt (Keller, 2008). Om man ser till barns situation vid 
första steget så kan det underlättas då vissa märken konsumeras inom familjen, vilket bidrar 
till att barn lättare känner igen dessa varumärken på marknaden (Bravo, Fraj, & Martínez, 
2007) och själva vill ha dem (Ross & Harradine, 2004). Tidigare forskning kring barn och 
varumärken delar in barns varumärkesmedvetenhet i två kategorier; att återge ett varumärke 
och känna igen ett varumärke, barns varumärkeskännedom. Dessa två kategorier används 
delvis fristående i olika inköpsscenarion och är därför båda viktiga. Barns 
varumärkeskännedom förekommer i en tidigare ålder än förmågan att återge dem (Valkenburg 
& Buijzen, 2005).  

Hémar-Nicolas och Gollety (2012) förklarar att psykologiska studier visar på att barn i 
tidigare ålder har förmåga att förstå ikonisk information jämfört med muntlig information. 
Därför kan barn i yngre åldrar ofta associera märket, eller symboler som representerar 
varumärket, till en produkt, samtidigt som de kanske inte har kunskap om dess 
varumärkesnamn. Varumärkets symbol förbättrar barns kunskap kring varumärket och 
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påverkar deras attityd till det. Hémar-Nicolas och Golletys (2012) resultat visar att tack vare 
märkens symboler kan barn återge och känna igen varumärken. 

3.3.2 Brand performance and imagery 

Nästa steg är brand performance och brand imagery. Varumärkesprestationer handlar till stor 
del om huruvida produkten uppfyller eller till och med överträffar konsumentens förväntan. 
Varumärkets bildspråk, precis som det låter, handlar om en produkts eller service yttre del 
som på ett psykologiskt plan påverkar kunden. Exempel är personlighet, historia och arv samt 
användningsprofil av varumärket. Keller (2008) menar på att nyckeln till denna byggsten är; 
varumärkesstyrka, förmågan att favoriseras samt dess unikhet. Även ordningsföljden av dessa 
menar Keller (2008) är viktig för att uppnå ett starkt varumärkesvärde. Resultat från Bravo, 
Fraj och Martínezs (2007) studie visar på att den nyckel Keller understryker ofta stämmer 
överens med hur yngre ser på varumärken som familjen använder (Bravo, Fraj, & Martínez, 
2007; Hémar-Nicolas & Gollety, 2012). Det behöver inte nödvändigtvis innebära att de minns 
varumärkesnamnet, utan unika egenskaper, design av förpackningar eller sammankopplar 
nostalgiska minnen till produkter (Bravo, Fraj, & Martínez, 2007). 

3.3.3 Brand judgements and feelings 

Genom att utvärdera och bilda sig en uppfattning kring varumärkesprestationer och 
varumärkets bildspråk skapas nästa byggsten, nämligen brand judgements, 
varumärkesbedömning (Keller, 2008). Uppfattningen kring varumärket handlar om hur det 
analyseras, tolkas och används för att skapa mening (Ross & Harradine, 2007). Här bedömer 
kunden varumärket utifrån deras resonemang kring tidigare byggstenar. Brand feelings, är de 
känslor som uppkommer i samband med varumärket och som utvärderar de tidigare 
byggstenarna (Keller, 2008). Vid pyramidens tredje steg sker bland annat en bedömning av 
varumärket utifrån kvalitet (Bravo, Fraj, & Martínez, 2007) där kundens subjektiva 
utvärdering inryms (Yoo & Donthu, 2001).  

En studie av Hwang och Kandampully (2012) visar att det känslomässiga engagemanget är en 
betydande faktor för ungdomar gällande deras syn på lyxvarumärken. Ett känslomässigt 
engagemang kan grundas i ett frekvent eller konsekvent användande av en produkt. Vilket i 
sin tur leder till en trygghet i relationen till varumärket och likaså ett större anförtroende till 
det. Hwang och Kandampully (2012) menar att konsumenter är mer hängivna till ett 
varumärke som de känner likheter med och som de kan identifiera sig med. Därför vilar en 
grundläggande förutsättning på att konsumentens inköp delvis drivs av självförverkligande.  
Förutom den erfarenhet barn får genom familjens preferenser när de bor hemma så kan dessa 
även förstärkas genom de produkter föräldrar sedan ger sina barn, i form av gåvor, när de 
flyttat hemifrån. Hwang och Kandampullys (2012)  resultat visar också att ungdomar anser 
sina föräldrar ha mer kunskap om produkter än de själva har, vilket i sin tur kan påverka 
ungdomarnas inköp. Familjens relation till ett varumärke eller deras vana att köpa ett visst 
varumärke kan i sin tur bidra till att barnet senare köper samma varumärke av vana eller på 
grund av att de utvecklat en preferens för varumärket (Bravo, Fraj, & Martínez, 2007).  

3.3.4 Brand loyalty 

Brand resonance är den sista byggstenen i Kellers (2009) modell och syftar till huruvida en 
relation till varumärket är befintlig samt hur stark den är. Känner sig kunden som ett med 
varumärket genom att han eller hon kan identifiera sig med det? Innebär relationen mellan 
varumärket och kunden lojalitet och i så fall hur stark är den (Keller, 2008; Keller, 2009)? 
Syftet med en varumärkessymbol är att barn ska koppla samman symbolen med varumärket 
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och på så vis kan barnen skapa en relation till varumärket. För att barnen ska känna igen sig 
själva i varumärket bör symbolerna skapas i enlighet med deras kultur samt de fysiologiska 
aspekter som passar barnens liv. Enligt barn i åldrarna 6-7 är symbolen varumärket, medan 
barn i åldrarna 8-10 kan koppla ihop den metonymiska rollen av symbolen och varumärket. 
Det är större chans att barn tycker om ett varumärke om dess symbol skapar en psykologisk 
närhet till barnen. Genom symbolerna lär sig barn om varumärkets attribut eller andra fördelar 
med varumärket. Denna teori är väl vedertagen av branschens marknadsförare och likaså väl 
använd på marknaden (Hémar-Nicolas & Gollety, 2012).  

3.4 Visual literacy 
!

Visual literacy, som kan översättas till skriftspråkliga aktiviteter, handlar om personers 
läsande och skrivande, men även en persons koppling till multimodala texter, alltså texter som 
blandar bilder eller symboler med text. Ett barns läs- och skrivinlärning börjar i tidig ålder 
och påverkas starkt av det samhälle och kultur barnet växer upp i. Visual literacy är förmågan 
att tolka en visuell betydelse. Barn möter visuella bilder dagligen och lär sig med tiden att 
kritiskt tolka och analysera bildlig mening (Giorgis et al., 1999). Då människor deltar i 
åtskilda literacy-situationer i sina liv får var och en helt unika literacy-historier. Detta gör att 
vi förhåller oss till skriftlig text och symboler på olika sätt (Fast, 2007). Media literacy som är 
en utveckling av begreppet kan förklaras som en människas förståelse av den mediaintensiva 
värld vi lever i (Koltay, 2011). Fast (2007) skriver att ”Gemensamt för användandet av 
symboler är att de kan återläsas och förstås av andra som har kunskap om samma symboler” 
(s 37). Människor har dock olika attityder, känslor och värderingar kopplat till dessa symboler 
utifrån dess personliga literacy-historia. Koltay (2011) citerar i sin studie Aufderheide från 
1992 som säger ”En media-literat person – alla har möjligheten att bli en - kan avkoda, 
utvärdera, analysera och producera både tryckta och elektroniska medier” och menar vidare 
att media är en konstruerad verklighet och att den har säljande avsikter. 

3.5 Grupptryck 
!

Grupptryck är något som ständigt visar sig och människor anpassar sig mer än gärna. Studier 
som utförts inom ämnet visar på att människor byter åsikt för att bli en del av en grupp, även 
fast de själva vet bättre. Grupptryck inom mode och kläder ses oftast som negativ då 
människor lätt tar sig an nya trender utan att själva reflektera över den sociologiska press de 
utsatts för (Haun & Tomasello, 2011). Elliotts och Leonards (2004) studie visar på att kläder 
är ett sätt för barn att känna samhörighet till en grupp och inte bli uteslutna från aktiviteter. 
Haun och Tomasellos (2011) studie visar vidare att barn i lägre åldrar ideligen utsätts för 
grupptryck men att det då snarare yttrar sig i språklig kommunikation, då barn tvingas ta ett 
beslut inför allmänheten snarare än vad barnen gör privat. Studierna visar även att fenomenet 
uppkommer tidigare hos flickor än pojkar. 
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4 Resultat av den empiriska undersökningen 

I kapitel fyra beskrivs den empiri som samlats in genom intervjuer, bilduppgifter och 
observationer. Insamlingen har skett på Malmens Montessoriskola i Borås med 
elever från förskolan till årskurs fyra.  

4.1 Förskoleklass – sexåringar 
 
Sexåringarna i förskoleklassen var elva stycken. Efter bilduppgiftens introduktion var klassen 
svårstartad och barnen visste inte vad de skulle göra eller hur de skulle börja. En pojke i 
klassen hade på sig ett par Adidas byxor och hans logotyp användes som ett exempel för att 
förklara för barnen vad ett klädmärke var. På grund av detta exempel fick barnen inte rita 
Adidas. Trots den extra hjälp barnen fick genom exemplet, hade de svårt att komma igång 
vilket i sin tur ledde till att flertalet barn ställde frågor kring vad de skulle rita. För att barnen 
skulle kunna fullfölja uppgiften gavs ytterligare exempel så att barnen, om möjligt, bättre 
skulle förstå vad ett klädmärke var och på så sätt kunna rita ett. En IKEA-påse, en ICA-kasse 
och ett Coca-Cola-glas visades upp för att ge barnen inspiration. Medvetet valdes exempel 
från klädbranschen bort för att undvika att barnen kopierade dessa. Barnen fick istället tänka 
själva, för att resultatet inte skulle bli missvisande. Trots detta tydliggörande hade barnen 
svårt att komma på varumärken att rita. Å andra sidan kopplade ett barn ihop IKEA-påsen 
med att hennes familj använde den som tvättpåse och en annan flicka sa att de på hennes stall 
använde IKEA-påsar till förvaring av hö. Om barnen väl återgav ett varumärke hade de 
mycket svårt för att uttrycka det, inte minst med ord, men även genom ikonisk metod, att rita 
det. Flera av barnen beklagade sig över att de inte kom på något varumärke eller att de inte 
visste hur de skulle rita det. Resultatet blev att många av barnen lämnade in skisser av 
logotyper. Utav de som ritade logotyper angav majoriteten dem i fel färg. Barnens brist på att 
återge varumärken ledde till att de flesta ritade varumärken tillhörande kläder de själva hade 
på sig.  
 
Endast två barn, båda flickor kopplade varumärken till rätt färg. Ett av barnen ritade en 
symbol, Hello Kitty, som förklarade varumärket utan att just skriva varumärkets namn. Den 
andra logotypen som förknippades med rätt färg var Lindex. Tre av barnen ritade en korrekt 
logotyp men i fel färg. Varumärkena H&M, Hello Kitty och Lindex var de som flest barn 
ritade. Respektive varumärke av de föregående nämnda uppnådde en frekvens på två vardera i 
förskoleklassen.  
 

 
   Bild 1               Bild 2           Bild 3 

 
Under intervjun hade barnen svårt att koncentrera sig, framförallt mot slutet, vilket bidrog till 
att intervjun blev betydligt kortare än intervjuerna med de äldre barnen. Andra bidragande 
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faktorer till den korta intervjun var barnens bristande kunskap gällande ämnet, samt deras 
svårigheter att uttrycka sina tankar. Under intervjun nämnde två barn direkt, båda pojkar, 
klädmärkena Billabong och H&M som de sa att de tyckte om. Senare under intervjun 
nämndes även Adidas. Barnen som återgav Billabong och H&M kunde inte svara på varför de 
tyckte om just dessa varumärken. Pojken som tyckte om H&M associerade däremot H&M 
med att det var roligt i butiken. Av de fem sexåringarna som intervjuades, tre flickor och två 
pojkar, hade alla någon gång varit på H&M. En av flickorna sa: ”dom har fina kläder på 
H&M”.  

Fyra av barnen bestämde själva vad de klädde på sig på morgonen, medan en av flickornas 
mamma och pappa bestämde ibland och hon ibland. Pojkarna sa att de helst tar på sig shorts 
och t-shirt, men däremot spelade tryck, färg eller varumärke ingen roll. När barnen fick frågan 
om vad de önskade sig för kläder eller skor sa en av pojkarna Adidas. Han visste inte varför, 
men sa att han gillade Adidas och tyckte kläderna var sköna. Under intervjun talade barnen 
om kläder som de själva ägde och utifrån utseende och design. När de fick önska sig vad som 
helst relaterade de även i denna fråga till sina egna kläder. ”Såna här men med glitter på” sa 
en av flickorna och pekade på sina tofflor. En annan flicka sa: ”jag hade önskat mig en sån 
här klänning till (hon pekade på klänningen hon hade på sig), men glitter och stjärnor på”. 
Trots att flera barn på skolan hade kläder eller väskor med både Spider-Man och Star Wars 
tyckte ingen av sexåringarna som intervjuades om dessa varumärken. Ingen av barnen tyckte 
det var viktigt att någon annan tyckte om samma saker som de.  

4.2 Årskurs ett – sjuåringar 
!

Årskurs ett bestod av 20 barn. Efter en kort presentation av studien ställdes frågan: ”vad är ett 
klädmärke?”. En flicka ropade snabbt och högt ut Adidas, medan en annan flicka fyllde i att 
varumärken ”är märken på tröjor”. En pojke uttryckte därefter att varumärken var sportiga 
samtidigt som han pekade på varumärkessymbolen på den OnePiece han själv bar. Vid frågan 
om vad det var för varumärke kunde han inte återge vad symbolen stod för. När 
introduktionen var över och barnen fått bilduppgiften började vissa barn rita direkt. En flicka, 
som satt ensam vid ett bord började snabbt, utan att samtala med någon annan, rita NK:s 
logotyp. Hon återgav logotypen i rätt färg samt rätt typsnitt, se nedan. 
 

 
           Bild 4 
 

För alla var dock inte uppgiften lika lätt att förstå eller ta till sig, vilket ledde till att en del 
barn behövde mer hjälp för att komma igång. 13 av 20 barn ritade ett varumärke som de 
själva hade på sig medans fyra ritade ett varumärke på en produkt de hade hemma. Fyra barn 
ritade ett varumärke som inte specifikt symboliserade en produkt de själva ägde utan snarare 
betecknade en butik. Barnen ställde mycket frågor om varumärken. En flicka klarade inte av 
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att återkoppla uppgiften till ett varumärke utan ritade istället en bild av sitt fritidsintresse. 
 
Många barn uttryckte svårigheter kring att rita varumärken. De klagade på att deras 
avbildning inte blev likt det varumärke de hade i åtanke och att teckningen inte blev fin. 11 av 
de 19 barn som valde att inkludera ett varumärkes namn i sin teckning återkopplade 
varumärket till varumärkets korrekta färg. H&M var det varumärket som mest frekvent 
återkom och av de fem barn som valde att rita H&M kopplade alla ihop logotypen med färgen 
röd. 
 
Barnen återkopplade ofta varumärken till sport. En pojke berättade att han hade ett par Adidas 
skor, samtidigt som en annan pojke sa: ”sen finns det där svarta märket med en puma”. 
Pojkarna hade inga produkter med respektive varumärke i klassrummet men återgav 
respektive varumärke så gott de kunde. Pojkarnas bilder syns nedan. Två barn som satt vid 
samma bord ritade snarlika teckningar, vilka föreställde tre gemensamma varumärken. Det 
enda som skilde teckningarna åt var färgsättningen. Utöver detta sågs inga större likheter 
mellan klassens bilder och barnen satt vid respektive plats under uppgiften. 
 

 
 Bild 5                  Bild 6 

 
Av de fem barn som deltog i intervjun var fyra barn mycket delaktiga. Redan från början var 
barnen aktiva, de svarade på frågor men utvecklade även sina svar, de uttryckte sig med andra 
ord lättare kring ämnet än barnen i förskoleklassen. 
 
Vid första frågan som behandlade vad ett varumärke var för något utbrast en flicka snabbt att 
hon visste och hon förklarade vidare att det fanns på ”typ gympaskor och sånt”, när hon 
ombads ge ett exempel nämnde hon Adidas. Längre in i intervjun, då intervjuaren valde att gå 
tillbaka till varumärket Adidas, uttryckte samma flicka att det var ett sportmärke och de andra 
instämde. Vid frågan om de hade något favoritmärke sa två flickor efter varandra att de var 
just Adidas och båda ägde var sitt par gympaskor från varumärket, en av flickorna ägde också 
strumpor från Adidas. En flicka visste i vilken affär man kunde inhandla varumärket. Dock 
ritade ingen av flickorna Adidas i den föreliggande bilduppgiften.  
 
Fyra av fem barn berättade att de själva bestämde vad de klädde på sig varje morgon, men en 
bit in i diskussionen kom det fram att så inte alltid var fallet. Samtliga barn hävdade att de 
ibland fick bestämma vid inköp av nya kläder men att det oftast var ett samspel mellan 
föräldrar och barn. Gällande pris på kläder yttrade sig en flicka om att det inte fick kosta ”hur 
mycket som helst” och de andra delade hennes åsikt. Vid samtal om barnens favoritkläder 
talade barnen om produkternas utseende snarare än produkternas varumärke. Ingen visste 
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vilket varumärke deras favoritplagg hade, men två kopplade ihop produkten med något 
personligt. En pojke uttryckte sin önskan om ett par nya vinterskor då han sa ”mina 
(vinterskor) ligger i tusen små minibitar i källaren”. 
 
Utifrån den insamlade empirin var det en flicka som stack ut från mängden. Flickan var den 
enda i årskullen som lyckades återskapa en företagslogotyp i korrekt typsnitt, se bild fyra. 
Personen i fråga stack även ut under gruppintervjun. Flickan uttryckte att hennes favoritmärke 
var Michael Kors5. Företagets produkter har en prisklass som skiljer sig markant från de 
produkter flickans klasskamrater talade om. Hon berättade att hennes mamma köper 
produkter från varumärket och att hon för tillfället inte själv ägde något från Michael Kors. 
Hon önskade sig en plånbok från Michael Kors i födelsedagspresent. Samma flicka sa också 
att hon gillade smink, varav en annan flicka snabbt fyllde i att även hon gillade smink. De 
förklarade vidare att de alltid var intresserade av samma saker. Mot slutet av intervjun yttrade 
plötsligt den sistnämnda flickan att hon ”älskar Michael Kors”, trots att hon ett par minuter 
tidigare sagt att Adidas var hennes favoritmärke, varav den förstnämnda flickan instämde att 
också hon älskar Michael Kors. 
 
Alla barnen som intervjuades i årskurs ett var överens om att de inte tyckte det var viktigt vad 
någon annan hade på sig. Dock hävdade flickorna att det var viktigt att kläderna de själva bar 
matchade färgmässigt. Mot slutet av intervjun minskade vissa barns koncentrationsförmåga.  
!

4.3 Årskurs två – åttaåringar 
!

I årskurs två sammanslogs två klasser vilket resulterade i att bilduppgiften inkluderade 34 
barn. Vid frågan om vad ett klädmärke var svarade en pojke snabbt ”märken på kläder, typ 
som bilar” och första klädmärket klassen tog upp var Adidas. Trots att de snabbt svarade på 
vad ett klädmärke var, förstod de först inte bilduppgiften. Efter att de fick frågan om vart de 
brukade handla kläder insåg barnen att de kände till flera varumärken. Efter att de nämnt en 
rad olika skomärken gick alla till sina platser och började rita. 
 
Då gruppen var stor blev det lite rörigt och koncentrationsförmågan var låg hos vissa. 
Diskussioner bröt ut på de olika borden och barn cirkulerade och konverserade med sina 
klasskamrater. Bland annat diskuterades det kring intersports logotyp och funderingar om 
vilken del av logotypen som skrevs i rött respektive blått låg till grund för detta. Ett fåtal barn 
kollade vad de själva hade på sig och ritade därefter ett av de varumärkena, medan största 
delen av klassen kunde återkalla varumärken från minnet.  
 
Vid ett bord satt sex flickor, tre av flickorna valde att avbilda Gina Tricots logotyp. Alla tre 
valde att rita Tricot med en tjockare penna och bilderna blev snarlika. Ett exempel visas 
nedan. En annan flicka vid samma bord ritade Lindex logotyp. Hon påpekade att e:et i Lindex 
är en bakvänd trea, vilket hon talade om för de andra runt bordet. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'
!Michael Kors är ett företag som är baserat i USA med kvinnor som målgrupp Michael Kors säljs bland annat 

på NK.!
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      Bild 7    Bild 8 

 

Intervjudeltagarna bestod av två flickor och två pojkar. Barnen var tysta till en början men 
började diskutera mer ju längre in i intervjun de kom. Tre av fyra var aktiva i intervjun. En 
flicka valde att förklara klädmärken följande ” det är typ som ett speciellt märke som man 
sätter på plagg, som man har på sig och så kan man köpa det som man tycker om” och 
Converse togs upp som exempel. Flickan nämnde därefter ett antal produkter som varumärket 
Converse producerar, så som väskor, skor och kläder. Varumärket Converse diskuterades 
också under bilduppgiften. Då några barn berättade att de önskade sig Converse, sa en flicka 
att hon ägde ett par och att de var väldigt fina men inte sköna. En annan flicka tillade då att 
hon också ville ha ett par, men att skomodellen var för smal för hennes fötter. Under intervjun 
berättade flickorna att Converse var deras favoritmärke. En flicka ägde inga produkter från 
Converse. Den andra flickan hade ägt ett par Converseskor men då hon fick ont i fötterna av 
skorna hade hennes föräldrar köpt nya skor åt henne. Ingen av barnen som intervjuades kunde 
nämna ett ställe som sålde Converse. 

 
      Bild 9 

 

När de talade om kläder talade de främst om klädernas utseende, endast en flicka kopplade 
ihop produkter med varumärken. De påstod att det inte var viktigt att andra tyckte om vad de 
själva hade på sig och att det främst var viktigt att de kläderna de själva bar var bekväma. Det 
var en jämn fördelning av vem som själv fick bestämma vad de skulle ha på sig för kläder i 
relation till att föräldrarna bestämde. Fallet var lika gällande vem som bestämde vid klädköp, 
en flicka förklarade att hon själv valde ut plagg men att hennes mamma bestämde ifall de 
skulle köpa produkten eller inte beroende på hur mycket den kostade. 
 

4.4 Årskurs tre – nioåringar  

 

När klassen på 17 elever fick frågan om vad ett klädmärke var namngav de direkt flera 
stycken; Adidas, Nike, Diesel, Gant och Puma var de första som nämndes. Då barnen visste 
vad ett klädmärke var behövdes det inte förtydligas inför bilduppgiften. Majoriteten av 
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klassen satte genast igång att rita och diskuterade under tiden. En flicka kom fram och 
frågade: ”Om man ritar Adidas ska man rita strecken ovanför?”. Dock ställde eleverna i 
årskurs tre färre frågor än de yngre åldrarna och istället så samtalade de mycket med varandra. 
En flicka sa: ”Jag gillar KappAhl, nästan alla mina kläder är från KappAhl”. Pojken mitt emot 
responderade; ”Jag gillar inte KappAhl” och hans svar på varför var ”de har mest tjejkläder”. 
Samma pojke ritade Gant och sa ”Vi är Gant-killar” om sig själv och sin klasskamrat, som 
även han ritade Gant, men som satt vid ett annat bord. Båda pojkarna hade på sig kläder från 
varumärket Gant. 

       Bild 10    Bild 11 

 

Klassen återgav varumärken både från minnet men också utifrån sina kläder. Årskurs tre 

tittade mycket på varandra. Två flickor som satt bredvid varandra ritade Lindex logotyp. 

Resultaten blev snarlika och samma färger användes. En annan flicka frågade sin klasskamrat 

vilken färg Svea brukar vara och de diskuterade. Samma fråga uppkom flertalet gånger under 

lektionen. 

     Bild 12                             Bild 13 

 

Det var en flicka i klassen som flertalet andra flickor rådfrågade, inte bara de som satt vid 

hennes bord, utan även andra och detta upprepades flertalet gånger under bildlektionen. Flera 

elever uttalade sig om att deras ritade klädmärke inte blev fint och att de inte var nöjda. 

Många ritade om på nytt flera gånger och det suddades mycket. ”Jag vet inte vilken som är 

rätt färg” och ”Jag kan inte skriva så att texten blir lik” var några av de kommentarerna som 

sades. En flicka berättade att hon ej ritat ampersand-tecknet i H&M på grund av att hon inte 

kunde rita det, men berättade att hon visste att det tillhörde logotypen.  

 

Flickan som sa att hon gillade KappAhl uttalade sig om sitt färgval gällande den KappAhl-

logotyp hon målade. Hon var medveten om att den var svart eller vit, trots att pojken mitt 

emot sa att den var röd. Hon argumenterade dock för att skylten på butikerna ”lyser i ett 

silvrigt ljus” och eftersom det inte fanns någon silverpenna förklarade hon att hon använt grå. 
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             Bild 14       Bild 15 

 

En flicka som inte gick runt och kollade på vad de andra ritade, avbildade Polan O. Pyret och 
uttryckte ”Det finns ingen penna som är exakt rätt blå nyans, jag vet att den ska vara lite 
mörkare”. Hon var den enda som ritade Polarn O. Pyret under hela studien. H&M, Svea och 
DC var de varumärkena som var mest frekventa i årskurs tre. H&M ritades med en frekvens 
på sex, Svea med en frekvens på fyra och DC tre. H&M:s logotyp kopplades i alla fall utom 
ett till den röda färg som logotypen har. Svea ritades i flera olika färger och endast en av de 
som ritade DC återgav varumärket så som logotypen ser ut, de övriga skrev endast ner 
varumärkesnamnet. 
 
Intervjun med nioåringarna ägde rum före bildlektionen och ingen av de fem, tre flickor och 
två pojkar, som intervjuades förklarade definitionen av ett klädmärke, men nämnde Adidas 
och H&M som första exempel. Senare nämnde de även Lindex, KappAhl, Cubus och Gina 
Tricot. De beskrev Gina Tricots klädesortiment som tantkläder och två av flickorna sa att 
deras mormor respektive farmor handlade på Gina Tricot. Två av flickorna och en pojke 
bestämde själva vad de skulle ha på sig medan den tredje flickan bestämde ibland och hennes 
mamma ibland. Mamman till den andra pojken bestämde vad han skulle ha på sig för kläder. 
En av flickorna som själv bestämde vad hon skulle ha på sig brukade däremot fråga sin 
mamma om smakråd. ”Annars brukar jag ta något annat, typ svart eller vitt” sa hon 
fortsättningsvis och ”svart och vitt passar till allt” fyllde en flicka i.  
 
När barnen i årskurs tre fick frågan om vad de önskade sig för kläder eller skor uttalade de sig 
främst om utseende och design men även färg. Ingen uttalade sig om klädmärke men däremot 
om varumärke på skor; ”linne och Converse vill jag ha” sa en av flickorna som tidigare sagt 
att hon köpt nya Converse dagen före intervjun. Det visade sig senare under intervjun att hon 
även sparade till ett par Converse. Vid frågan om kläderna de önskade sig skulle vara ifrån 
någon speciell affär, skulle de vara köpta på H&M eller Lindex enligt en flicka. En annan 
flicka sa att det inte spelade någon roll, bara de var fina.  
 
Pojkarna tyckte att Converse var raggarskor, de gillade inte Converse sa de. En pojke önskade 
sig ”massa vita tröjor och svarta byxor” men de skulle inte vara köpta i någon särskild affär. 
Två flickor uppgav H&M och Lindex som favoritmärken och den tredje flickan sa KappAhl 
och Lindex. En av pojkarna sa H&M ”om man måste säga något, jag handlar ju aldrig kläder” 
och den andra pojken angav Adidas som sitt favoritmärke och uttryckte att ”det är dyrt”. De 
associerade Adidas till sport och alla ägde något från varumärket. Om någon hade på sig 
Adidas tyckte gruppen att personen i fråga var sportig och om en annan person hade på sig 
kläder från H&M var hon eller han vanlig. En av flickorna sa att hennes mamma brukar gilla 
samma kläder som henne och gav ett exempel från när de varit på Ullared: ”Jag var på Ullared 
och då ville hon ha nästan alla kläder som jag köpte”. Alla sa att de inte tyckte det var viktigt 
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att andra tycker om likadana kläder som de. Alla var överens om att Hello Kitty, Star Wars 
och Spider-Man var ”töntigt” och ”barnsligt”, men de berättade att de ägde kläder och prylar 
från de varumärkena när de var yngre. När de fick frågan om de fanns några märken de 
absolut inte kunde tänka sig att ta på sig nämndes föregående märken. En flicka sa också att 
hon inte kunde tänka sig att ha kläder som var inhandlade på second hand.  
 
Vid klädinköp var klädernas utseende, passform, färg och pris de främsta faktorerna som 
gruppen tog hänsyn till. En av flickorna tänkte inte på priset eftersom det inte var hon som 
betalade, men däremot så gjorde föräldern som betalade det. En av pojkarna tog även hänsyn 
till att plagget skulle passa det syfte den inhandlas för. ”Om de kostar typ 800 kronor och jag 
verkligen vill ha de så brukar jag inte köpa de ändå och så kanske jag sparar till något 
liknande av det som kostar mindre” sa en av flickorna.  
 

4.5 Årskurs fyra – tioåringar 
 
Vid den inledande frågan i årskurs fyra, om vad ett varumärke var, ropade eleverna i mun på 
varandra; ”sådana som gör kläder”, ”jag kan ett, Adidas” och ”H&M” var några av de 
varumärken som nämndes. När de fick bilduppgiften behövde ingen elev hjälp utan alla var 
aktiva från början och flertalet diskussioner uppstod eleverna emellan. Barnen i årskurs fyra 
var inte beroende av vad de själva bar för klädmärken för att klara uppgiften, vilket skådats i 
de yngre åldrarna, utan kunde återkalla varumärken från minnet. Alla barnen ritade mer än ett 
varumärke. 

”Vad står H&M för?” frågade en pojke varav en flicka snabbt svarade Hennes & Mauritz. Av 
de 20 elever som närvarande avbildade 11 barn H&M:s logotyp. På delad andraplats i 
frekvenstabellen kom KappAhl, Svea och Converse som ritades fem gånger vardera. Frågor 
väcktes om Sveas logotyp och två flickor förklarade oberoende av varandra att Svea trycktes i 
massa olika färger och att de vidare använde den färg de tyckte bäst om. Majoriteten av de 
logotyper som barnen ritade kopplades samman med den färg företaget i fråga använder i sin 
logotyp.  

Kring skomärket Converse uppstod en diskussion under bilduppgiften. Diskussionen handlade 
om vad som kännetecknade ”äkta” Converse. När en pojke sa att han hade ”riktiga Converse 
hemma” förklarade han att de hade en ring och en stjärna. Han sa ”man ser att de är äkta 
genom att titta på märket, har de inget märke är dem inte äkta”. En diskussion om Converse 
uppstod även under intervjun varav de fem flickor som deltog också var eniga om att 
Converse måste ha ett runt märke. Då en flicka förklarade att märket satt på utsidan invände 
tre andra flickor och förklarade att det satt på insidan. Den femte flickan förklarade då att 
symbolen kunde sitta på båda ställena och att hon själv ägde tre par Converseskor, ”på den 
ena sitter den inåt och på de andra paren sitter det utåt”. Flickorna menade på att Converse var 
en sko som var ”ganska hög” och att skomodellen gick upp cirka 10 cm på ankeln. 
Converseskor stod även på två av flickornas önskelista, men en av flickorna uttryckte att hon 
inte vill ha med märket, hon berättade att hennes mamma förklarat att det var barn i Kina som 
gjorde Converseskorna. Tre andra skomärken som avbildades var Hunter, Skopunkten och 
Din Sko. 
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! Bild 16      Bild 17                Bild 18 
!

För att beskriva klädmärken förklarade en av flickorna under intervjun att ”Alla kläder har ett 
slags märke, som en logga och Adidas och Converse….det är typ märken och sånt.”. Vidare 
fördes en diskussion kring Adidas, flickorna kopplade ihop varumärket med sport och 
produkter så som idrottskläder, väskor och gympakläder nämndes.  
 
Alla flickor uttryckte sig om att de oftast handlade ihop med sin mamma och att de oftast 
handlade på grund av att de behövde nya kläder eftersom de växte ur samt slet ut sina gamla.  
Flickorna berättade att de även köpte kläder för att de var snygga och de brukade inhandla nya 
kläder när de skulle gå på fest. I slutet av intervjun förklarade några av flickorna att de hade 
väldigt mycket kläder, en av dem förklarade att hon och hennes tvillingbror hade sina 
garderober bredvid varandra och att hennes var proppfull medan hennes brors var halvtom. En 
av de andra flickorna formulerade sig följande ”det är så att jag gillar väldigt mycket att köpa 
kläder och pappa säger att det är onödigt att köpa sånt jag inte behöver”. Hon förklarade 
vidare att om hon då fortfarande vill ha något nytt, frågade hon snällt men erbjöd sig även 
själv betala. En av flickorna förklarade likaså hon att hennes föräldrar tyckte hon slösade sina 
pengar. En flicka berättade att hon ofta gillade sådant som var dyrt och en annan flicka 
berättade att hon ibland betalade själv men om produkterna var dyra betalade hennes mamma.  

När flickorna talade om sina favoritmärken togs företag som H&M, Lindex, KappAhl och 
Svea upp. En flicka förklarade att hon idag gick till de affärer som hennes mamma alltid tog 
med henne till när hon var liten. När de berättade om varför de tyckte om H&M talade de om 
design och variation i utbudet men även klädernas passform. Den flicka som tyckte om Svea 
berättade att hon hade plagg från varumärket. Längre in intervjun berättade två andra flickor 
att de inte tyckte om Svea på grund av dålig design. Alla deltagare i intervju visste vad Svea 
var för något, ingen visste vart man kunde handla varumärket men alla var eniga om att man 
lätt kunde kolla upp det på internet. 

Genom hela intervjun talade flickorna om design på plagg och kopplade ofta tillbaka till 
varumärken. De förde en öppen dialog med varandra, resonerade kring ämnet och ställde 
frågor till varandra under intervjun. De tyckte inte det var viktigt att andra gillade plaggen de 
själva bar utan det viktigaste var att de själva tyckte om dem.  

 4.6 Frekvens av varumärken 
!

H&M var det varumärke som mest frekvent avbildades bland barnen, oavsett ålder. Av de 
H&M logotyper vi fick in per elev, visade frekvensen på en markant ökning ju äldre barnen 
blev. Vi valde att räkna på logotyp per elev då barnen i vissa klasser ritade mer än ett 
varumärke. En femtedel av barnen i förskolan ritade H&M:s logotyp medan drygt hälften av 
tioåringarna ritade logotypen. Där emellan skedde en successiv ökning av logotypens 
frekvens. Antalet barn som ritade Lindex var som högst i förskolan, där nästan en tredjedel av 
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barnen ritade Lindex. Dock avtog denna frekvens ju längre upp i åldrarna vi kom. Två 
nioåringar av 17 ritade Lindex logotyp, men endast en av 20 tioåringar. KappAhls förekomst 
var inte beroende av ålder utan återspeglades i alla åldrar.  

Hello Kitty stod för cirka en femtedel av de varumärken förskolebarn ritade och i årskurs ett 
halverades denna frekvens. Ingen av de äldre barnen ritade Hello Kitty eller bar varumärket. 
Spider-Man ritades inte av förskolebarnen men med en frekvens på två av 20 barn i årskurs ett 
och en frekvens på tre av 34 barn i årskurs två. Elever i årskurs ett och två bar Spider-Man 
kläder medan eleverna i förskolan och årskurs ett bar Hello Kitty plagg.  

Varumärken som Svea och Converse avbildades främst bland de äldre barnen. Svea ritades av 
årskurs två till fyra med en stigande frekvens i relation till ålder. Från en frekvens på en 
tiondel bland nioåringarna till en frekvens på en fjärdedel av tioåringarna. Gina Tricot ritades 
bara av barn i åldrarna åtta och tio, varav antalet fyra av 34 åttaåringar och fyra av 20 
tioåringar. Nedan följer en lista på de mest återkommande varumärkena i respektive ålder. 
Listan är baserad på den frekvens varumärket avbildades gentemot antalet elever i respektive 
klass. 

 Sexåringar: 1. H&M 
1. Lindex 

  1. Hello Kitty 
 
 Sjuåringar: 1. H&M 
  2. Din Sko 
  2. Puma 
  2. Hello Kitty 
  2. Spider-Man 
 
 Åttaåringar: 1. H&M 
  2. Lindex 
  3. KappAhl 
 
 Nioåringar: 1. H&M 
  2. Svea 
  3. DC 
 
 Tioåringar:  1. H&M 
  2. KappAhl 
  2. Svea 
  2. Converse  
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5 Analys och tolkning av empiri 
 
I det här kapitlet behandlas den insamlade empirin som kopplas ihop med de teorier 
som förklarats i den teoretiska referensramen. Genom tolkning och analys diskuteras 
och belyses de delar av ett varumärke som är viktigt för ett barn. 

5.1 Varumärkesmedvetenhet och varumärkeskännedom 
!

Denna del av analysen ämnar diskutera och belysa den varumärkesmedvetenhet samt 
varumärkeskännedom vi skildrade ur den insamlade empirin och även belysa den utveckling 
som skedde i relation till ålder. Vidare valde vi även att se till den detaljrikedom barnen hade 
då de ritade varumärken, alltså barnens varumärkeskunskap. 
 
Barn i förskolan hade svårigheter att återkalla varumärken från minnet vilket yttrade sig under 
bilduppgiften. Däremot kände samtliga i klassen igen de varumärken vi visade upp; en IKEA-
påse, en ICA-kasse och ett Coca-Cola-glas och namngav alla utan problem. Barnen kunde 
inte förklara vad varumärkena stod för men en del barn uttryckte dock en personlig koppling 
till dem, så som till exempel det barn som berättade att IKEA-påsen användes som tvättpåse i 
hemmet. Denna situation styrker Bravo, Fraj och Martínex (2007) studie som påvisar att barns 
varumärkesmedvetenhet påverkas av familjen konsumtion. Den övervägande majoriteten 
ritade ett varumärke de själva hade på sig. De flesta logotyper som samlades in i 
förskoleklassen kategoriserades som skisser och endast två barn återgav ett varumärke i den 
färg företagets logotyp har. Trots barnens svårigheter att återkalla varumärken menar vi att det 
råder en stark varumärkesmedvetenhet bland sexåringarna. Exemplet då de olika 
varumärkeslogotyperna visades upp styrker detta, det belyser den medvetenhet som råder 
samt hur ett varumärkes blidspråk är av betydelse. Som tidigare nämnts, känner barn igen 
varumärken tidigare än vad de kan återkalla dem (Valkenburg & Buijzen, 2005) vilket tydligt 
uppenbarade sig bland sexåringarna. Trots den varumärkesmedvetenhet som råder belyser 
empirin i motsatts även brister gällande sexåringarnas varumärkeskännedom samt 
varumärkeskunskap. Vilket visade sig bland annat då de återgav ett varumärke men vidare 
hade svårigheter att uttrycka det i ord liksom bild och vidare även i deras färgval. Bland 
barnen som var ett år äldre, sjuåringarna, ses en utveckling både inom medvetenhet, 
kännedom och varumärkeskunskap. Varumärkesmedvetenheten var stark även här men om än 
större, sjuåringarna återgav fler varumärken från minnet och betydligt fler barn kopplade ihop 
ett varumärke med den färg företagets logotyp skrivs vilket belyser denna utveckling.  
 
I årskurs två förklarade vissa barn vad ett varumärke var och majoriteten av klassen återgav 
varumärken från minnet. Bland åttaåringarna sågs tydligt hur allt fler barn återgav 
varumärken i rätt färg och vi skådade även hur en del barn lade märke till detaljer och ritade 
varumärken som fångade specifika symboler eller för varumärket typiska detaljer. Vilket visar 
på en fortsatt utveckling både inom varumärkesmedvetenhet, varumärkeskännedom och inom 
varumärkeskunskap och precis som i Hémer-Nicolas och Gollety (2012) studie visar det på att 
ett varumärkes symbol förbättrar barns kunskap kring varumärket. Nedan följer två exempel 
på avbildningar från två åttaåringar.  En elev avbildade Gina Tricots logotyp, genom att 
åtskilja den skillnad i tjocklek som är mellan Gina och Tricot. Hon har kastat om skillnaden i 
tjocklek, men vi menar ändå att den tydligt speglar detaljkännedom kring ett varumärkes 
logotyp. Likaså gäller exemplet Lindex där flickan som återgav Lindex logotyp har 
kunskapen om att e:et i Lindex är en bakvänd trea. 
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    Bild 7    Bild 8 

 
 Logotyp 1    Logotyp 2 

 

Den övervägande majoriteten i årskurs tre återkallade varumärken från minnet, endast ett fåtal 
ritade av varumärkena från sina kläder. I klassrummet diskuterade eleverna kring ämnet vilket 
visar på en större märkesmedvetenhet än i de yngre åldrarna och en fortsatt utveckling. 
Diskussionernas innehåll åskådliggjorde även att varumärken fick en större personlig 
betydelse. Majoriteten av klassen kopplade samman varumärket med den färg som logotypen 
har. Barnen i årskurs fyra hade en klar uppfattning om vad ett varumärke var och uppgiften 
var glasklar. Även tioåringarna avbildade varumärken från minnet och majoriteten kopplade 
ihop varumärket med dess korrekta färg. Däremot var elevernas diskussion något djupare än 
de i årskurs tre, då de till exempel diskuterade vad varumärkena stod för, vad som anses vara 
”riktiga Converse” samt att en flicka kopplade ihop ett varumärkets slogan med logotypen, se 
nedan.  

 
 Bild 19                   Logotyp 3 
 
 

Empirin visar på en utveckling inom varumärkesmedvetenhet, varumärkeskännedom och 
varumärkeskunskap i relation till barns ålder. Varumärkesmedvetenheten är stark i alla åldrar 
men förstärks i de äldre, medvetenheten har även yttrat sig på olika sätt då det för de yngre 
barnen var svårt att uttrycka sig. Barnens varumärkeskännedom och varumärkeskunskap har 
haft en kraftigare utveckling, då kännedomen var låg bland sexåringarna skedde en stark 
progress till att tioåringarna förde djupa diskussioner om olika varumärken. Genom att se på 
denna utvecklingen ser vi, som i Hémer-Nicolas och Gollety (2012) studie, att barn i de yngre 
åldrarna har större förmåga att förstå ikonisk information jämfört med muntlig. I den 
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föreliggande studien ser vi dock hur barnen utvecklar sin förmåga att förstå muntlig 
information men även föra konversationer kring varumärken. 
 
H&M var det varumärke som hade högst frekvens i alla åldrar. Nedan återges en avbildad 
H&M logotyp från respektive åldersgrupp, för att visuellt belysa den skillnad 
varumärkeskännedom och varumärkeskunskap som diskuterats i föregående stycken. Av de 
H&M logotyper vi fick in per elev, visar frekvensen på en markant ökning ju äldre barnen 
blev. Vid betraktning av färgval blev vi intresserade av förskolebarnens val, två elever i olika 
delar av klassrummet kopplade båda ihop H&M med den färg som visas nedan. För att vidare 
kunna göra en korrekt analys besökte vi en H&M butik, där vi möttes av lappar i kläderna där 
H&M skrevs i en liknande färg. När barnen ritade logotyperna utgick de ifrån sin 
varumärkessyn samt utifrån sin egen visual literacy. Skillnaden åldrarna emellan visar 
utvecklingen i deras visual literacy och på samma gång att barn får en större 
varumärkeskännedom samt kunskap ju äldre de blir. Precis som Fast (2007) resonerar ser vi 
här hur barnens egna literacy-historier spelar in. Barnens färgval styrker detta, den större 
majoriteten av barn i både förskoleklassen och årskurs ett målade ett varumärke de själva bar. 
Vi tror att barnen i förskoleklassen återgav H&M i den färg logotypen i deras kläder var 
skriven i, medan även barn i årskurs ett tittade i sina kläder men återgav H&M i rött. Trots att 
H&M:s logotyp uppenbarade sig i blågrön ton i båda klasserna, hade barnen i årskurs ett en 
större varumärkeskännedom och återgav varumärket i den färg som förknippas med företaget. 
Det här anser vi höra ihop med det Fast (2007) förklarar, en persons egna visual literacy 
situationer påverkar hur vi förhåller oss samt kunskapen kring symboler, vi syftar till att de 
äldre barnen levt längre och då vidare har en längre visual literacy-historia som yttrar sig i 
deras medvetenhet och kännedom kring varumärkessymboler.  I kontext till H&M:s ökning 
visade empirin att Lindexs frekvens gick i tvärgående riktning. I takt med att barn blev äldre 
minskade antalet avbildningar. 

 
       Bild 3               Bild 20  Bild 21   Bild 22 Bild 23 
    (förskolan)           (årskurs ett)                    (årskurs två)                       (årskurs tre)        (årskurs fyra) 

 

I förskolan var de flera barn som istället för att rita ett varumärke ritade en symbol som 
representerade ett varumärke, ett exempel är Hello Kitty som avbildades utan att 
varumärkesnamnet nämndes. Detta underbygger Hémar-Nicolas & Golletys (2012)  teori, 
nämligen att företag ofta använder sig av representerade symboler tillsammans med 
varumärket för att barn i yngre åldrar ska kunna återge varumärket genom att koppla ihop ett 
varumärke med denna symbol. För vissa barn i åldrarna 6-7 år var symbolen varumärket. I 
dessa åldersklasser fick vi in avbildningar i symbolform på till exempel Hello Kitty, se bild 2 
och Spider-Man men genom att se på avbildningarna bland åttaåringarna skådades en 
förändring då de istället valde att rita varumärkesnamnet, se bild 24. Det styrker som sagt 
tidigare forskningsresultat men visar även på den utveckling inom barns 
varumärkeskännedom som tidigare belysts. Det visar att barnens personliga visual literacy-
historia utvecklas och deras relation till modala texter förändras i de här åldrarna.  
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          Bild 2              Bild 24 
Barnens personliga visual literacy-historia sågs även ha betydelse och utvecklades olika 
gällande modeföretaget Gina Tricot. Gina Tricot ritades bara av barn i åldrarna åtta och tio, 
varav antalet var högre i de äldre ålderarna. Vi tror att detta kan ha påverkats av barnens 
visual literacy då de nioåringar som intervjuades relaterade Gina Tricot till sin mormor och 
farmor som brukade handla kläder där och uttryckte sig om att Gina Tricot hade tantkläder. 
Det här belyser hur ett barns visual literacy-historia påverkar barnens varumärkesmedvetenhet 
precis som Fast (2007) diskuterar och vidare i vilket sammanhang och hur ofta de tänker på 
ett varumärke i samband vid inköp (Keller, 2008). 
 
Adidas var ett varumärke som tidigt kom på tal i alla klasser och i flertalet fall var Adidas det 
varumärket som nämndes först. Trots detta var det endast ett fåtal elever som faktiskt ritade 
Adidas, ett exempel visas nedan. Vi har ingen förklaring till varför, men en flicka i årskurs tre 
uttryckte sig ”det är svårt att rita” gällande de streck hon visste skulle vara ovanför namnet 
och en pojke i årskurs ett som ritade varumärket suddade och ritade om flera gånger. Utöver 
detta skissades Adidas endast genom att skriva varumärksnamnet. Detta menar vi belyser att 
eleverna har hög medvetenhet om varumärket, men att det uppstår någon form av svårighet då 
de försöker återskapa varumärkets symbol. Adidas logotyp kan se annorlunda ut och även 
förekomma i olika färger vilket kan tänkas försvåra avbildningen. Svea är ett annat varumärke 
där liknande problematik uppstod. Barnen uttryckte att Svea kunde förekomma i olika färger, 
vilket stämmer, företeelsen gjorde dock att barnen blev osäkra på hur de skulle avbilda 
varumärket. Vi vill med detta belysa att då ett varumärke inte använder sig konsekvent av 
samma symbol eller färg uppstår svårigheter i barns varumärkeskännedom och 
varumärkeskunskap. Situationen kring styrker även att barn känner igen varumärken tidigare 
än de har förmågan att återge dem som Valkenburg och Buijzen (2005) förklarar. Då vi ser på 
dessa varumärken i kontext med H&M ses en stor skillnad i barnens varumärkeskännedom. 

 
 Bild 5      Logotyp 4    Logotyp 5 
 

Från att förskolebarnen kopplade ihop H&M med att ”det är roligt” eller ”de har fina kläder”, 
uttryckte sig inte barnen om varför de tyckte om varumärket, vilket styrker de vi tidigare 
diskuterat: barn i de yngre åldrarna har bristande varumärkeskännedom. En annan anledning 



%$!

!

till resultatet kan vara deras bristande kunskaper i förmågan att uttrycka sina tankar och 
känslor. Senare, vid tio års ålder, kunde de föra en diskussion om vad ett varumärkes 
förkortning står för samt vad som kännetecknar ”äkta” Converse och vidare diskuterades hur 
man såg skillnad på kopior och äkta genom märkets placering på skorna. När tioåringar talade 
om H&M uttalade de sig om designen, utbudet och passformen. Även här syns tydligt hur 
varumärkeskännedomen och varumärkesassociationen tilltar med åldrarna.  
 
När det kommer till barnens kännedom om vart varumärkena kan inhandlas ses inga större 
tendenser eller mönster i de olika åldrarna. Det som vi däremot kunde utläsa var att de 
tioåringar som intervjuades diskuterade kring sina kläder utifrån varumärket och vart 
produkten kom ifrån, i relation till de yngre åldrar som inte hade samma diskussioner och 
vidare inte har denna kännedom. 
 

5.2 Varumärkesprestationer 
!

Då varumärkesprestation bygger på en rad olika komponenter har vi försökt se hur barn förde 
en konversation kring dessa, exempel på komponenter är; pris, design, hållbarhet och hur väl 
en produkt möter ett funktionellt behov. Vi kan genomgående i åldrarna se en blandning av 
vem det är som bestämmer vid klädköp, i vissa fall bestämmer föräldrarna, i andra bestämmer 
barnen själva och ibland sker en interaktion mellan båda parter. Det kan vidare vara svårt att 
diskutera de ovannämnda komponenterna då barn har olika relation till inköpsprocessen. Men 
mönster har dock skådats vilket kommer beskrivas nedan.  
!

Barnen förklarade ofta ett de handlade på grund av ett de behövde nya kläder eftersom de 
växte ur samt slet ut de gamla. Trots att barnen i de flesta fall påstod att de handlade om de 
behövde nya kläder, kunde vi genom intervjuer och observationer tolka att så inte var fallet, 
då barn gång på gång nämnde köp baserat på andra kriterier. Då åldern steg skedde en 
övergång som främst skådades hos flickor. Det relativt svaga intresset för kläder och 
varumärken som skådades i de lägre åldrarna övergick till ett intresse, vilket i sin tur ledde till 
nöjesköp. Nöjesköp kan ses som motsatsen till behovsköp och förklaras genom att de inte 
köper en produkt för att fylla ett specifikt primärt behov. När de diskuterade behovsköp talade 
de om att de växte ur sina gamla kläder eller slet ut dem. Endast en pojke, sju år gammal, gav 
exempel på ett behov. Vid frågan om vad barnen önskade sig om de var deras födelsedag 
imorgon, önskade de sig flertalet saker medan pojken i fråga förklarade att han önskade sig 
nya vinterskor då hans gamla ”ligger i tusen små minibitar i källaren”. Han påvisade alltså att 
han ville ha en produkt som fyller ett behov, han var ute efter produkten på grund av dess 
primära funktion, alltså hålla hans fötter torra och varma. Ett annat scenario som togs upp var 
en flicka på tio år som sa att hon handlade kläder vid behov och förklarade att om hon till 
exempel var inbjuden på fest inhandlade hon nya kläder. Hon förklarade också att hon då 
köpte ”fina” kläder och de andra flickorna instämde i beskrivandet. Den här typen av köp kan 
beskrivas som om flickorna var ute efter en produkts sekundära funktioner. Produkten skulle 
vara fin och säga något om de som person, snarare än att endast fungera som påklädnad. Det 
vi vill belysa med dessa exempel är att barn oftast inte ser och bedömer en produkts prestation 
utifrån ett primärt behov. Endast en pojke svarade utifrån ett primärt behov, medan de andra 
barnen svarade utifrån varumärkets bildspråk. Vidare leder detta till att barn bedömer 
produktens prestation ur en emotionell synvinkel snarare än för produkternas faktiska 
prestation.  
 
Barn i respektive åldersgrupp talade om kläder utifrån design men majoriteten påstod att det 
var plaggets bekvämlighet som avgjorde om det blev inköp eller inte. Pris var en annan del 
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som utvärderades för att se hur viktig varumärkesprestation var för barn. Som tidigare nämnt 
var det en relativt jämn fördelning av vem det var som bestämde vid köp. Dock skådades en 
trend genom intervjuerna. Barn på sex år nämnde inte pengar medan barnen på tio år talade 
om sig själva utifrån att de var konsumenter och att pris var en viktig del av inköpet. Genom 
att analysera empirin såg vi en successiv förändring i barnens relation till pris. Som nämnts 
ovan omtalades inte pris vid intervjun med sexåringarna. Sjuåringarna sa att kläder och skor 
inte fick vara för dyra. En åttaårig flicka förklarade att hon visste att pris var avgörande om 
det blev ett köp eller ej, men att det var hennes mamma som tog beslutet. Vidare uttryckte en 
pojke på nio år att ”Adidas är dyrt” och en flicka under samma intervju uttryckte vid ett annat 
tillfälle: ”Om de kostar typ 800 kronor och jag verkligen vill ha de så brukar jag inte köpa de 
ändå och så kanske jag sparar till något liknande av det, som kostar mindre”. Flickorna i 
årskurs fyra påstod också de att pengar var av stor betydelse och att de ibland själva betalade 
sina kläder. Tre flickor förklarade att de handlade väldigt mycket kläder och att deras 
föräldrar påstod att de slösade sina pengar. Den successiva förändringen i barnens syn på pris 
visar att på att barnens bedömningsförmåga förändras och betydelsen av komponenten pris 
förändras i relation till ålder. 
 
Genom att sammankoppla empirin med den valda teorin ser vi att föräldrar har en stor 
påverkan i den här byggstenen. Barnens syn på pengar påvisar en utveckling barnen 
genomgår. Från att de yngre barnen inte såg en produkt utifrån pris, utan var mest intresserade 
av produktens bildspråk, till att utvecklas och själva bli konsumenter. Byggstenens olika 
komponenter får större betydelse och utvärderas grundligare ju äldre barnet blir vilket 
samtidigt leder till att föräldrarnas påverkan minskar i samma takt. Deras egna behov var 
dock en komponent som barnen inte utvärderade och på så vis föll även deras förmåga att 
utvärdera en produkts hållbarhet och trovärdighet. Vilket är en viktig del i denna byggsten 
(Keller, 2008) 

5.3 Varumärkets bildspråk 

Ett klädmärkes bildspråk bygger på ett varumärkes yttre egenskaper. Det behöver inte vara 
produktens faktiska design utan kan till exempel vara tankar kopplat till en 
varumärkeslogotyp eller produkters förpackning (Keller, 2009). Som redan diskuterats växer 
barns varumärkesmedvetenhet och varumärkesassociation fram med åldern och empirin visar 
det samma gällande barns förmåga att förknippa varumärken med logotyper samt färg. 
Bildspråk är placerad på pyramidens högra sida vilket innebär att betydelsen är av emotionell 
typ. För att belysa innebörden av ett klädmärkes bildspråk utifrån barn har vi valt att se hur 
varumärkens bildspråk möter barnens psykologiska och sociala behov. 

Barn i alla åldrar diskuterade kring kläder utifrån design, de flesta påstod dock att 
bekvämlighet var den viktigaste komponenten i val av kläder. När barn talade om design 
bevittnades en trend som stärktes i de äldre åldrarna. Yngre barn talade om design i form av 
utseende, så som till exempel glitter och speciella tryck medan äldre barn ofta kopplade ihop 
produkter med ett specifikt varumärke. Vid frågan om de önskade sig någon speciell sko 
förklarade en sexårig flicka att hon önskade sig tofflor med glitter på, till skillnad från en 
tioårig flicka som önskade sig ett par Converseskor. Produktens bildspråk hade i båda fallen 
en stor betydelse men för den yngsta flickan var varumärke av mindre relevans. Det här 
återspeglade sig även i barns förmåga att återkalla varumärken. Vi menar på att ett 
varumärkes bildspråk är av stor betydelse för barn och får barn att favorisera vissa produkter, 
i det här fallet Converse och precis som Keller (2008) så är vikten i varumärets bildspråk dess 
styrka och förmågan att favoriseras. Ett varumärkes bildspråk får en större innebörd ju äldre 
ett barn blir, vilket också syns i deras förmåga att koppla ihop ett varumärke med en 
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användarprofil, med andra ord en identitet. Barnen från årskurs tre och fyra som deltog i 
gruppintervjuerna kopplade ihop Adidas med sport och sportig, istället för en viss typ av 
produkt som skedde i de lägre åldrarna. H&M kopplade en del av barnen ihop med vanlig, 
men de kopplade även ihop varumärket med bra design vilket är en viktig del av H&M:s 
affärsidé6. 

Majoriteten barn tyckte det var viktigt att vara unik, då det kom till klädval. Under intervjun 
med årskurs fyra diskuterade barnen ämnet djupgående. Det visade sig vara viktigt att vara 
unik och på så sätt inte okej att köpa likadana kläder som en klasskamrat. Däremot var det en 
flicka som istället såg det som en komplimang då någon köpte en likadan tröja som henne. 
Flickan förklarade att det blev en bekräftelse på att hon hade bra klädsmak. De yngre åldrarna 
tyckte däremot det var roligt om en vän hade en likadan tröja. Något som dock säger emot 
barnens strävan till att vara unika är deras ansträngning och önskan att äga produkter från 
specifika varumärken. Det tydligaste exemplet på detta var det sociala behov som sågs i 
relation till Converse, behovet förstärktes i de äldre åldrarna. Vi menar att deras uttalanden 
och handlingar inte stämmer överens, de vill vara unika men samtidigt vill de flesta äga ett 
par Converseskor. Det här påvisar hur ett varumärkes bildspråk är av stor betydelse för barn 
och hur det yttrar sig i barnens psykologiska och sociala behov. Precis som i de tidigare 
byggstenarna ökar bildspråkets betydelse i de äldre åldrarna. 

Ett varumärkes historia visade sig endast vara relevant i ett fall och då på ett negativt sätt. 
Converse var ett varumärke som ur en social synvinkel skapade ett behov hos de äldre barnen. 
En flicka på tio år uttryckte dock att hon inte ville ha Converse med det riktiga varumärket då 
hon visste att det var barn i Kina som gjorde skorna, men hon påstod ändå att Converse var 
hennes favoritmärke. Detta menar vi på belyser hur ett företag som arbetar med att stärka sitt 
varumärke och bildspråk kan skapa en konkurrensfördel och även på hur bildspråk påverkar 
ett barns val. Trots den negativa skildring hon återkopplar varumärket med, då hennes 
mamma förklarat andra barns arbetsförhållanden, var Converse fortfarande hennes 
favoritmärke. Bravo, Fraj och Martínex (2007) studie påvisar att barn ser varumärken på 
samma sätt som deras familj, vilket till viss del stämer i denna situation. Men situationen visar 
även barns brister gällande bedömning av information och hur det sociala behovet tar 
överhand. Det hade vidare varit intressant att se hur tjejen i fråga hade valt om hon fick välja 
mellan ett par riktiga Converse och ett par kopior utan hennes föräldrars närvarande. Hade 
Converse bildspråk varit så starkt att det påverkat henne vid valet? 

Andra historier som togs upp gällande varumärken hade ingenting med varumärket ifråga att 
göra utan skildrade barns enskilda och personliga minnen med varumärket, vilket även det är 
en viktig del av ett företags bildspråk. Det här var något som sågs i alla åldrar och 
kommentarer som ”jag skulle tänka på min kompis för hennes katt heter Svea” gällande Svea 
och ”jag skulle tänka på mamma, för hon köper alltid det” gällande Michael Kors uppstod. 
Även detta tyder på att bildspråk är en otroligt viktig del i barns relation till klädmärken och 
att den byggs utifrån barns personliga visual literacy. 

5.4 Varumärkesbedömning  

Varumärkesbedömning syftar till den subjektiva utvärdering användaren gör av varumärkets 
komponenter, så som; prestation, bildspråk och varumärkeskännedom. Exemplet angående 
Converse och barnarbete kan vara en del av de faktorer som spelar in då ett barn utvärderar ett 
varumärke. Trots flickans negativa bedömning av varumärket, favoriserade hon fortfarande 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Se bilaga 1 
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Converse. En flicka i årskurs två vars favoritmärke också var Converse, berättade att hon inte 
kunde ha Converseskor med anledningen av att de var för smala för hennes fötter. Scenarierna 
tyder på att det sociala behovet i dessa fall är större än deras bedömning av produkten samt 
varumärket. En annan flicka, även hon i årskurs två, förklarade att Converse var hennes 
favoritmärke och att hon ägt ett par, men då hon fick ont i fötterna av skorna tvingade hennes 
föräldrar henne till att köpa nya skor. Tidigare studier visar på att barn ofta bedömer 
varumärken utifrån sina föräldrars resonemang (Bravo, Fraj, & Martínez, 2007) men vi vill 
med dessa exempel snarare belysa barnens brister gällande bedömning av en produkt samt 
varumärke. Som precis förklarats var det sociala behovet stort och vidare var det viktigt att bli 
socialt accepterad vilket kommer diskuteras i nästa delkapitel. Vi vill belysa att den sociala 
pressen är så stor att den påverkar barns bedömningsförmåga. Vidare kan det diskuteras om 
barn bedömer varumärken utifrån sina föräldrars resonemang eller om föräldrar bedömer åt 
barnen, då de själva inte har förmågan att analytiskt bedöma.  

Under intervjun med årskurs fyra berättade en flicka att hon inte tyckte om Svea eftersom hon 
haft en mössa från varumärket som hon inte var nöjd med. Hon bedömde varumärket utifrån 
de bristande funktioner i designen som hon upplevde under användning. Denna erfarenhet 
ledde till att hon bedömde Svea ur en negativ synvinkel, vilket även påverkade hennes känslor 
för varumärket i samma riktning. Under samma intervju uttryckte en annan flicka sitt 
missnöje över Lindex, då hon påvisade ett bristande sortiment. Hennes bedömning av 
varumärket ledde till att hon hellre handlade på H&M än Lindex, då hon sa att hon med 
anledning av detta övergått från att ha handlat på Lindex till H&M. Det här visar dock att det 
sker en utveckling i barnens bedömningsförmåga i relation till barnen i de yngre åldrarna som 
inte diskuterade kring bedömning på samma sätt. 

Forskare som nämns tidigare i uppsatsen, för ett resonemang kring huruvida ett barn under 
åtta år verkligen kan förstå den säljande avsikten med reklam (McNeal, 1980) samt barns 
svårigheter att tolka reklamens övertalningsförmåga (Calvert, 2008). Barnens sociala behov i 
sällskap med de känslor och bildspråk som skapas av ett varumärke, eller vid 
grupptillhörighet genom ett varumärke, tillsammans med barns svårighet att tolka 
verkligheten gör att det sociala behovet tar överhand. Ett barns visual literacy utvecklas och 
förändras ständigt vilket bidrar till att deras bedömning av ett varumärke går från nästintill 
obefintligt, eller tillits en förälder, till att som vuxen bättre kunna bedöma ett varumärke. 

5.5 Känslor kopplade till varumärken 

En persons känslor kopplat till ett varumärke är något som växer med tiden och utvecklas 
genom tidigare byggstenar (Keller, 2008). Känslor som en person förenar med ett varumärke 
kan till exempel vara spänning, värme eller säkerhet (Keller, 2009). För att analysera barns 
känslor för varumärken beaktade vi det barn uttryckte sig om men analyserade även det vi 
observerade, för att på så vis se om deras uttryck stämde överens med deras handlingar. 
Genom detta kan vi vidare belysa och diskutera grupptryck och hur viktigt det är att ett 
klädmärke är socialt accepterat i en grupp.  

Under gruppintervjuerna, oberoende av ålder, uttryckte sig alla barnen om att det inte var 
viktigt att andra barn tyckte om de kläder de själva hade på sig. Vidare förklarade vissa barn 
att de däremot tyckte vad de själva hade på sig var viktigt och exempel utifrån design, 
bekvämlighet och färgkombinationer togs upp. Dessa diskussioner uppkom utifrån följande 
intervjufråga: ”Är det viktigt att dina kompisar gillar samma kläder/varumärken som du 
gör?”. Genom gruppintervjuerna samt de observationer som gjordes såg vi dock motsättningar 
gällande denna företeelse. Vi ser att barnen säger en sak men handlar utifrån en annan, 
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skepnaden av detta fenomen har dock successivt förändras beroende av barnens ålder.  

Sexåringarna satt relativt stilla under bilduppgiften, var och en satt alltså på sin plats och 
ritade i de flesta fall ett klädmärke de själva bar. Barnen var mycket fokuserade på vad de 
själva gjorde och samtalade inte så mycket med varandra. Under intervjun uttryckte sig två 
pojkar om att de ville ha shorts och T-shirt på sig, på samma sätt uttryckte två flickor efter 
varandra att de ville ha plagg med glitter på. Under lektionen med sjuåringarna började 
barnen samtala mer med varandra, majoriteten satt dock vid sitt bord under bilduppgiften. Ett 
fåtal teckningar som samlades in var väldigt lika. I intervjun uppenbarade det sig att vissa 
barn bytte åsikt utifrån vad andra barn tyckte. Åttaåringarna konverserade med varandra under 
bilduppgiften och omplacerade sig mellan borden under tidens gång. Antalet teckningar som 
liknade varandra ökade markant i denna åldersgrupp. Liknande händelseförlopp ägde rum för 
både årskurs tre och fyra.  Detta menar vi syftar på att det uppstår grupptryck barnen emellan. 
Vi ser en tydlig skillnad mellan den allmänna och språkliga pressen i relation till då barn 
fokuserar på vad det själva gör, vilket även styrks av Haun och Tomasellos (2011) studie om 
grupptryck. Vi observerade att när barnen började diskutera med varandra blev teckningarna 
mer lika. De äldre barnen tittade på varandra och blev mindre och mindre nöjda med vad de 
själva ritade. I en del klasser kunde även en ledare utses, då barn gick till den här flickan och 
frågade vad hon tyckte. Vi syftar därigenom på att grupptrycket blir större längre upp i 
åldrarna, vilket också leder till att det blir viktigare att klä sig i klädmärken som är socialt 
accepterade. Det kan vidare diskuteras om grupptrycket har med den språkliga progress 
barnen går igenom i deras första år i skolan eller med deras ökade varumärkesmedvetenhet. 
Det kan även vara en kombination av båda men barnens känslor kopplade till varumärken 
förstärks då barnet blir äldre. Elliotts och Leonards (2004) resonerar kring kläders betydelse 
för barn och deras studie visar att det är ett sätt för dem att känna samhörighet, vilket även det 
yttrat sig flertalet gånger i den föreliggande studien.  

Gällande kläder med tryck av tecknade figurer sågs en förändring mellan åldrarna. Hello Kitty 
var som populärast bland sexåringarna medan Spider-Man var som populärast bland 
sjuåringarna. En del barn uttryckte sig starkt om att Spider-Man var för pojkar medan rosa 
och Hello Kitty var för flickor. Värt att notera var dock att det var en åttaårig flicka som bar 
en Spider-Man-tröja samt ritade Spider-Man under bilduppgiften. Utöver denna avvikelse var 
de olika varumärkena könsrelaterade. Detta kan vidare diskuteras utifrån de studier som gjorts 
inom grupptryck, då det sägs finnas en könsskillnad gällande i vilken ålder grupptryck uppstår 
(Haun & Tomasello, 2011). Spider-Man och Hello Kitty ses generellt sätt som något ”barn” 
tycker om men frågan är om man även i ett större sammanhang kommer se en åldersmässig 
skillnad under vilken de olika varumärkena är som populärast. Vidare kan det diskuteras om 
det här handlar om att grupptryck börjar tidigare bland flickor än pojkar, eller om det bara är 
en tillfällighet? 

5.6 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet avser huruvida en relation skapas mellan ett barn och ett varumärke, samt 
hur stark relationen är (Keller, 2008), (Keller, 2009). Vår studie visar att barn är lojala i den 
bemärkelsen att de valde eller föredrog ett varumärke framför att annat, i den mån de hade 
möjlighet, men då de inte alltid själva höll i pengarna och fullt ut bestämde vad som skulle 
inhandlas uppstår en intressant fråga: kan ett barn vara varumärkeslojal, då de inte alltid är 
köparen?  

De yngre barnen nämnde inte pengar som de äldre barnen gjorde. De barn som talade om 
pengar gällande klädinköp evaluerade olika komponenter tillhörande pyramidens vänstra sida, 
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så som produktens syfte och pris. Vi ser här hur barn går från att vara slutanvändare av en 
produkt till att utvecklas till konsumenter. I de äldre åldrarna bestämde en del av barnen själva 
vad de skulle köpa, samt betalade vissa produkter med sina egna pengar. Först och främst 
menar vi att ett barn kan vara varumärkeslojalt och vidare vill vi belysa att det inte bara är det 
barn som själva betalar sina produkter som kan utveckla denna lojalitet. Ett företag som 
lyckas skapa ett starkt varumärkesvärde har en större chans att generera aktiva och lojala 
kunder (Keller, 2009). Vi har genom alla åldrar sett hur barn haft relationer till olika 
varumärken, de har inte alltid varit medvetna om relationen och i många fall har de haft 
svårigheter att uttrycka sina känslor i kontext till varumärket. Genom empirin ser vi att 
pyramidens högra sida har en större betydelse för barnen och att det vidare är av stor 
betydelse för företag att arbeta med sitt bildspråk för att generera lojala barn. Empirin visar att 
ett starkt bildspråk skapar ett socialt behov bland barn, som uttrycker sig genom starka 
känslor bland dem och som Hémar-Nicolas och Gollety (2012) diskuterar så är det genom att 
varumärket skapar en psykologisk närhet till barnet som leder till att barnet blir lojalt. 

Precis som i byggstenarna bedömning och varumärkeskänslor har även föräldrarna en 
påverkan gällande varumärkeslojalitet. En flicka i årskurs fyra berättade att hon idag gick till 
de affärer hennes mamma tog med henne till när hon var yngre. En annan flicka i årskurs ett 
sa att hon älskade Michael Kors, som var ett klädmärke hon själv inte hade några produkter 
ifrån men som hennes mamma handlade. Om hon fick önska sig vad som helst hade hon 
önskat sig en plånbok från Michael Kors. Barnen gick från att förlita sig på de varumärken 
föräldrarna hänför sin lojalitet, till att senare genom deras egen varumärkeskännedom, 
erfarenhet, känslor och bedömning samt utveckling av deras visual literacy, lägga grunden för 
deras egen varumärkeslojalitet. Tidigare forskning tyder på att barn ofta tar efter sina 
föräldrars inköpsvanor och litar på att deras föräldrar har mer kunskap om produkterna. Det är 
därför sannolikt att barn i vuxen ålder köper samma varumärke som sina föräldrar, av vana 
eller på grund av att en lojal relation till varumärket har vuxit fram under barndomen (Bravo, 
Fraj, & Martínez, 2007). 
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6 Slutsats 
 
I följande kapitel redogörs för studiens slutsatser genom att koppla teori och empiri till 
syftet och därigenom besvara forskningsfrågan. 

6.1 Hur ser barns relation till klädmärken ut? 

Barn i åldrarna 6-10 är varumärkesmedvetna och varumärken påverkar dem i dess vardag mer 
än vad de själva förstår. Deras medvetenhet samt förmåga att återkalla varumärken från 
minnet, i både ord och bild ökar i takt med att barn blir äldre. Barns visual literacy spelar en 
betydande roll i deras relation till varumärken och i takt med att den utvecklas, förbättras även 
barns detaljkunskap gällande varumärkeslogotyper. Barns relation till varumärken sker på ett 
emotionellt plan snarare än ett rationellt, då de känslomässiga faktorerna i relationen tar 
överhand och barn har svårt att bedöma varumärken korrekt, av den orsaken att det sociala 
behovet tar över. Likaså influeras barn av ett varumärkes bildspråk på ett djupare plan, 
eftersom de har en större förmåga att förstå ikonisk information än muntlig, jämfört med hur 
ett varumärke uppfyller barns förväntan. Barn i yngre åldrar förknippar ofta ett varumärkes 
symbol med varumärket i fråga och kan på så sätt favorisera varumärken redan i ung ålder. På 
så vis är det viktigt för ett företag att tydligt nå ut med sitt bildspråk, för att i en tidig ålder 
fånga barns intresse som fortsättningsvis kan leda till lojalitet.  

6.2 Barns varumärkespyramid 

Genom vår analys har vi konstruerat en modell (Figur 2) för att tydliggöra studiens resultat 
och vidare fördjupa diskussionen kring barns relation till varumärken. Modellen är anpassad 
till barn, men baserad på Kellers modell som förklarats i kapitel 3.1. Pyramiden är uppbyggd 
av samma byggstenar som Kellers modell och byggstenarna har även samma betydelse. Vi 
har sett att alla delar är av relevans för att beskriva ett barns relation till ett varumärke, men då 
vuxna har ett maktövertag över barn samt ständigt influerar barn i deras val har ett sjunde 
begrepp lagts till som vidare benämns som gråzonen. Gråzonen kan förklaras som föräldrars 
eller vårdnadshavares påverkan på ett barns relation till ett varumärke.   

  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Barns Varumärkespyramid 
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Som skådas i modellen ligger gråzonen koncentrerad mer till vänster i pyramiden, då vi 
tycker oss se att föräldrarna påverkar sitt barn mer ur en rationell synvinkel. Detta är något 
som visar sig både i tidigare forskning och i vår insamlade empiri. Barn bygger sin 
varumärkeslojalitet utifrån psykologiska och sociala behov och det är viktigt för dem att de 
kläder de har på sig är socialt accepterade. 

Vidare menar vi att storleken på gråzonen skiljer sig från barn till barn, gråzonen täcker vid en 
individs födsel hela pyramiden men krymper när barnet växer och utvecklar sitt visual 
literacy. Gråzonen krymper i olika takt från person till person för att till sist försvinna helt. 
Dock kan en förälders påverkan överföras till barnet gällande varumärkesuppfattning, då en 
förälders visual literacy ofta avspeglas i barnet på grund av den uppfostran som ägt rum. Den 
hastigheten gråzonen krymper i baseras på till exempel mognadsgrad och ett barns utveckling 
av att se saker ur en analytisk synvinkel, men även beroende på barnets intresse för kläder och 
inköp av dessa.   
!
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7 Avslutande diskussion 
 
I det avslutande kapitlet presenteras en reflektion kring studien och dess utförande, 
tillsammans med förslag till framtida forskning och en utvärdering gällande studiens 
giltighet.  

7.1 Egen reflektion  
!

Genom egna erfarenheter och den konkurrenssatta marknaden som idag råder var vi innan 
studien påbörjades överens om att barn idag har en större varumärkeskunskap än barn i 
tidigare generationer. Dessa tendenser har bland annat yttrats i vår vardag då vi har erfarenhet 
från varumärkes- och modebranschen samt barnklädesbranschen. Litteraturöversikten som 
utfördes i form av en förstudie, för att undersöka huruvida ämnet för uppsatsen var 
genomförbart, visade åt samma håll; barn idag har en starkare relation till varumärken än vad 
vi trodde. Barn exponeras för en mängd reklam genom flertalet medier varje dag och detta tar 
uttryck genom deras visual literacy och vidare deras relation till klädmärken. Att samhället 
har utvecklats till ett konsumtionssamhälle där status- och symbolvärde överordnar sig 
praktisk funktion kom inte som en chock, men barns inverkan på föräldrars köpbeslut var 
överraskande stort. Relationen mellan barn och föräldrar har i stort förändrats det senaste 
decenniet, där barn på flera plan påverkar föräldrars beslut. Dagens barn växer upp med större 
utbildningsmöjligheter tillsammans med en mentalitet som förstärker individen och en 
tidigare frigörelse från föräldrar, vilket kan tänkas ha påverkat förändringen. Dagens barn är 
rikare än någonsin, vilket bidrar till konsumtion i allt större grad tillsammans med ökad 
marknadsföring på grund av större konkurrens företag emellan. Internets utveckling har spelat 
en betydande roll gällande kunskapsspridning av varumärken samt möjligheten att kringgå de 
marknadsföringsrestrektioner som konsumentverket tillhandahåller. Överlag stämmer 
studiens resultat överens med våra förväntningar gällande den relation barn har till 
varumärken. Enskilda fall har överraskat med större varumärkeskännedom än förväntat. 

7.2 Framtida studier och forskning 
!

I studien har vi diskuterat huruvida barnens analytiska bedömningsförmåga är tillräcklig för 
att bedöma ett varumärke utifrån bland annat marknadsföringssyfte. Det skulle vara av 
intresse att studera vid vilken ålder barn utvecklar ett sinne för analytisk bedömning och 
utifrån vilka grunder de gör sina bedömningar. Under studiens gång såg vi en skillnad 
gällande barns relation till klädmärken könen emellan vilket skulle vara intressant att belysa 
och studera mer djupgående. Vi valde att studera barn vid en skola, men vi uppmanar att 
framtida forskning diskuterar de likheter och skillnader som finns mellan barn från storstaden 
och barn från landsbygden. Vår studie påvisar föräldrars stora inflytande vilket vidare öppnar 
upp för vidare studier och forskning kring vilka parametrar föräldrar påverkar hos barn samt 
vilka av föräldrars egenskaper som ligger till grund för barns relation till varumärken. 
Föräldrarnas syn på varumärken, visual literacy, inkomst är några faktorer som är av intresse 
att undersöka för att se hur de i sin tur påverkar barns relation till varumärken. 

7.3 Utvärdering av studiens tillförlitlighet  
!

För att bedöma studiens tillförlitlighet har vi granskat följande; undersökningsmetod, 
genomförande, källors trovärdighet, studiens kontext samt vår roll under studien. 
!
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7.3.1 Pålitlighet 

Under studiens gång är det vi som varit mätinstrument och därför spelar vår uppfattning och 
vår visual literacy in gällande de tolkningar och den analys vi utformat. Vår objektivitet har 
utvecklats med tiden beroende på vilka vi är, men likaså har tidpunkten för insamlingen haft 
betydelse, vilket vi inte kunnat undgå.  

Studien belyser barns relationer till klädmärken genom olika infallsvinklar. Datamaterialet i 
förhållande till varandra pekar åt samma håll och belyser en helhetsbild, vilket stärker den 
interna konsistensen. Tidigare studier gällande barn och varumärken, vilka vi krisiskt 
granskat, styrker den empiri vi samlat in och på så vis den externa konsistensen. Föregående 
resonemang bidrar till att studiens kontext kan framstå som rimlig då den kan spegla ett större 
sammanhang, trots dess begränsade generaliserbarhet.  

Det uttalande vi kan göra gällande stabilitet, förhåller sig till huruvida de analyser vi gjort är 
aktuella även idag. Vi har därför, oberoende av varandra, utgått från vårt noggrant 
konstruerade kodningsschema när vi analyserat teckningarna. För att vidare påpeka 
analysmetodens pålitlighet har vi vid upprepade tillfällen analyserat teckningarna för att 
försäkra oss om att kodschemats utformning är oberoende av tidpunkt för analys.   

Då vi varit två stycken som observerat bilduppgiften har vi noggrant diskuterat det vi sett och 
hört, för att våra slutsatser på ett så bra sätt som möjligt ska vara ekvivalenta och på så sätt 
återspegla verkligheten, genom att den ena eller den andra inte missbedömt eller misstolkat de 
vi observerat. Under hela studiens gång har det varit viktigt för oss att diskutera kring den 
insamlade data för att undvika missvisande empiri. För att undersöka huruvida vi är överens 
gällande vår beskrivning av samma förhållande har vi oberoende av varandra gått igenom 
intervjuerna. Vidare har vi trots detta dragit samma slutsats och beskrivit förhållanden på ett 
likvärdigt sätt, vilket gör studien mer trovärdig. 

7.3.2 Giltighet 

Eftersom vi har erfarenhet från varumärkes- och barnklädesbranschen påvisas studien 
kompetensvaliditet genom att knyta samman vår kompetens med datamaterialets 
verifierbarhet. Vi menar att datamaterialet i studien är giltigt i förhållande till vår 
forskningsfråga och att vår metod på ett bra sett har hjälpt oss besvara vår forskningsfråga. 
Inte minst genom att de olika metoderna visar samständiga resultat och på så vis vittnar om 
metodernas relevans och är vidare förtroendegivande. Trots att studien återspeglar barn på 
Malmens Montessori i åldrarna 6-10 års relation till varumärken just nu, så menar vi att detta 
inte är beständigt utan ändras över tid. Möjligen bygger relationerna på samma element över 
tid, men varumärkenas popularitet ändras, inte minst beroende av att barnen blir äldre och 
utvecklar sitt visual literacy. 
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Bilaga 2, Grund för gruppintervjuerna 

Vi har utgått från denna mall vid alla gruppintervjuer men mallen har endast fungerat som en 
grund och vidare har även andra frågor ställts utifrån de diskussioner som uppstått. 

 

Vet ni vad är varumärke är?  

Kan ni nämna ett/några varumärken? 

Vad tänker du på när du hör/ser X? 

Vem bestämmer vad du ska ha på dig? 

Om du får bestämma själv, vad tar du helst på dig och varför? 

Vem är det som bestämmer vad du ska köpa för kläder? 

Finns det något  klädesplagg som du önskar dig just nu? 

Har ni något favoritmärke? 

 Varför gillar du X? 

 Vet du vart man kan köpa X? 

 Har du några kläder från det här märket? 

 Vad tänker du när en person har på sig X?  

Vet du någon annan som också tycker om det här märket? 

 Är det viktigt att dina kompisar gillar samma sak som du gör? 
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