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Förord  

Rapporten är skriven som ett komplement till ett externt modeuppdrag jag gör som 

innefattar barnkläder. Hela studien är gjord i Göteborg och de som har deltagit är 

klädföretagen Polarn O.Pyret, KappAhl och Acne.  

Andra respondenter som har bidragit till studien är en förskolelärare från Göteborg 

samt min handledare Magnus Bratt som har väglett och hjälpt mig att bolla idéer. 

 Tack till alla som tog sig tid att medverka till studien.  

Borås Maj 2011. 
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Abstract 

 

Keywords: Fashion, Identity, Tweenagers, Cognitive psychology.  

These days almost every great designer makes clothing for kids. On the international 

market it’s much more common that every large design house  has entered the kids 

wear market. They create mini collections for the youngest with a sense of fashion.  

But I chose to not focus on the international market and to look deeper into the 

Swedish market and the differences between Swedish brands. I chose three brands 

that points at different target groups. Acne, KappAhl and Polarn O.Pyret.  

KappAhl is a big fashion company that is addressed to men, women and 

children. The company is not more niche than that their clothes should maintain low 

prices. KappAhl  makes popular kids wear as they run, like their other collections 

strongly.  

Polarn O. Pyret has a completely different context in which they are only focused on 

children's fashion. It started as a company only focused on kids wear and has not 

suggested any other collections.  

 Acne is interesting because it is located in a completely different price range and 

differ in the audience, unlike the previous two companies. 

To compare the different companies' approaches were interesting and instructive to 

analyze their own thoughts and ideas on an industry of fashion for children. It felt 

that the report had not quite got its order until the psychological debate 

interweaved in the study.  

How to dress their children is a personal matter of taste and has probably no direct 

adverse effects in small ages.  

Articles in fashion magazines that says "this is what your kids should wear this 

spring"  sounds much more like directives targeted at parents. Particularly young 

girls have also entered the great fashion blogger market. Twelve year old girls talking 

about what to wear. The link is between how fashion companies themselves looking 

at the industry and what responsibility they have against these very young girls. 

 

 The much more current debate surrounding that kids should be kids becomes an 

issue. What I try to show in the report is how the different companys consider 

themselves to be responsible. Parents and fashion industry certainly, but is there 

really no right or wrong about these young girls are passionate about fashion. It is 

intended that the study should be as objective as possible, then the conclusion of 

the study will not prove what is right or wrong without discussing the various 
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respondents' answers to the way we humans develop during childhood. The analysis 

of the fashion business processes, psychology and social pressures further 

developed also its own external mission. 

   



 
 

V 
 

Sammanfattning 

Nyckelord: Mode, Identitet, Tweenagers, Kognitiv utvecklingsteori.  

Det blir allt vanligare idag att de stora modehusen skapar barnkollektioner. 

Internationellt sätt har nästan varje stor designer redan gett sig in på 

barnklädesmarknaden. Jag valde dock att inte fokusera på den internationella 

marknaden utan undersöka hur den såg ut i Sverige med svenska modeföretag som 

hade olika positioner. Jag plockade ut ett antal märken som skiljde sig markant i 

målgrupp. Företagen jag har valt att ha med till studien är Acne, KappAhl och Polarn 

O. Pyret. 

KappAhl är ett stort modeföretag som riktar sig till herr, dam och barn. Företaget är 

inte mer nischade än att deras kläder ska hålla låga priser. KappAhl har en populär 

barnkollektion som de driver likt deras andra kollektioner starkt framåt. Polarn O. 

Pyret däremot har en helt annan bakgrund där de endast är fokuserade på 

barnmode. Det startade som ett barnklädesmärke och har inte kommit med några 

andra kollektioner än att de tillverkar en del mammatröjor i randigt som är deras 

signum för kläderna. Acne är intressant då företaget ligger i en helt annan prisklass 

och skiljer sig i målgrupp till skillnad från de föregående två företagen.  

Att jämföra de olika företagens inriktningar var intressant och lärorikt, att kunna 

analysera deras egna tankar och idéer kring en bransch om mode för barn. Det 

kändes som att rapporten inte riktigt fick sitt syfte förrän den psykologiska debatten 

sammanvävdes i studien. Hur man klär sina barn är en personlig smaksak och har 

troligtvis inga direkt negativa effekter i små åldrar. Däremot kan man ifrågasätta 

dagens medier inom barnmode då allt mer reklam riktas mot barn. Artiklar i 

modemagasin som lyder ”såhär ska barnen se ut i vår” låter egentligen mer som 

direktiv riktat mot föräldrarna. Allt fler framförallt unga tjejer har också tagit efter de 

stora modebloggerskorna och man kan se att i redan väldigt unga åldrar bloggar 12 

åriga tjejer om hur man ska se ut i vår och vad som gäller. Kopplingen blir mellan hur 

modeföretagen själva ser på industrin och vad de själva anser att de har för ansvar 

gentemot de väldigt unga tjejerna.  

 Debatten kring att barn ska få vara barn blir aktuell och detta försöker jag påvisa 

och genom att väva samman en rapport om vem som egentligen anser sig bära 

ansvaret. Föräldrar och modeindustrin absolut, men finns det då egentligen något 

rätt och fel om dessa unga tjejer brinner för mode. Det är meningen att studien skall 

göras så objektiv som möjligt, då slutsatsen av studien inte ska påvisa vad som är 

rätt eller fel utan diskutera de olika respondenternas svar kopplat till hur vi 

människor utvecklas under barnsåren. Analysen av modeföretagens arbetssätt, 

psykologi och samhällets påtryckningar vidareutvecklade även det egna externa 

uppdraget.  
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Inledning 

Att barn ska få vara barn är ett länge kännbart begrepp som de allra flesta har hört 

eller till och med själva sagt. Det är en självklarhet för de flesta och det kan 

förhoppningsvis alla stämma in i att det bör så vara. Att bli vuxen är en process som 

tar sin början vid födseln.  

Till majoriteten av de första åren, vidare in i ungdomsåren är barn helt och hållet i 

händerna hos sina föräldrar. Att göra det som mamma eller pappa säger är en 

naturlig del av uppfostran. Det är också under den här tiden som barn helt och hållet 

är uteslutna till att fatta sina egna beslut.  Naturligtvis medföljer mer ansvar och 

beslutsfattande med åren som fortlöper och ”att bli vuxen” ska ses för varje individ, 

då vi alla utvecklas olika fort och på olika sätt. Främst ur ansvarstagandets synvinkel.  

Det är under de allra första åren som barn också ska ha rätt till att leka, göra fel för 

att sedan göra rätt. Det är också här debatten kring mode och barn kommer in.  

Sjuåringar börjar driva modebloggar innan de har lärt sig multiplikationstabellen.  

Vad har de stora modeföretagen för ansvar gentemot mode för barn? 

Mode för barn är ett hett debattämne då det annonseras ut i allt fler modemagasin. 

Modevisningar med barn förekommer redan men inte i samma uppseendeväckande 

grad. Problemet i debatten har även varit till vem modet egentligen är riktat mot. 

Ska barn inte få lov att vara barn utan är vi på väg tillbaka 400 år i tiden då det inte 

fanns någon egentlig skillnad mellan kläder för barn som för vuxna. Ska våra barn se 

ut som mamma och pappa eller håller vi på att utveckla ett barnmode på riktigt, en 

egen industri som tycks växa sig allt större.  

Modeindustrin för barn är begränsad då det är främst i storstäderna det tyder sig 

vara aktuellt. Detta har till stor del att göra med ekonomiska aspekter samt att 

förstföderskor i exempelvis Stockholm är 34 år, på grund av att kvinnor numera även 

är karriärs drivna på ett helt annat sätt än tidigare. Att först skapa sig en karriär och 

sedan få sitt första barn resulterar ofta i en bättre ekonomi, där första barnet blir 

överröst av kärlek, leksaker och även kläder.  

 Ett problem som kan uppstå ur debatten kring att barn alltid har rätt att vara barn 

är synen på den barnmodeindustri som sakta håller på att växa fram. Då barn i 

främst unga åldrar själva inte påverkar barnmode måste föräldrar men viktigast av 

allt modeföretagen ta sitt ansvar. Ur själva aspekten att mode för barn skulle vara 

ett problem går att diskuteras och där finns inget självklart svar utan snarare 

personliga värderingar. Däremot krockar debatten kring barnmode då allt fler 

företag börjar producera kläder som är i miniatyr av vuxenkollektionerna som 

exempelvis klädmärket Acne, som ett flertal gånger har gjort snarlika om inte 

likadana barnplagg som ursprungligen var designade för vuxenkollektionerna. Barn 

ska få vara barn, men se ut som vuxna? Intressant att se till hur företagen själv ser 
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på barnmodebranschen. Att undersöka helt olika företag kring hur de tänker om 

barnmodesindustrin som blir allt populärare.  

 

Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka modebranschens syn på mode för barn. Att 

jämföra ett flertal stora svenska modeföretag för att se hur de själva ser på industrin 

för barnmode och hur de tar ansvar för utformningen av den. Studierna av 

modeföretagen och det resultat som medföljer från deras svar ska sedan kunna 

kopplas till psykologiska utvecklingsstadier och samhällets påtryckningar. Hur barn 

fungerar och påverkas av vuxna och miljön under deras uppväxt.  

Problem/Avgränsningar 
Rapporten innehåller studier gjorda med hjälp av tre svenska modeföretag på den 

Svenska modemarknaden. Företag som blivit intervjuade är KappAhl, Acne och 

Polarn O.Pyret. De ska jämföras med psykologiska aspekter som visar hur vi 

utvecklas och hur barn påverkas av omgivningen och den marknadsföring som riktas 

till mestadels unga tjejer kring mode. Jag har valt att arbeta med kläder för barn i 

åldrarna 0 till cirka 12 år, då jag anser att det ålderspannet är mest relevant för min 

studie.  

Målgrupp 
Studien riktar sig till såväl företag i modebranschen som privatpersoner med intresse 

inom ämnet. Mode diskuteras dagligen men har inte tidigare diskuterats i en studie 

tillsammans med barn. Trots att mode för barn blir allt vanligare, pojkar men och 

flickor i yngre åldrar bli allt mer medvetna. Då tidigare forskning inte har gjorts och 

studien är tänkt att förbli objektiv är det här en fri tolkning från min sida med vald 

fakta som känns relevant för frågeställningen. 

Frågeställning 
Huvudfråga  

Hur ser modeföretagen på barnmode industrin? 

Underfrågor 

Finns det något egentligt mode för barn? 

Hur ser modet ut i jämförelse mellan de valda företagen? 

Vilket ansvar bär modeföretagen i utformningen av deras barnkollektioner gentemot 

barnen? 

För vem är modet egentligen skapat, barnen eller deras föräldrar? 
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Definitioner 

Mode: Svenska Akademins ordlista definierar mode följande: 

”Smakriktining, rådande bruk eller snitt”.1 

Identitet: Svenska Akademins ordlista definierar identitet förljande:  

”Styrka, att man är den man utgör sig för”2 

Tweenagers:  

”informal  a child of approximately eight to fourteen years of age” 3 

Tweenagers brukar oftast definieras och diskuteras när man talar om konsumtion 

och marknadsföring. Åldern före tonåringar och att vara vuxen.4 

Disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande vis: 

Börjar med ett inledande kapitel där rapportens syfte, frågeställnig, målgrupp och 

bakgrund bland annat beskrivs. Där även en del historia i bakgrundsdelen har valt att 

läggas in. Det inledande kapitlet ger en övergripande beskrivning kring det valda 

arbetet. Efter inledningen som ger den övergripande presentation redogörs de 

metodval som använts i rapporten med tillhörande motivering till varför just 

metodvalet har använts. Efter att metodvalen har presenterats kommer det 

teoretiska kapitlet där bland annat identitet, psykologi samt hur barns ekonomi har 

förbättrats presenteras. Studiens kärna, empirin kommer efter teorin, i empirin 

sammanfattas marknadsundersökningar, de valda företagen presenteras samt 

redogörelse för de intervjuer som hållits. Vid det här laget har själva materialet till 

rapporten presenterats och det som återstår är resultat, diskussion, analys och 

slutsats där informationen från det teoretiska och empiriska kapitlet diskuteras först 

objektivt i en övergripande analys för att sedan diskuteras mer personligt i 

diskussionen och slutligen slutsats.   

  

                                                             
1 Svenska Akademins ordlista. http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx  
2 Svenska Akademins ordlista. http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx  
3 http://dictionary.reference.com/browse/tweenager  
4 http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tweenager  

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
http://dictionary.reference.com/browse/tweenager
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=tweenager
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Genomförande  
I början av forskningsprocessen söktes litteratur kring mode för barn genom 

historien. Artiklar om identitet och konsumtionsvanor hos barn främst inom mode. 

Uppsatsens empiriska kapitel består av de marknadsundersökningar som gjordes 

med företagen Polarn O.Pyret, KappAhl och Acne. Även intervjumaterial som gjorts 

tillsammans med en förskolelärare.  

 

De kvalitativa intervjuerna till företagen har gjorts med ett första samtal till 

företaget och därefter ett e-mail med frågor som har bifogats tillbaka från företaget 

med svar. Intervjun med föreskoleläraren har gjorts under ett möte som varade ca 

60 min där respondenten fick svara på ett antal övergripande frågor som sedan 

ledde till en mer fri diskussion. Intervjusvaren spelades in av mig via mobiltelefon.  

 

Slutsats och analys av de övergripande material som samlats, dels från 

modeföretagen, från intervjuer med lärare, föräldrar och psykologer. Avsikten är 

inte att ha en egentlig slutsats som svar till ett problem, mer en undersökning, studie 

inom ett område som är intressant och relevant för det externa uppdraget. Empirin 

och teorin kommer att vävas samman i en objektiv analys, där de olika materialen 

sammanstrålar. För att sedan diskuteras vidare i en fri diskussion då en mer 

personlig åsikt och prägel sätts på studien. Då området aldrig tidigare har belysts i 

större omfattning är det här mitt sätt att arbeta med aspekterna mode och barn där 

jag har funnit likheter med psykologin. Detta beskrivs naturligtvis i avslutande 

kapitlet.  

 

Längst bak i arbetet kommer källförteckning samt bilagor med alla intervjufrågor 

som skrivits och bilder från de valda respondenternas utbud av sortiment. 
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Bakgrund 

Bakgrunden och tankarna till studien presenteras samt en historisk överblick hur 

1900- talets mode såg ut för barn. 

Idag annonserar allt fler modemagasin som är riktade till en vuxen målgrupp även ut 

tips om hur barnen ska klä sig i vår. Chloé Schuterman är tolv år och driver sin egen 

modeblogg hon är dotter till Natalie Schuterman som driver butiken av samma namn 

på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Chloé’s blogg har skapat många rubriker och stor 

uppståndelse på grund av hennes unga ålder. Internationellt sätt jobbar nästan alla 

dagens stora designerhus med barnkollektioner vilket inte är specifikt eller 

häpnadsväckande sig. Att sammanväva aspekten ”att får vara” barn med hur vi idag 

allt mer marknadsför mode riktat mot barn eller snarare deras föräldrar.  

En aspekt är ur samhällets synvinkel, vad vi har för ansvar gentemot våra barn. Det 

är vi som formar dom och kan också välja hur de påverkas.   

En annan aspekt är vad modeföretagen i branschen har för ansvar. Hur ser de på en 

industri som växer sig allt större och vad har de för ansvar. Hur väljer man att 

marknadsföra sina barnkollektioner och hur ser de ut? 

I bakgrunden kändes det även relevant att presentera hur modet har sett ut för barn 

under 1900 talet. Är fenomenet barnmode verkligen något nytt och hur såg man på 

det förr i tiden. 

 

Mode för barn under 1900 – talet i Sverige. 
Reklam för barnkläder gjordes redan i slutet på 1800 – talet. I Allers familje- journal 

annonserade man ut färdigsydda plagg för barn och vad de kostade. Det var mycket 

reklam riktat till småpojkar, eller ”gossar” som de kallades. Kostymer och kavajer var 

vanligt i annonserna. De affärer som sålde kläder för både pojkar och flickor kallades 

för ”barnekipering” eller ”barn kostymaffär”. I början av 1900 talet såldes även 

”gosskläder” i butiker dit kvinnorna gick för att handla åt sig själva. Reklamen på den 

tiden formade en historia om hur barn skulle bli omsorgsfullt omhändertagna som 

känsliga och sårbara varelser, det var moderns uppgift att göda och klä barnen med 

vördnad. Man skulle se hel, ren och fräsch ut. Reklamen under tidigt 1900-tal 

indikerade också på att det egentligen inte var till de välbärgade i samhället utan 

riktade sig till dem som vill spara. Det fanns en viss prisfixering kring barnkläderna, 

desto mindre storlek, desto billigare blev det. 5 Argument om barn och deras 

                                                             
5 V.Berggren. Stass & Stoj: Barnkläder på 1900 talet utifrån mormors minnen och museers 
material. S. 24-27. 
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välbefinnande skulle vara anledningar att välja vissa kläder, förekom i tidningar på 

1900-talet. Det som låg bakom sådana idéer om klädval bottnade sig i barnpsykologi.   

”nämligen att barn inte skulle vara välnärda och välskötta utan att de samtidigt 

skulle vara glada och nöjda”.  

Det var främst i det större byarna och städerna man hade råd att lägga pengar på 

nya kläder. Människorna från mindre byar, ute på landet hade inte råd. Där tog man 

på sig det som fanns. Någon herrekipering var inte på tal och bytet av kläder skedde 

efter varje vecka. Ofta var kläderna gjorda i hårda material som lin. Här var det också 

modern i hemmet som sydde och tillverkade det mesta av kläderna. 6 

 Den industriella tillverkningen av kläder var också främst riktad till män och pojkar, 

de allra flesta klädbutiker och ekiperingar var för enbart män och pojkar, men 

utvecklade mönster, gradering och sömnad av målgruppen mycket tidigare än för 

kvinnor och flickor. Maria Sahlin var en av de första som startade klädbutik i 

Göteborg. Hon tillsammans med hennes man Peter drev butik i Eslöv, men 

misslyckades på grund av att staden var för liten och köpkraften var för svag. Det var 

även i den här butiken som olika modetrender tog sin början. Efter första 

världskriget anammade man trenchcoatsmodet, såväl för vuxna som för barn.  Ellen 

Sahlin menade redan på den tiden att det var viktigt att ”följa med sin tid”. 7 

Fortfarande dominerade pojkmodet, främst kavajer men även sjömanskostymen 

som blev en storsäljare för tidiga barnklädestillverkare.  Flickor fick med tiden också 

sjömanskläder . De lade till volanger och puffärm för att göra sjömanskostymen mer 

feminin.  En bidragande orsak till barnmodets fortsatta genomslagskraft hade med 

produktionen att göra. Man kunde tillverka kläder i stora serier och då framförallt 

den populära sjömansdräkten och blusen. Finkläder och festklänningar 

kännetecknades av den vita klänningen med puffärm och volanger. Första delen av 

1900 – talet tillverkade fortfarande kläder utan funktion med ett övergripande 

designtänk i första hand. Funktionella kläder kom inte förrän efter andra världskriget 

då produktionen av barnkläder formade sig ett tydligare syfte. Det var inte heller 

bara riktat till familjer och barn i de stora städerna, utan skulle finnas tillgängligt för 

alla. 8 

På 50 talet såg annonserna helt plötsligt annorlunda ut. Man visade barn som var 

aktiva och lekte. Man ville förstärka känslan av att funktion var det nya momentet i 

barnkläderna som var viktigt. Nu fanns annonser som visade overaller, lekbyxor och 

                                                             
6 V. Berggren. Stass & Stoj: Barnkläder på 1900 talet utifrån mormors minnen och museers 
material. S. 37.  
7 V. Berggren. Stass & Stoj: Barnkläder på 1900 talet utifrån mormors minnen och museers 
material. S. 63-68. 
8 V. Berggren. Stass & Stoj: Barnkläder på 1900 talet utifrån mormors minnen och museers 
material. S. 87-100. 
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till och med solbyxor. Algots var en stor producerare under 50 talet. Deras 

barnklädes annons löd på den tiden; 

 ”STOJ till lek och STASS till fint – det är rejäla och praktiska kläder… De håller att 

slita på och är lätta att hålla rena. Och dessutom – de är pigga, trevliga och färgglada 

som alla ALGOTS kläder”. 9 

Under början av 1900-talet kunde man urskilja två olika barnklädesproduktioner. 

Dåligt sydda kläder år arbetarpojkarna där man tillverkade allt i hemmet, samt 

bättre barnkläder åt välbeställda familjer. I senare delen av 1900-talet, runt 50 talet 

presenteras dock en annan riktning av barnklädesindustrin där massproduktionen 

hade sin start och funktionella kläder med kvalitet blev viktigt. 10 

Anledningen till att människor ville spendera pengar på barnkläder redan under 

tidigt 1900- talet var förbättringsmodellen. Människor hade en inneboende känsla 

av att de ville förbättra vardagen, levnadsstandarden . Man ville tillgodose behov 

som att ha tak över huvudet och kunna mätta munnar. Man sökte sig sedan till att 

tillgodose behovet av att uppgradera sig och köpa finare varianter. Sekelskiftets 

konsumtion av gosskostymer och kläder kan ses som en önskan och strävan att få 

det bättre ställt rent materiellt. Under senare delen av 1900-talet från mitten och 

framåt handlade konsumtionen av barnkläder om både nytta och nöje. Under den 

tidens tankar kring barn och utifrån psykologiska rön och utvecklingspsykologiska 

tankar – utformade man kläder till barn för att det skulle få vara aktiva. 

Marknadsföringen av den typen av barnkläder riktades också direkt till barnen och 

inte de vuxna. 11 

  

                                                             
9 V. Berggren. Stass & Stoj: Barnkläder på 1900 talet utifrån mormors minnen och museers 
material. S. 101. 
10  V. Berggren. Stass & Stoj: Barnkläder på 1900 talet utifrån mormors minnen och museers 
material. S. 104. 
11 V. Berggren. Stass & Stoj: Barnkläder på 1900 talet utifrån mormors minnen och museers 
material. S. 163-166. 
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Metod  

Detta kapitel kommer att redogöra metodologiska överväganden.  Här presenteras 

de angreppsätt som valts till studien samt en deltagande observation som gjorts i 

klädbutikerna. Urvalet av personer som intervjuats under rapportens gång 

presenteras även i det här kapitlet.  

Hermeneutiskt förhållningssätt 
Utifrån de intervjuer som görs under arbetets gång kommer svaren analyseras för 

att se vilka svar som blir genomgående. 

Forskning som utvecklar, inriktar sig på att beskriva samt tolka förståelse är 

hermeneutisk. Viktigt är att ta del av det empirisk material man har samlat för att 

sedan försöka skaffa sig en helhetsbild. Det är också viktigt att försöka se ett 

mönster i materialet. Därefter tas materialet och den helhetsbild man har från den 

empiriska delen och försöker jämföra tolkningar med andra forskare. Efter det 

försöker man återvända till sina egna mönster men använder sig av den ytterligare 

kunskapen för att få en ännu mer fördjupad förståelse. 12 

Då det inte finns någon tidigare forskning inom det valda området barn och mode 

kommer tidigare forskning inom området vara aktuellt, däremot kommer forskning 

inom barnpsykologi, identitet och barn vara relevanta studier att sammanväva med 

empirin.  

Kvalitativt angreppsätt 
Man skiljer mellan två olika angreppssätt inom samhällskunskapen, dels det 

kvantitativa som är mer formaliserat och strukturerat13. Den här rapporten är 

skriven ur bland annat det kvalitativa arbetssättet. Det är ett samlingsbegrepp och 

förenas genom att forskaren själv befinner sig mitt i verkligheten som också 

analyseras. Forskaren söker människans handlingar såväl som handlingarnas 

innebörd. 14 Rapporten har ett primärt syfte att förhålla sig till. Arbetssättet går ut på 

att samla så mycket information som möjligt för en ökad förståelse och fördjupning i 

ämnet. Metoden kännetecknas speciellt för närheten till källan information hämtas 

ifrån. 15 

Arbetet bygger till stor del av marknadsundersökningar i form av intervjuer med ett 

flertal svenska modeföretag.  Intervju underlaget har skiljt sig åt mellan de olika 

företagen beroende på vilken sorts företag de är. Exv. Polarn och Pyret riktar sig 

                                                             
12 Rosenqvist, Mia ‐ Maria &Andrén Maria, Uppsatsens mystik–om konsten att skriva uppsats 
och examensarbete(2006) 
13 Holme, I & Solvang, B. (1997) s. 14.   
14 http://www.ne.se/sok/kvalitativ?type=NE  
15 Holme, I & Solvang, B. (1997) s. 14.   

http://www.ne.se/sok/kvalitativ?type=NE
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direkt till barn, KappAhl riktar sig till Dam, Herr och Barn. Tredje företaget är Acne 

som ligger i en annan prisklass och är egentligen inte specifikt förknippat med 

barnmode.  

 

Abduktiv metod 
Man kan beskriva det abduktiva angreppssättet som en kombination mellan 

deduktiv och induktiv metod. Utifrån ett enskilt fall arbetas först en teori fram. Detta 

kan användas som en sorts förklaring till det som undersöks. Då har man egentligen 

en induktiv metod, men däremot väljer man att pröva teorin vilket genast gör den 

till en deduktiv metod.  Den framtagna teorin testas och kan därför utvecklas.  Den 

abduktiva metoden ger mer utrymme för frihet i forskningsprocessen. 16 

 

Urval - vilka har intervjuats  
De personer som har intervjuats är kvinnor och män som jobbar med barn på ett 

eller annat sätt. Tre av dem är ansvariga för barnkollektionerna på företagen Polarn 

O.Pyret Acne och KappAhl. En intervju med en förskolelärare har även genomförts. 

Valen av vilka som har intervjuats har gjorts dels företagsmässigt för att jämföra så 

olika företag som möjligt och intervjun med förskoleläraren har gjorts då det är 

viktigt att få flera olika aspekter inom samma område, det vill säga barn. 

Förskoleläraren observerar barnen och mode utifrån ett annat perspektiv än 

modeföretagen gör vilket har resulterat i en del intressanta upptäckter som bland 

annat kan återkopplas till psykologiska utvecklingsstadier.  

För varje intervju informerades respondenterna om att intervjun och 

deltagandet var helt och hållet frivilligt och att de skulle få bli anonyma om det 

var deras önskan. 

  

                                                             
16 Patel, R & Davidson, B. (2003) s 23 – 25.  
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Teoretisk referensram  

I det teoretiska kapitlet samlas den valda kunskap som använts till studien. Främst 

litteraturstudier, forskningsstudier och psykologiska teorier. Materialet skall sedan 

användas i en objektiv analys och sedan i diskussions kapitlet tillsammans med 

empirin.  

Mode 
Vad är mode? Begreppet är svårt att definiera. Det har haft varierande betydelse 

genom historien. Innebörden har växlat för passa klädvanor som dominerat bland 

folk inom sociala strukturer av olika slag. När man diskuterar mode inom 

definitionen kläder tillförs ett extra värde i en materiell mening . Mode är inte den 

synliga klädseln utan det element man egentligen inte ser som innefattas i klädseln. 

Modebegreppet tillför något mer som innefattar lockande och extra värden. Detta i 

sin tur stimulerar konsumenterna. Modet har även förändrats radikalt genom 

historiens gång. Under fjortonhundratalet var modet viktigt då de indikerade på 

klasstillhörighet. Femhundra år senare, under nittonhundratalet hade samhället 

blivit mer demokratiskt och alla hade rätt att klä sig modemässigt oavsett rang och 

status. 17 

Mode och kläder är två skilda begrepp, dessa bör studeras var för sig. Mode är likt 

ett system som producerar både i praktiken och i idén.  Men, man kan knappast 

förneka det samband som fortfarande kvarstår mellan mode som immateriellt och 

kläder som är materiellt. Mode skapas inte av en enskild individ utan av alla de som 

på något vis är involverade i produktionen. Därför kan man kalla mode för en 

kollektiv aktivitet. En viss typ av kläder, eller en viss typ av plagg blir inte mode bara 

för att det är ett plagg, utan blir först inom mode kategorin då en stor del av 

befolkningen använder plagget. En enskild klädstil måste få spridning och accepteras 

för att kunna kallas mode.  

Ordet mode används i huvudsakligt syfte när man talar om kläder och stilar. Men 

ordet mode förekommer även inom andra kategorier i samhället i såväl samhälls 

som kulturlivet. Det är viktigt att kunna skilja på mode som begrepp och klädmode 

som fenomen. 18 

Varför förändras modet? Den mest populära åsikten för detta idag är att mode är 

resultatet av en affärsmodell, konspiration mellan industrin som tillverkar kläderna 

samt affärsvärlden för att få oss konsumenter att handla ännu mer. Vi blir 

påtvingade nya moden för att lägga ut mer pengar, rotation i branschen som leder 

till nya ”moden” och karusellen är i gång. Modestudierna är ett relativt nytt begrepp 

som diskuteras.  Modet var ju tidigare ett privilegium för överklassen och ”övriga” 

                                                             
17 Y. Kawamura (2007) s. 20-21. 
18 Y. Kawamura (2007) s. 17-19 



 
 

11 
 

befolkningen bar dräkter som var mer statiska i sitt utförande. Mode var 

extravaganser, fashionabla kläder bars av de som förväntades. Överklassen. Det var 

främst under artonhundratalet då industriella maskiner utvecklades och det 

skapades möjligheter till snabb och effektiv tillverkning. Inställningen till fenomenet 

mode ändrades i takt med modernisering och effektivisering av produktionen. Mode 

blev allt mer demokratiskt rätt. 19 

Sociologer anser att det som styr modet är en form av gruppbeteende och måste 

undersökas därefter. Inom psykologin däremot grundas teorin kring mode i en 

entydig instinkt. Motivation, inlärning och perception. Det psykologiska perspektivet 

av mode kan ses som en aspekt av personligheten. En intim sådan. Mode spelar en 

ganska avgörande roll. Då klassgränserna har blivit allt mer suddiga, vill vi markera 

dessa skillnader. Vi vill särskilja oss från andra. Detta är en roll mode har fått i det 

moderna samhället. Konkurrensen är mer demokratisk och alla har rätt att deltaga i 

tävlingen. Designer är utan tvekan en av huvudgestalterna till mode och 

produktionen av mode. De spelar en viktig roll i modesystemets upprätthållande. 

Deltagandet i designprocessen avgör deras personliga anseende. Utan en designer 

blir ju inte kläder mode. Självklart är designern i sig inte den enda på spelplanen som 

ligger till grund för kläder och dess utförande, det är en bransch, grupp av olika 

aktörer dock personifierar designern modet. Designers och kläder går ej att skilja 

från modebegreppet. Designerns uppgift är trots allt att identifiera mode som ligger 

rätt i tiden och som uppfattas som åtråvärt. 20 

Modeidéer sprids med hjälp av masspropaganda. Ett av syftena är att stimulera 

begäret efter en viss produkt. Människor är alltid på jakt efter de vi bör ha eller vilja 

likna och passa in den ”rätta” gruppstrukturen. Reklamens syfte är helt enkelt att 

göra en produkt känd. Modesystemet handlar om produktion. Inflytelserika 

trendsättare bidrar till att sprida modet. Modetidningar och dagstidningar bidrar till 

spridningen. Modet produceras som en ideologi, föreställning. Vi människor bär 

mode för att det anses vara något åtråvärt. Kläderna är en föreställning om det 

åtråvärda modet. Klädesplaggen kan sedan överges men mode som form kommer 

alltid bestå och anses alltid åtråvärt i de moderna industriländerna. 21 

  

                                                             
19 Y. Kawamura.(2007) s. 20-24. 
20 Y.Kawamura (2007) s. 41-92, 93 
21 Y. Kawamura  (2007) s. 137-139. 
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Identitet  
Är ett beteendemönster som ger en person trygghet att agera i alla situationer. 

Detta mönster kan formas av till exempel erfarenheter. Alla människor har en 

identitet även om alla inte har en helt tydlig bild av just sin egen identitet. 

Identiteten hänger samman med personligheten och vår karaktär som sedan 

utmynnar i självförtroendet. Dessa tre aspekter finns med när man diskuterar 

identitet. 22Kognitionsvetenskap betraktar hur människan tänker och hur hjärnan 

hanterar informationen. Teorin är idag en av de mest moderna. Samhället utvecklar 

livsmönster som är mycket komplicerade vilket ofta resulterar i att de centrala 

problemen blir svåra att precisera, som också medför att livet för många blir likt en 

labyrint. Samhället förändras ständigt och traditionella mönster är inte längre lika 

tillfredställande som tidigare. Då miljön är ständigt under förändring förkastar ofta 

vuxna deras äldre generationers erfarenheter då de inte längre fungerar i det nya 

moderna samhället som snabbt förändras. En hög förändringstakt brukar etablera 

permanenta mönster som sedan innebär att man förkastar det gamla. Vi fostras att 

agera spontant och uppmuntras att umgås med personer som agerar likadant. 23 

Erik Homburger Eriksson har kallats ”identitetens arkitekt”. Han föddes 1903 i 

Tyskland. Eriksson menar främst att barnsåren är viktigast i att finna sin identitet, 

även om man inte egentligen vet vad det innebär. Detta blir mer tydligt i tonåren då 

jakten på identiteten är allt viktigare. Barns utveckling är mycket viktig i de alla 

tidigaste åldrarna och sätter mallen för hur långt man sedan kommer i tonåren. Det 

finns olika faser man måste genomgå. Identiteten växer sig allt starkare ju äldre 

barnet blir. Till exempel i sju-åtta års ålder knyter många sin identitet till där man 

bor. ”Hej mitt namn är Kalle Svensson och jag bor på….” . Det är egentligen under 

tonårstiden man börjar fundera över sina inre egenskaper men hela ungdomstiden 

är viktig. Man befinner sig i ”ingenmansland” då identiteten ständigt jagas. Man 

identifierar sig med kändisar som skådespelare, artister, fotomodeller eller 

idrottsstjärnor. 24 När ett barn börjar förstå att de som vi som utomstående menar 

med ”dig” betyder samma sak som barnet själv kallar ”jag” är ett steg i barnets 

förmåga att kunna betrakta sig självt med andra ögon. Barnet blir också under sina 

första skolår introducerad i det så kallade ”sociala systemet” då man tar på sig olika 

roller exempelvis att klä ut sig till polis eller prinsessa. Men även inom lagsporter då 

man eventuellt spelar fotboll på skolgården. Senare i livet kommer det sociala spelet 

bli allt viktigare och spelas fler gånger. Vi vet hur vi ska klä oss för att bli accepterade 

och så vidare. 25 

                                                             
22 K. Hjurup. Beteendearv och Identitet. S. 29-30.  
23 K.Hjurup. Beteendearv och Identitet s..  
24 M. Tamm. Psykolig (2003) s. 7-11. 
25 M.Tamm. Psykologi (2003) s. 16-17. 
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Piagets teori - om den kognitiva utvecklingen  
Jean – Piaget (1896 – 1980) var barnpsykolog från Schweiz. Han gjorde specifika 

barnobservationer där han slutligen kom fram till att man utvecklar sitt tänkande 

enligt ett visst schema. Här kopplas såväl det fysiska samt det psykiska tänkande 

ihop. Alltså menar Piaget att ett barns tänkande sker trappstegsvis, därför kan man 

aldrig heller veta när barnet tar nästa steg. Man måste avsluta ett visst stadie för att 

kunna påbörja nästa, därför är det svårt att med säkerhet säga exakt hur fort barn 

utvecklas. 26 Han beskriver specifikt 2 olika processer ackommodation som betyder 

att man anpassar sig till ändrade förhållanden. En sorts psykisk förändring som 

möjliggör anpassning till verkligheten.27 Den andra processen är assimilation som 

innebär att barnet med hjälp av sina sinnen skaffar sig nya erfarenheter av 

omvärlden. 28 

Kognitiva utvecklingsstadier 

Utifrån Jean Piagets teorier använder man sig av 4 olika huvudstadier i det i barns 

utvecklande av tänkandet.  

Cirka 0-2 år: Befinner sig barnen i en så kallad sensori- motorisk period, även kallad 

spädbarnsperioden. Här lär sig barnen om inlärning kring sinnesupplevelserna och 

motorik det vill säga, att barnet får uppfattning kring tid, plats och människor även 

om de inte själva ser sin roll i  verkligheten.  

Cirka 2-7 år: Befinner sig barnen i den så kallade preoperationella perioden, där 

utvecklingen av symbolfunktionen artar sig. Där tänkandet är starkt bundet till de 

mest iögonfallande egenskaperna hos föremålen. Tänkandet är beroende av direkta 

upplevelser via sinnena.  

Cirka 7-11 år: Befinner sig barnen i den så kallade konkret operationell perioden. Nu 

börjar barnen tänka logiskt och ändamålsenligt. Barnet kan utföra tankeoperationer 

och tänka tankar i omvänd ordning för att sedan kunna dra nytta av det för att sedan 

lösa ett problem. 

Cirka 11 år och uppåt: Befinner sig barnen i den så kallade Formellt operationella 

perioden. Barnen kan frigöra den konkreta situationen och börja tänka logiskt på ett 

mer abstrakt plan. Denna period har en form av egocentrism där barnen utgår från 

att alla iakttar dem och uppfattar sig själva som mycket speciella. Egocentreringen 

når sedan sin topp i tonåren. 29 

                                                             
26 http://oldwww.cs.umu.se/tdb/kurser/TDBC12/HT-97/LABBAR/11-LABGRP/index.html  
27 http://www.ne.se/ackommodation  
28 http://www.ne.se/sok/assimilation?type=NE  
29 http://oldwww.cs.umu.se/tdb/kurser/TDBC12/HT-97/LABBAR/11-LABGRP/index.html  

http://oldwww.cs.umu.se/tdb/kurser/TDBC12/HT-97/LABBAR/11-LABGRP/index.html
http://www.ne.se/ackommodation
http://www.ne.se/sok/assimilation?type=NE
http://oldwww.cs.umu.se/tdb/kurser/TDBC12/HT-97/LABBAR/11-LABGRP/index.html
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Tweenagers 
I England har en studie skriven av Isabel J. Grant samt Grame R. Stephen gjorts på ett 

fenomen de kallar ”tweenagers”. Ordet kommer från engelskans teenagers som 

betyder tonåring. Såhär beskrivs tweenagers.  

” Tweens, are those young people whos ages range from pre-adolscent to 14 years 

and have been described as the richest genearation in history and the spending of 

this group has roughly doubled every ten years over the last three decades, 

marketers exploit the tendency of children to look forward to growing up, choosing 

slightly older children as role models, and such they are targets for intense marketing 

campaigns often designed to encourage them to dress and act like teenagers and 

young adults” 30 

Artikeln kring tweenagers tar upp hur de senaste åren med ökning som tiodubblats 

de senaste tre decennierna ungdomar som är i åldrarna 8-13 försöker agera och se 

ut som äldre tonåringar eller små vuxna. Man vill alltså uppmärksamma deras starka 

konsumtionsvanor och köpstarka målgrupp som bara växer sig större. Marknaden 

har också tagit fasta på detta och börjar rikta sig från tonåringar som tidigare var den 

stora mode målgruppen till ett steg neråt. Barn i mellanåldrarna, så kallade 

tweenagers.  Man menar att barnen börjar gå sin egen väg och lämna moderns åsikt 

för att såsmåning om komma in i tonåren då man helst vill bestämma allt själv.  

Barnen kopierar de äldre tonåringarnas stil och vill själva bestämma vilka märken de 

ska ha på sig för att markera en viss sofistikering. Det är främst unga flickor som blir 

påverkade av modet, de är inte bara medvetna om de senaste trenderna utan har 

också ekonomin att spendera och de blir väldigt påverkade av dagens pop- stjärnor.  

Anledningen till denna kraftiga ökning av barn som blir allt mer modemedvetna och 

har starka åsikter om hur man ska se ut vilar i de sociala aspekterna. Nuförtiden 

skaffas färre barn och senare i livet, det är vanligare idag att göra karriär, där av 

senare graviditet vilket resulterar i en bättre ekonomi som sedan spenderas på sina 

barn. Men även aspekterna som skiljs mässa och hårt arbetande föräldrar påverkar. 

När en familj splittras eller luckras upp medföljer naturligt ett dåligt samvete som i 

vissa fall resulterar i att man skämmer bort sina barn för att kompensera för något 

annat. En annan aspekt är att föräldrarna helt enkelt jobbar för mycket vilket gör att 

de har dåligt samvete och köper mer kläder och leksaker till sina barn. 31 

 

                                                             
30 ”Buying behaviour  of ”tweenage” girls and key societal communicating factors influencing 
their purchasing of fashion clothing” by; Isabel J. Grant och Graeme R.Stephen. Artikel s. 1.  
31 Buying behaviour  of ”tweenage” girls and key societal communicating factors influencing 
their purchasing of fashion clothing” by; Isabel J. Grant och Graeme R.Stephen. 
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Barn & privatekonomi  
Ungefär var femte år undersöker Swedbank hur mycket fickpengar barn får i 

veckopeng alternativt månadspeng. Årskurserna som är med i studien är från första 

till sjätte klass. Undersökningen har gjorts som ett stöd eller en mall för föräldrar och 

som råd, hur mycket ska barnen få? 

I Swedbanks kartläggning av veckopengen har lärare, rektorer svarat på enkäter. Två 

av tre barn får pengar regelbundet. Antingen får man det i form av veckopeng eller i 

form av månadspeng. Dessa är de två vanligaste utdelningarna som kombineras med 

”pengar vid behov”. På sju år visar en undersökning att få ”pengar vid behov” har 

ökat med fem till åtta procent, samma ökning i procent ser man också hos 

tonåringarna. Vilket betyder att inkomsten har ökat för båda ålderskategorier. Det är 

oftast de yngre barnen som får veckopeng och i takt med att de blir äldre ändras 

detta till en månadspeng då de i takt med att de också blir äldre lär sig att ta hand 

om sin egen ekonomi. I de lägre åldrarna är det pojkarna som får en högre 

veckopeng, men ändras fort från åtta årsåldern och uppåt har flickor generellt sätt 

en högre vecko/månadspeng.  

Hur många antalet syskon barnet har påverkar naturligt också vecko - respektive 

månadspengen. Genomsnittligt blir månadspengen 10 kronor högre för de barn utan 

syskon. Dock visas knappt någon skillnad på de barn som har veckopeng. Enligt 

studien har just tolvåringarnas köpkraft ökat mest från sju till tretton årsåldern. Elva 

och tolv åringarna har cirka 50 till 70 kronor mer i månaden jämfört med 20 år 

sedan. Vilket självklart kan förklaras då valutan är starkare men generellt sätt påvisar 

detta även en stabilare ekonomi som ger effekt även i barnens plånböcker. 

Vad köper då barnen? Hela 60 procent av barnen svarar att de köper godis som 

verkar vara barnens vanligaste inköp. Deras konsumtion ser olika ut beroende på 

kön. Pojkarnas inköp domineras av tekniska saker som Tv-spel, Mobil och PC. För 

flickorna är det vanligare att spara eller köpa djur, djurtillbehör och kläder. I elva års 

åldern har intresset för kläder ökat markant och intresset för leksaker visat en kraftig 

nedgång. Kläder och leksaker överlappar varandra i den diskuterade ålderskategorin. 

För pojkarna däremot är kläder minst prioriterat och hamnar tillsammans med 

samlarbilder längst ner på listan. Från sju till tretton år sker bara en spikrak ökning i 

konsumtionen av kläder. 32 

 

 

                                                             
32 
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_3496
00.pdf  

http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_349600.pdf
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_349600.pdf
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Empiri  

I det empiriska avsnittet presenteras de respondenter som har deltagit, här redogörs 

även de marknadsundersökningar och intervjuer som ligger till grund för studien.  

Företagsfakta - KappAhl 
1953 öppnade Per- Olov Ahl sin första butik. Det var en så kallad kappaffär och 

öppnades i Göteborg. Affärsidén för KappAhl löd, ”God kvalitet till lågt pris”. De 

ovanligt låga priserna uppmärksammades och kappaffären kunde sälja över 400 

kappor per dag. Med låga priser och höga volymer skapade sig verksamheten 

mycket uppmärksamhet. 1956 öppnades den första KappAhl butiken på Hornsgatan 

i Stockholm. I slutet av 50 talet hade KappAhl cirka 14 butiker i Göteborg. 

På 60 talet, har företaget fördubblat in expansion av butikerna och har 25 stycken. 

Även omsättningen har ökat med flera hundra procent och ligger på 50 miljoner per 

år. Under 60 talet är kappan fortfarande den viktigaste varugruppen.  

Under 70 talet får tyvärr tekoindustrin problem bland annat på grund av 

importrestriktioner. Försäljningen minskar istället för att kraftigt öka som den har 

gjort de föregående decennierna. De sliter vidare och hårt arbete lönar sig. I slutet 

på 70 talet öppnar företaget sin första barnavdelning och under den tiden gör 

KappAhl sitt bästa omsättningsresultat någonsin med över 12 miljoner i vinst.  

Den svenska ekonomin åker berg och dalbana, modetrender svänger kraftigare och 

branschen kämpade. På 80 talet, blev det en stortsatsning på kläder för storvuxna 

kvinnor. Under första delen av decenniet invigs även KappAhls första 

ungdomsavdelning. Det händer mycket inom företaget, de öppnar sina första 

utlandsbutiker i Schweiz och Norge, omsättningen nådde upp till 1 miljard och de 

inviger Europas modernaste centrallager i Mölndal.  

Omsättningen är nu 2 miljarder och 90 talet har tagit KappAhl med storm. I Sverige 

har man avancerat till 131 butiker samt öppnat även i Finland. Dock behåller inte 

KappAhl rampljuset mer än ett fåtal år, i mitten på 90 talet gör KappAhl sitt sämsta 

resultat någonsin. Företaget är svajigt och det svänger snabbt. De gör en hel del 

interna förändringar och skapar en helt ny marknadsföringsstrategi som riktar sig till 

hela familjer. I slutet av 90 talet omsätter företaget 150 miljoner kronor.  

Den internationella expansionen fortsätter under 2000 talet och KappAhl etableras i 

Tjeckien och Polen. Företaget börjar också satsa mer på den nordiska marknaden då 

man får en ny ledning inom föreget. Under 2006 börsnoteras KappAhl och trots 

konjunkturnedgången under 2008 fortsätter företaget att vara lönsamt. 2010 har 

förtaget öppnat 26 nya butiker och räknar med över 300 000 besökare per dag. 
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Nettoomsättningen överstiger 5 miljarder kronor och man vinner utmärkelser som 

”årets bästa arbetsplats”. 33 

 Idag har KappAhl cirka 360 butiker och 4800 medarbetare.  Bland annat i Sverige, 

Norge, Polen, Finland och Tjeckien. Idag har även affärsidén kommit att ändras till 

”prisvärt mode för många människor”. De anser själva att deras uppgift är att ge 

människor en möjlighet att vara välklädda. 34 

KappAhl har en stark vision om att de vill bli en modekedja i Europa och då ska de 

främst rikta sig till en ålder mellan 30-50 år. På KappAhl finner man tre olika 

huvudmålgrupper som sedan kan delas in i mindre mer nischade målgrupper. I stort 

sätt har de Dam, Herr och Barn. Inom dess har de olika kollektioner som skall passa 

olika typer av personer i olika åldrar.  

KappAhl barn har en bred målgrupp som sträcker sig från baby till tweens. Hela 30 % 

av KappAhls omsättning kommer från barnkollektionerna. 

Babykläderna i storlek 50 – 86 cl är mjukt och skönt mode för de allra yngsta. De lite 

större storlekarna 122-170 är busigt mode för pojkar och flickor. 

Newbie är materialet som används till de allra minsta, Lab Industries är en form av 

trendig jeanskollektion för de äldsta barnen, Kaxs är lekfulla och färglada kläder de 

allra minst upp till 128 cl.35 

Acne  
De flesta känner nog igen klädmärket Acne för deras jeans, kläder, skor och 

accessoarer, men själva företaget Acne skapades och är fortfarande ett 

multifunktionellt företag med flera olika kategorier där själva modemedvetna och 

klädmässiga Acne studios som det heter idag har en del. Acne startades av fyra 

personer 1996. Man ville skapa en åtråvärd livsstil med åtråvärda produkter. Från 

första början drev Acne grafisk design, tv produktion, spel på internet och reklam. 

Kreativiteten flödade och de bestämde sig för att tillverka jeans, som sedan fick stort 

genomslag och uppseendeväckande bra kritik i Elle tidnigen. Företagets olika 

avdelningar är idag, Acne Advertising, Acne Art Department, Acne Production, Acne 

JR, Acne Paper och Acne Fashion & Denim.  

Acne Advertising har nu blivit det som från början kallades Acne Creative, det är en 

fristående reklambyrå med sina rötter i den så kallade Acne familjen som grundades 

1996. Acne Advertising har bland annat haft kunder som bredbandsbolaget och 

Telenor.36 

                                                             
33 http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Historik/  
34 http://kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Historik/  
35 http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Vara-klader2/  
36 http://advertising.acne.se/case_studies/telenor/  

http://kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Historik/
http://www.kappahl.com/corp/Om-KappAhl1/Om-KappAhl/Vara-klader2/
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Acne Art Department skapar visuella uttryck till märken och företag genom helt och 

hållet grafisk design. Målet för Art Department och deras design samt tankar är 

riktade mot kunderna. De vill att kunden ska få den maximala erfarenheten av 

märket, känslan som det förmedlar ska vara total och man ska känna och veta exakt 

vad det står för. De vill skapa hållbara lösningar och detta gör det genom att 

behärska en rad olika områden som exempelvis; art direction, magasin, tidningar, 

böcker och paketering. 37 

Acne Production jobbar främst med reklamfilm, TV och digital produktion. De 

erbjuder sina kunder full service med lösningar som är unika genom sina team som 

är mycket begåvade och professionella. Förra året rankades Acne Production som 

företag nummer ett, i toppen inom sin bransch i Sverige. De har bland annat visat 

filmer på filmfestivalen i Berlin och satt upp en pjäs som kallades ”Brådis” i 

Stockholm. De har även vunnit priser och utmärkelser för deras framgångar. 38 

Acne JR är det senaste tillskottet i Acne familjen. De har riktat in sig på barn men 

dock inte på kläder utan leksaker. Deras idé är att skapa traditionella leksaker på ett 

modernt sätt.39 

Acne Paper är en tidning som ges ut två gånger per år. Tidningen riktas främst till de 

som jobbar inom den kreativa sfären. Den riktar sig till alla åldrar, olika typer av 

bakgrund samt social status. Tidningen består av en mix med bilder, porträtt, mode, 

konst och fotografier. Acne Paper är ett glamoröst magasin som är eget, personligt, 

med en helt egen stil som de också vill att tidningen ska belysa utåt. 40 

Acne Fashion & Denim, eller Acne Studios kom 1998 med den första kollektion. 

Kollektionen kom att sätta prägel på hela företagets framtid med dess personliga 

och coola känsla. 

“Fashion is the best form of self-expression. We like to design pieces that together 

form the coolest wardrobe, but are ultimately wearable. It becomes one way of 

thinking as individual pieces, but together creates a strong, modern and considered 

statement” says Johnny Johansson Acne´s creative director. 41  

Idag är Acne ett erkänt kreativt kollektiv som finns i 9 länder, de är internationellt 

kända för deras mångfaldiga kunskaper inom, grafisk design, modedesign, reklam 

genom Acne paper och så vidare. Acne har vunnit en rad olika priser och utmärkelser 

                                                             
37 http://www.acneartdepartment.se/  
38 http://www.acneproduction.com/#/about  
39 http://www.acnejr.com/info  
40 http://www.acnejr.com/info  
41 Citat Johnny Johansson creative director på Acne:  
http://www.acnestudios.com/category/about/?pageId=160&parentCategory=49  

http://www.acneproduction.com/#/about
http://www.acnejr.com/info
http://www.acnestudios.com/category/about/?pageId=160&parentCategory=49
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bland annat ”Årets Designer” på Elle galan 2005 och ”Årets Designer” 2009 av 

tidningen Café. 42 

Acnestudios som klädmärket kallas tillverkar bland annat Dam, Herr och Barn. 43 

Polarn O. Pyret.  
Historien om Polarn O. Pyret har sin början tidigt 1900-tal. En man vid namn Nils 

Adamsson ville stoppa barnfödandet bland fattiga och outbildade och öppnade 

därför en tobaksbutik där han bland annat började sälja kondomer. Under krigsåren 

39-1945 tog även butiken upp försäljning på barnartiklar och leksaker som fick 

namnet pyret. Butiken delade upp sig i två kategorier där babyartiklar var den enda 

delen. 1976 bytte bolaget namn till Polarn O. Pyret. De allra flesta associerar nog 

företagets babykläder med randen. Kollektionen med den så kallade randen 

lanserades 1975. Nyckelord för den nya satsningen var kvalitet. Man ville föra fram 

bekvämlighet och kvalitet. Viktigt för Polarn O. Pyret var även att kläderna skulle 

vara funktionella. Efter ett tag utökade man kollektionen med även Dam och Herr. 

Unisex, blev Unifamilj. 44 

Ända sedan Polarn O. Pyret designade sitt första plagg har de arbetat efter samma 

tanke. De vill tillverka kläder som låter ”barn vara barn. ”de har ambitionen att 

tillverka världens bästa barnkläder. Företaget har även blivit mer miljömedvetna och 

tillverkar en del plagg i 100 % ekologisk bomull. Precis som för vilket modeföretag 

som helst, vill även Polarn O. Pyret tillverka den bästa skaljackan, de bästa byxorna 

och så vidare. Den enda skillnaden är att deras största målgrupp är barn.  Företaget 

menar också att de allra minsta bebisarna är deras mest kräsna kunder. Om kläderna 

inte passar får de reda på det direkt, därför är deras babykläder extra mjuka, smarta 

och tvättåliga och de är testade av ett tusental. 45 

I dagsläget har Polarn O. Pyret drygt 112 butiker, 60 stycken är belägna i Sverige. 

Genom franchising finns även märket i Norge, Irland, Lettland, Island, Estland, 

Finland, USA, England och Skottland. I Sverige och USA kan man även använda sig av 

deras Webbshop. 46  

Polarn O. Pyret har en stark filosofi som genomsyrar hela företaget med ett tänk 

som funnits med sedan starten och det är att dom vill tillverka kläder till barn som 

de kan leka i, kläder som låter barn vara barn. De vill skapa kläder som fungerar såväl 

till dagis, hopp & lek som till kalas och kläder som tål vilda lekar. Filosofin är att utgå 

från vad som är bäst för barnen. Socialt ansvar och miljö anser de själva ingår i 

filosofin att skapa kläder som är bäst för barn. Det som är bra för barn är självklart 

                                                             
42 http://www.acnestudios.com/category/about/?pageId=160&parentCategory=49  
43 http://shop.acnestudios.com/  
44 http://www.polarnopyret.se/sv/Top-Menu/Om-Polarn--Pyret/Var-historia-ny/  
45 http://www.polarnopyret.se/sv/Top-Menu/Om-Polarn--Pyret/Var-filosofi-ny/ 
46 http://www.polarnopyret.se/sv/Top-Menu/Om-Polarn--Pyret/Var-historia-ny/ 

http://www.acnestudios.com/category/about/?pageId=160&parentCategory=49
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också bra för vuxna. Idag har Polarn O.Pyret över 100 butiker i Sverige och Europa. 

Företaget tar för sig och strävar fortfarande ut på den internationella marknaden. 

Deras ambition är att tillverka världens bästa barnkläder. Man är noga med att inte 

skilja på pojk och flickkläder utan har skapat en UNISEX linje där lillasyster ska kunna 

ära Storebrors tröja när den är urvuxen. Eftersom företaget har varit verksamma i 30 

år och endast jobbat med barnkläder innebär det att dom har bra erfarenheter av 

vad som fungerar och inte. Varje detalj är genomtänkt och testad och alla plaggen är 

gjorda med barnet i fokus. 47 

Företaget vill tillverka kläder som är anpassade efter barnens behov utan att 

äventyra framtiden för mycket. Därför är miljöfrågor viktigt för Polarn O.Pyret. De 

menar att man måste ta ansvar under hela processen. Inte bara välja rätt material 

utan även vara med i tillverkningsprocessen. De har inga egna fabriker utan 

använder externa. När de väljer sina leverantörer ser de till att de är kvalificerade för 

företagets krav på miljö och arbetsförhållanden. 48 

De har en rad olika certifieringar, de använder sig av återvunnet syntetmaterial, de 

försöker anpassa transporter och använda till exempel båt så ofta man kan, därefter 

lastbilar före flygtransporter som är det mest miljöfarliga. 49 

Polarn O.Pyret jobbar inom flera olika projekt och skapar bra och ambitiösa 

samarbeten med andra organisationer och företag. De har bland annat skapat ett 

samarbete med barnorganisationen PLAN Sverige. Detta gör de i form av kampanjer. 

I år precis som förra året kör Polarn O.Pyret en kampanj som kallas ”skicka vidare”  

och går ut på att man samlar in begagnade Polarn kläder. Som tack för bidraget får 

man 10 % rabatt på en ny vara. De begagnade kläder man sedan får in säljs igen i 

butikerna och alla pengar man får in går till PLAN Sveriges arbete i projektet Barn & 

Klimat. Företaget har även planer på att genomföra en Julkampanj tillsammans med 

PLAN Sverige. 50 

  

                                                             
47 http://www.polarnopyret.se/sv/Top-Menu/Om-Polarn--Pyret/Var-filosofi-ny/ 
48 http://www.polarnopyret.se/sv/Top-Menu/Om-Polarn--Pyret/Vart-ansvar-ny1/ 
49 http://www.polarnopyret.se/sv/Top-Menu/Om-Polarn--Pyret/Vart-ansvar-ny1/Miljo2/ 
50 http://www.polarnopyret.se/Top-Menu/Om-Polarn--Pyret/Vara-projekt/PLAN/ 
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Marknadsundersökning Företaget KappAhl.  
 

Intervju: Sofia Wallin, kollektionschef KappAhl. 

Stationerad: Göteborg, Mölndal 

Frågorna: Har besvarats via E-mail korrespondens.  

Antal frågor: 7 

Antal besvarade frågor: 4 som redogörs nedanför. 

Språk: Svenska. 

 

De 4 fasta frågorna som besvarades:  

1. Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

2. Vilket ansvar bär KappAhl i utformningen av deras barnkollektioner gentemot 

barnen? 

3. För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna?  

4. Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? Om 

man jämför 5-10 år tillbaka i tiden.  

1. Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

Det finns absolut ett mode för barn och det skiljer sig en hel del mellan de olika 

åldersgrupperna.  

Som en stor modeaktör på marknaden tolkar vi de rådande trenderna och anpassar 

dem till vår målgrupp. När det gäller mode för barn kan det handla om att det finns 

en stor trend som gör gällande att det är mycket starka färger, då gör vi en 

barnanpassad tolkning på detta.  

Det finns också stora modetrender inom barnmodet som inte härrör från 

vuxenmodet t ex den stora retrovåg som var väldigt stor för några år sedan. 

2. Vilket ansvar bär KappAhl i utformningen av deras barnkollektioner gentemot 

barnen? 

Vi sätter alltid funktion i första hand och tänker på att erbjuda ett brett urval 

lekvänliga produkter som skall passa många kunder.  

Dessutom är barnsäkerhet en viktig fråga som vi jobbar aktivt med, vi följer lagar och 

förordningar och arbetar proaktivt tillsammans med andra modeaktörer för att 

förbättra detta hela tiden.  
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Vidare jobbar vi mycket med miljöfrågor och har en stor andel miljömärkta plagg på 

barnavdelningen. Det handlar om allt från ekologiskt odlad bomull till att säkerställa 

och följa upp produktionen med kemikalie tester osv. 

3. För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna?  

Generellt är det så att de äldre barnen (tweenisarna i 11-13 års åldern) är med och 

påverkar köpet och det är deras efterfrågan vi agerar på när vi utformar dessa 

kollektionerna.  

När det gäller de minde barnen och baby är det föräldrarna som i första hand är vår 

målgrupp då de i större utsträckning bestämmer vad barnen skall ta på sig. 

4. Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? Om man 

jämför 5-10 år tillbaka i tiden.  

Vi upplever generellt att det finns en stor trend i samhället där intresset för modet 

och modeindustrin har ökat stort under denna period. Det avspeglar sig inte minst i 

det utrymme mode har fått i media. 

Detta har såklart också påverkat barn modet och det har skett en stor utveckling 

framförallt på modet till de allra minsta. Det finns idag en uppsjö av modeaktörer 

som riktar in sig på babymarknaden och vilket har medfört att modet till denna 

målgrupp har ändrat sig radikalt bara de sista 5-6 åren. 
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Marknadsundersökning Företaget Polarn O.Pyret. 
 

Intervju: Lotta Ramsted 

Stationerad: Polarn O.Pyret i Norge.  

Frågorna: Har besvarats via mail korrespondens.  

Antal frågor: 7 

Antal besvarade frågor: 7 som redogörs nedanför. 

Språk: Frågorna besvarades av respondenten på Norska och har sedan översatts 

till svenska. 

 

De 7 fasta frågorna som besvarades: 

1. Hur ser Polarn O. Pyret på barnmode industrin? 

2. Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

3. Vilket ansvar bär Polarn O.Pyret i utformningen av deras barnkollektioner 

gentemot barnen? 

4. För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna? 

5. Skulle ni säga att Polarn O.Pyret producerar mode för barn, på vilket sätt? 

Om inte, utveckla! 

6. Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? 

7. Vilken kundkrets/ålder/målgrupp är mest köpstark inom barnklädes 

marknaden? 

 

1. Hur ser Polarn O. Pyret på barnmode industrin? 

 

Vi använder aldrig ordet mode utan försöker slå igenom med funktionella barn 

kläder. 

Vår filosofi är ”låt barn vara barn” Vi önskar att göra små vuxen kläder.  

 

2. Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

 

Vi anser att barn mode ofta är knutet till Walt Disney filmer och det vill inte vi bli 

kopplade med alls. 
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3. Vilket ansvar bär Polarn O.Pyret i utformningen av deras barnkollektioner 

gentemot barnen? 

Med en ECO line och recycled line, det vill säga en egologisk linje och en återvunnen 

linje är vi i alla fall med i utvecklingen om att vilja förbättra miljön. 

3. För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna?  

Det är en ålders fråga. Under 7 år är det ofta föräldrarna som bestämmer men över 

7 blir det allt vanligare att barn påverkas av trender själva och vill börja bestämma 

hur de ser ut.  Ett exempel på detta som vi har uppmärksammat på Polarn O. Pyret 

den här våren är allt fler pojkar över 7 år som kommit in tillsammans med sina 

mammor och velat köpa färglada, smala byxor.  

 

4.Skulle ni säga att Polarn O. Pyret producerar mode för barn, på vilket sätt? Om 

inte, utveckla!  

Vårat mål är att skapa ett mode och göra kläder för glada, torra, varma barn i alla 

väderlekar. Vi vill satsa på service och kunskap före mode.  

5. Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? 

 

Ja det skulle jag nog absolut vilja påstå.  Det finns föräldrar  som bryr sig om till 

exempel, UNI sex kläder för då kan de slitstarka kläderna ärvas till bror som till 

syster. 

 

 

6. Vilken kundkrets/ålder/målgrupp är mest köpstark inom barnklädes 

marknaden? 

 

Vi riktar oss till föräldrar-40 års åldern men självklart till alla åldrar då det gäller 

presentköp eller gåvor. Vi satsar mycket på bra bytes policys och fina paket.   
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Marknadsundersökning Företaget Acne.  
 

Intervju: Anthony Rock 

Stationerad: Acne Studios, Stockholm 

Frågorna: Har besvarats via mail korrespondens.  

Antal frågor:  8 

Antal besvarade frågor: 6 som redogörs nedanför. 

Språk: Besvarades på Engelska och översattes till svenska av mig. 

 

De 6 fasta frågorna som besvarades: 

1. Hur kom det sig att Acne började producera barnkläder? 

2. Hur ser Acne på barnmode industrin? 

3. Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

4. Vilket ansvar bär Acne i utformningen av deras barnkollektioner gentemot 

barnen? 

5. För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna?  

6. Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? 

 

1. Hur kom det sig att Acne började producera barnkläder?  

Det finns ett par olika skäl till att Acne började producera barnkläder. Från första 

början tillverkades ett par barnjeans, mer för att det var en kul grej. Efter ett tag fick 

vi förfrågningar om andra typer av kläder till barn från våra kunder. Vi såg också att 

våra kollektioner växte sig större. Barnkläder var ett naturligt steg i Acne livsstilen 

och familjen.  

2. Hur ser Acne på barnmode industrin? 

Vi tror att det finns luckor i marknaden för mindre märkesvaror. Även barnkläder 

som är mindre ”traditionella” i färgerna blått och rosa. Vi försöker överföra Acnes 

uppfattning med minimal marknadsöring på barnkläderna, vi vill gärna leka med 

tryck och mönster men väldigt lite med loggor eller själva märket i sig.  
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3. Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

Ja det gör det absolut! 

4. Vilket ansvar bär Acne i utformningen av deras barnkollektioner gentemot 

barnen? 

Vi håller våra barnkollektioner väldigt strikta när det kommer till att välja ut vilka 

plagg som skall minimeras och göras från vuxenkollektionerna. Vi tar de plaggen som 

är väldigt enkla i framförallt passform och kvalitet. Detta gör att vi kan hålla våra 

plagg bekväma, komfortabla och hållbara. Många i Acne Familjen har barn så många 

av oss har erfarenheten av vad våra barn vill ha. Ofta provar vi även plaggen på våra 

egna barn för att se vad de tycker och hur bekväma plaggen känns. Detta görs oftast 

alltid innan de går i produktion. 

5. För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna?  

Den här frågan går ihop med den andra. Då våra plagg oftast är väldig basic har vi 

självfallet barnen i åtanke. Det finns såklart ett tydligt mönster som visar att barn 

ofta vill ha samma mönster och kläder som sina föräldrar, men desto äldre de blir 

runt 8-10 års åldern är det dom själva som bestämmer. Ofta efterfrågas jeans. 

Barnkollektionen är en miniatyrkollektion av vuxenkollektionerna där av finns modet 

med i bilden då det ursprungligen gjordes till vuxna. Därför är vi också väl medvetna 

om att det är föräldrarna som betalar för kläderna och vill vara en del av ”The Acne 

Lifestyle”.  

6. Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? 

Ja det har det definitivt gjort! 
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Intervju med förskolelärare. 
 

Intervju: Charlotta Norin 

Stationerad: Förskolelärarinna för 6 åringar i Göteborg. 

Frågorna: Har besvarats genom ett personligt möte tog ca 1 timme. 

Plats för intervju: Café Nöller i centrala Göteborg. 

Media: Har besvarats med röstmemo med hjälp av mobiltelefon.  

Antal frågor: 7 

Antal besvarade frågor: 7 

Språk: Svenska. 

1. Tycker du det finns ett fenomen man kan kalla ”mode” för barn?  

Ja, Absolut det tycker jag. Och inte bara kläder i miniatyr utan ett mode som finns 

och är anpassat just efter små barn och inte kopierat från de ”vuxnas” mode. 

2. På vilket sätt ser du modetrender eller tendenser som dagislärarinna och då 

främst i de äldre åldrarna? 

Jag skulle säga att den markantaste och mes synliga åldern är 7-8 åringarna, där 

märker man det väldigt tydligt. På dagis såg jag även också, och framförallt flickorna 

som var jätte bestämda på vad som skulle ha på sig och det ser man även på 

syskonbarnen som är i femårsåldrarna att det är noga med vad som skall matchas 

och så vidare. Detta gäller generellt sätt tjejer vad jag kan se. 

3. Tror du att de har att göra med den egna identiteten och personligheten redan 

då, eller spelar föräldrarna den största och mest påverkande rollen? Samt 

spelar miljön även in att de till exempel blir påverkade av andra dagisbarn? 

Jag tror verkligen att det har med föräldrarnas påverkan att göra. Däremot tror jag 

absolut att de blir påverkade av varandra. Jag samtalade just med en kollega om 

detta idag då jag berättade kring intervjun vi skulle genomföra och då berättade hon 

för mig att årskurs tre som hon hade så kom det en flicka med rosa Converse skor 

och det var aldrig något barn tidigare som hade haft det innan. Veckan efter kom 

fyra flickor från samma klass med exakt likadana rosa Converse skor. Där finns ett 

tydligt exempel på hur mycket de också tar efter varandra och blir påverkade i unga 

åldrar. 
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4. Är det skillnad på åldrar och kön? 

Ja det är det absolut, det är framförallt tjejer som är medvetna om hur de ser ut och 

vad de har på sig. Det är främst sju åttaåringar. Däremot tror jag att de yngre barnen 

blir väldigt påverkade av de äldre barnen och framförallt av sina äldre syskon. Det är 

en liten kille i klassen som brukar ha häng på byxorna och har en storebror som går i 

femman som har byxorna på samma sätt för att det tillhör det så kallade 

”skatemodet” med baggy byxor, keps och skateboard såklart. Den yngre brodern ser 

likadan ut som sin äldre bror det är därför han ser ut så och har byxorna på det 

sättet. Sen var det en annan lite kille i samma grupp som såg att den yngre brodern 

hade byxorna på det sättet och ville efterlikna honom. Då tänkte jag specifikt på att 

de är så medvetna om varandra och hur de ser ut. 

5. Tror du att barn generellt sätt har blivit mer medvetna nuförtiden jämfört med 

för 10 års sedan? 

Ja det tror jag absolut, det har ju med oss också att göra. Vi har blivit generellt sätt 

mycket mer medvetna om vad vi har på oss. Det påverkar oss varje dag och är ett 

sätt att uttrycka status, personlighet identitet och så vidare. Eftersom vi är mer 

medvetna blir även våra barn mer medvetna. När jag var i samma ålder som mina 

förskolebarn fick jag alltid framlagda kläder av min mamma som bestämde åt mig 

vad jag skulle ha på mig och jag tog också på mig det. Jag tror verkligen att åldern 

har minskat och blivit lägre för medvetenheten kring kläder och mode. 

6. Vilka bär ansvar, föräldrar, branschen? Finns det något rätt och fel i ett mode 

för barn?  

Så länge dom inte har en medvetenhet som förhindrar deras vardag då de leker 

mycket och är aktiva. Jag ser inget negativt i att köpa märkeskläder till små 2-3 

åringar om det nu är något man vill ge sina barn, men det kan vara bra att barnen 

har de aktiva kläderna som kan slitas på dagis och har andra kläder mer på fritiden. 

Sen tror jag att det måste finnas någon form av genetisk koppling till just tjejer då de 

har ett mycket större intresse för kläder. De blir fortare medvetna om hur de ser ut 

än pojkar. Men jag tror verkligen att föräldrarna påverkar barnen väldigt mycket.  

7. Hur ser du på marknadsföring riktad till barn om hur ”de ska klä sig i vår”, tror 

du tjejer som är cirka åtta års åldern påverkas av vad de ser på reklam? 

Ja det tror jag definitivt. Jag kommer själv ihåg när JC Rabbit kom och deras ”coola” 

mode. Alla var som galna i dessa kläder, turkost och pastellfärger. Jag har funderat 

mycket kring skor. Det är verkligen viktigt just vad man har för skor på barn, för 

knäna och uppbyggnaden generellt sätt. Converse är en vanlig gympasko nuförtiden 

men det är egentligen inte rekommenderad sko att ha i för låga åldrar då de inte ger 
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något stöd åt varken foten eller benhinnorna. Många av barnen går skevt och jag ser 

också allt fler riktigt unga småflickor som har på sig kilklackar, så lågt som redan nere 

i årskurs 1, då de är sju år. Dom blir handikappade under dagens aktivitet för de kan 

inte röra sig fritt, inte hoppa hopprep med de andra barnen. Förra veckan hade vi 

disco på dagis och då noterade jag en liten tjej i sex års åldern som kom i kort, kort 

magtröja i leopard med glittrig kjol. Det såg väldigt märkligt ut på en liten sund flicka 

i sexårs ålder som har relativt utmanande kläder men har ju definitivt inte utvecklats 

på något annat sätt.”Vuxenkläder” på ett barns outvecklade kropp och det blev en 

ganska markant krock.  

Sen har jag även tänkt på om allt går flera år i förväg, vad ska de som är sex år idag, 

tycka är spännande och kul när dom är tolv, tretton. Kläder och att uttrycka sig är ju 

en viktig del inte minst för flickors utveckling. Om de redan gör de saker som 

generellt sätt brukar komma i tonåren, tidigare än så blir det intressant att se hur de 

kommer att se ut om ett par år. Det känns som om barnen blir vuxnare mycket 

fortare i dagens samhälle.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras en del av resultaten från intervjuerna i den empiriska 

delen för att ge en förståelse kring företagens uppfattning kring mode för barn. Samt 

resultaten av intervjun som gjordes tillsammans med förskoleläraren och hennes 

uppfattning kring hur barn påverkas av modet. Alla frågor kommer inte att belysas 

utan endast där samtliga respondenter besvarade den aktuella frågan och de mest 

relevanta som kan kopplas till huvudfrågeställningen. 

 

I den empiriska delen ställdes liknande frågor till de olika företagen samt en del 

liknande till förskolelärarinnan. Den främsta frågan som var viktig att få definition på 

och besvaras var om modeföretagen själva ansåg att det fanns något man kunde 

kalla för ”mode för barn”. Utbudet av barnkläder idag synliggör att det finns något 

som man kanske kan kalla barnmode och allt fler märken börjar producera 

barnkläder även om de aldrig har haft varugruppen innan.  

 

”Det finns absolut ett mode för barn…” (Sofia Wallin, KappAhl) 

”Vi anser att barn mode ofta är knutet till Walt Disney filmer och det 

vill inte vi bli kopplade med alls…..” 

( Lotta Ramsted, Polarn O Pyret). 

 

”Ja det gör det absolut…..!” (Anthony Rock, Acne) 

”Ja, Absolut det tycker jag. Och inte bara kläder i miniatyr utan ett 

mode som finns och är anpassat just efter små barn och inte kopierat 

från de ”vuxnas” mode…” (Charlotta Norin, Förskolelärare) 

 

I debatten kring barnmodet fanns även intressanta frågor om vem egentligen som 

bar ansvaret för våra barn och dagens mode, företagen fick själva svara hur de 

tänkte kring sina kollektioner och förskoleläraren hur hennes tankar kring ansvaret 

löd. 

 

”Vi sätter alltid funktion i första hand….” 

”….lekvänligt…” 
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”Dessutom är barnsäkerhet en viktig fråga som vi jobbar aktivt 

med…..” 

”Vidare jobbar vi mycket med miljöfrågor och har en stor andel 

miljömärkta plagg på barnavdelningen…..” (Sofia Wallin, KappAhl) 

 

”Med en ECO line och recycled line….. är vi i alla fall med i utveckling 

att vilja förbättra miljön” (Lotta Ramsted, Polarn O Pyret) 

 

”Vi håller våra barnkollektioner väldigt strikta när det kommer till att 

välja ut vilka plagg som skall minimeras och göras från 

vuxenkollektionern…..” 

”Ofta provar vi även plaggen på våra egna barn för att se vad de 

tycker och hur bekväma plaggen känns….” (Anthony Rock, Acne) 

 

”Så länge dom inte har en medvetenhet som förhindrar deras vardag 

då de leker mycket och är aktiva…”  

”…….men det kan vara bra att barnen har de aktiva kläderna som kan 

slitas på dagis och har andra kläder mer på fritiden….” (Charlotta 

Norin, Förskolelärare) 

 

För vem modet egentligen är skapat kan för många vara självklart, för de vuxna då 

barn oftast är för små för att förstå innebörden, såhär svarar företagen och 

förskoleläraren.  

 

”Generellt är det så att de äldre barnen (tweenisarna i 11-13 års 

åldern) är med och påverkar köpet…..”  

”När det gäller de minde barnen och baby är det föräldrarna som i 

första hand är vår målgrupp….” (Sofia Wallin, KappAhl) 

”Det är en ålders fråga….” 

”Under 7 år är det ofta  föräldrarna som bestämmer men över 7 blir 

det allt vanligare att barn påverkas av trender själva……….”(Lotta 

Ramsted, Polarn O Pyret) 
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”Då våra plagg oftast är väldig basic har vi självfallet barnen i 

åtanke….” 

”Det finns såklart ett tydligt mönster som visar att barn ofta vill ha 

samma kläder som sina föräldrar, men desto äldre de blir runt 8-10 

års åldern är det dom själva som bestämmer…..” (Anthony Rock, Acne) 

 

”Jag tror verkligen att det har med föräldrarnas påverkan att göra….” 

”…..däremot tror jag absolut att de blir påverkade av varandra….” 

”…finns ett tydligt exempel på hur mycket de också tar efter varandra 

och blir påverkade i unga åldrar…” (Charlotta Norin, Förskolelärare) 

 

För att kunna se till historien och mode ställdes en relevant fråga till samtliga 

respondenter om de såg en ökning i intresse för mode generellt sett, detta skulle då 

också kunna innebära en ökning av intresset för såväl barn som vuxna. 

 

”Vi upplever generellt att det finns en stor trend i samhället där 

intresset för modet och modeindustrin har ökat stort….” 

”Detta har såklart också påverkat barn modet och det har skett en 

stor utveckling framförallt på modet till de allra minsta…” (Sofia 

Wallin, KappAhl) 

”Ja det skulle jag nog absolut vilja påstå….” (Lotta Remstad, Polarn O 

Pyret.) 

”Ja det har det definitivt gjort….!” (Anthony Rock, Acne) 

”Ja det tror jag absolut…..” 

” Vi har blivit generellt sätt mycket mer medvetna om vad vi har på 

oss….” 

”Eftersom vi är mer medvetna bli även våra barn mer medvetna…..” 

(Charlotta Norin, förskolelärare) 
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Analys 

I analysen görs en objektiv sammankoppling mellan den teoretiska referensramen 

och det empiriska materialet utan egna åsikter eller synpunkter som sparas till 

slutliga diskussionen.  

Begreppet mode kan man konstatera är den övergripande gemensamma nämnare 

för hela rapportens komponenter. Det är ett kännbart och väl diskuterat begrepp 

som säkerligen har olika innebörd för gemene man. Dock finns det ingen påvisad 

skillnad i begreppet gällande vuxna eller barn när det interagerar tillsammans med 

begreppet kläder. Att försöka förstå begreppet mode och dess innebörd är relevant i 

samband med respondenternas, företagens tankar och idéer kring fenomenet. 

Mode diskuteras ofta kring uppkomsten av det, då en del menar att det är en 

konspiration. Att lura konsumenten att vilja ha något man egentligen inte behöver 

för att branschen ska tjäna pengar. En sorts påtvingat begär. Något man också kan 

koppla till begreppet identitet som är viktigt och att skapa en övergripande 

förståelse i hur och när vi utvecklas. 

Under identitetsutvecklandet får vi lära oss sociala spel, system, koder för att 

överleva. Det är heller inte en slump att identitetsbegreppet sammankopplas med 

ett psykologiskt. Jean Piaget som beskriver de olika utvecklingsstadierna i livet pekar 

direkt på att barn i cirka ålder sju till elva och uppåt, de blir allt mer egocentrerade 

och känner ett visst iakttagande från utomstående. Man bejakar sin identitet och har 

en självbild som är mycket egocentrerad. Även identitetsutveckling påvisar i den 

diskuterade åldern sju till elva, att barnen blir allt mer beroende av sin identitet och 

sökandet efter den blir starkare. Man identifierar sig oftast med vad man heter och 

var man hör hemma. Det vill säga var man bor.  

 Identitetsteorierna och de psykologiska utvecklingsteorierna blir relevanta då åldern 

då egocentreringen börjar är den åldern köpkraften är mycket stark när det gäller 

just kläder. Nu börjar barnen bestämma själva, de bli influerade av idoler, mamma, 

pappa, idrottsstjärnor och omgivningen som exempelvis vänner.  Begreppet 

Tweenagers hänger samman med de psykologiska teorierna i aspekten 

självcentrering och att bestämma själva, åtta åringar har i England blivit 

uppmärksammade då de är en stark köpkraft, en av starkaste. Då 

utvecklingsteorierna trycker på egocentreringen i specifikt tweenagers åldern är det 

inte en slump att man marknadsför reklam riktat mot den diskuterade 

åldersgruppen. 
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Hur mycket barn i vecko/månadspeng i dagsläget är också en relevant aspekt. 

Resultatet av den studerade rapporten från Swedbank påvisar att vi generellt sätt 

ger mer pengar till våra barn då ekonomin har blivit starkare. Intressant att notera i 

studien från Swedbank att unga flickor i just den diskuterade åldern för både 

tweenagers fenomenet samt utvecklings-identitetsts teorierna sparar sina pengar 

för att kunna köpa kläder. 

 Kläder var en av de största konsumtionsgrupperna.  De teoretiska delarna spelar in i 

varandra och finner gemensamma samband. Men även till de empiriska kapitlet då 

företagen själva får deltaga i form av marknadsundersökningar. Kopplingar  till de 

teoretiska avsnitten som handlar om identitet och utvecklingsstadier. Barn i just sju, 

åtta års ålder och uppåt bestämmer hur de vill se ut. De är kräsna och går under 

företaget KappAhl just  ”tweenisar” som enligt definitionen syftar till barn i åtta års 

ålder inom konsumtionsmarknaden.  Det empiriska avsnittet visar material och fakta 

kring hur företagen tänker och hur de tar ansvar.  

KappAhl har en stark vision om att de vill bli en modekedja i Europa och då ska de 

främst rikta sig till en ålder mellan 30-50 år. På KappAhl finner man tre olika 

huvudmålgrupper som sedan kan delas in i mindre mer nischade målgrupper. I stort 

sätt har de Dam, Herr och Barn. Inom dess har de olika kollektioner som skall passa 

olika typer av personer i olika åldrar. KappAhl barn har en bred målgrupp som 

sträcker sig från baby till tweens. Hela 30 % av KappAhl’s omsättning kommer från 

barnkollektionerna. 

Acne är ett erkänt kreativt kollektiv som finns i 9 länder, de är internationellt kända 

för deras mångfaldiga kunskaper inom, grafisk design, modedesign, reklam genom 

Acne Paper och så vidare. Acnestudios som klädmärket kallas tillverkar bland annat 

Dam, Herr och Barn. Deras resa i barnklädesbranschen är inte lika självklar som 

exempelvis Polarn O.Pyrets men dock med en stark genomslagskraft och med ett 

varmt mottagande hos deras kunder. En rolig och kreativ idé som ledde till 

produktion och ett naturligt steg i utvidgandet av märket. 

Polarn O.Pyret är det enda av de valda företagen som bara producerar barnkläder. 

En och annan mammatröja tillverkas men har sin grund i barnklädesbranschen. Det 

märks att företaget endast riktar sig till barn då de har en stark och utpräglad filosofi  

som genomsyrar hela företaget med ett tänk som funnits med sedan starten och det 

är att dom vill tillverka kläder till barn som de kan leka i, kläder som låter barn vara 

barn. De vill skapa kläder som fungerar såväl till dagis, hopp & lek som till kalas och 

kläder som tål vilda lekar.  

Att Polarn O Pyret är ett utpräglat barnklädesföretag kan också påvisas genom de 

samarbeten och projekt de är involverade i. De bedriver en rad olika projekt 

tillsammans med PLAN Sverige, där de gör olika kampanjer och erbjudanden som 

kunderna finner i butikerna. De har även en utarbetad UNISEX kollektion som är 
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väldigt populär hos deras kunder då många köper kläder till sin son som sedan kan 

ärvas även om syskonet visar sig vara en lillasyster.  

Barnens egna åsikter och tankar kring kläder träder oftast inte fram förrän i sju åtta 

års åldern. Man brukar säga att föräldrarna bestämmer innan dess. Dock blir barnen 

självklart påverkade av övriga omgivningen detta påvisas genom professionella 

åsikter som har hämtats från den verksamma marknaden med barn, dock inom ett 

helt annat område än mode men med ett objektivt öga. Förskolelärarens noteringar 

kring sex till åtta åringarna beteende då det gällde kläder och skor. Och framförallt 

hur de såg ut och blev påverkade av varandra. Ett viktigt inslag återigen är hur 

utvecklingsteorierna och identitetsteorierna kan påvisas och stärkas. Även det som i 

Tweenage debatten nämnda orsakerna till en ökad konsumtion i den valda 

målgruppen. Skilsmässa, karriär och allt senare havandeskap. Teori och empiri 

kompletterar varandra i en balans mellan psykologi och konkret fakta samt 

undersökningar där företag och professionell expertis får göra sitt utlåtande.  
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Diskussion & Slutsats. 

En fri diskussion och tolkning av arbetet där bakgrund, frågeställning kopplas 

samman med den teoretiska referensramen samt det empiriska underlaget.  

 

I diskussionen vill jag börja med att redogöra för den valda frågeställning jag har haft 

som underhåll till studien. Där huvudfrågan ställdes direkt till branschen och de 

valda respondenter som deltog.  Därefter tillkom underfrågor för att redogöra och 

bena ut olika begrepp som exempelvis fenomenet barnmode. Göra jämförelser 

företagen emellan och att konstatera för vem modet egentligen är riktat. Frågorna 

kommer att besvaras löpande under diskussionens gång samt kopplas till varför jag 

valda den teori jag valde att redogöra i studien. Min personliga koppling och mina 

egna tankar och åsikter i det valda ämnet kommer även att redovisas. 

 

Huvudfråga 

Hur ser modeföretagen på barnmode industrin? 

Underfrågor 

Finns det något egentligt mode för barn? 

Hur ser modet ut i jämförelse mellan de valda företagen? 

Vilket ansvar bär modeföretagen i utformningen av deras 

barnkollektioner gentemot barnen? 

För vem är modet egentligen skapat, barnen eller deras föräldrar? 

 

Som grund till arbetet låg det ett externt uppdrag från ett svenskt modeföretag. Det 

kändes lockande att skriva om ett relativt nytt begrepp som ännu inte har 

diskuterats i en rapport. Att studera en marknad som för många är okänd, nämligen 

barnmodes marknad. Till en början var det svårt att hitta rätt väg och veta vad som 

skulle vara relevant för studien. Tillvägagångssättet ändrades till och från ett flertal 

gånger och det var svårt att kunna peka ut vad studien skulle ge för resultat då det 

inte fanns något specifikt problem. Där av blev rapporten en studie och inte en 

konsultrapport eller ett resultat från ett angivet problem. I bakgrunden till studien 

ligger en beskrivning om hur modet har sett ut för barn under 1900 – talet vilket är 

relevant för att beskriva hur det har sett ut och för att påvisa att det även fanns 

något man kunde kalla mode för barn redan då. Dock finns tydliga skillnader i ett par 
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olika aspekter. Kläder för barn tillverkades främst för pojkar eller gossar som de 

kallades, den populära sjömanskostymen gjorde entré. Det var inte förrän senare 

under seklet som även flickorna fick sin variant av sjömansdräkten. Till skillnad från 

1900 – talet är mode mer riktat till unga flickor idag än unga pojkar. Detta kan man 

se dels i reklam i modemagasin samt i Swedbanks privatekonomi redovisning för 

barn där det tydligt visar vad pojkar och flickor lägger sina pengar på. Flickor sparar 

ofta till resor och kläder medan pojkar drömmer om bilar, cyklar och så vidare. En 

annan tydlig skillnad från modet under 1900 – talet var att det riktades direkt till de 

som hade pengar i plånboken. Var man välbärgad och bodde i stan skulle man köpa 

sina barn moderiktiga kläder för att påvisa status. De på landet sydde och tillverkade 

sina egna kläder i början av 1900 – talet. Idag försöker man se modet som ett folkligt 

fenomen, alla ska ha rätt till moderiktiga kläder utan att storleken på plånbok ska 

påverka. Det är inte längre ett sätt att visa status i samma utsträckning.  

I teoriavsnittet finns fem olika komponenter med som skiljer sig mycket från 

varandra.  Den första komponenten var att definiera ett begrepp som även för mig 

är luddigt och kan skapa olika betydelse beroende i vilket sammanhang det nämns, 

nämligen mode. Om man ska använda sig av begreppet i den genomförda studien 

finns ett samband till konsumtionsmarknaden. Begreppet mode är ofta kopplat till 

kläder och att konsumera vilket jag ansåg vara en viktig komponent inte minst med 

tanke på efterföljande avsnitt som angrep ämnet identitet. Identitetsfrågan och 

diskussionen kan även föras vidare till en könsfråga men jag valde att stanna vid hur 

vida identiteten utvecklas i våra unga åldrar och hur sökande många unga är. Det är 

också viktigt då man snabbt kan förstå att ett sökande barn, efter identitet, trygghet 

och personlighet använder sig av medel som exempelvis kläder för att uttrycka vem 

man är. Detta visar sig även tydligt i Jean Piagets utvecklingsstadier då barn oftast 

runt sju års ålder och uppåt blir allt mer sökande och uppfattar att omgivningen runt 

omkring dem iakttar dem. Det bildas en sorts egocentrering och självfixering. Detta 

hör samman med självbilden och hur man uppfattar sig själv. Identitetsfrågan 

kopplat med utvecklingsteorin var viktiga att ta med för att komma fram till i vilken 

ålder barnen blir allra mest påverkade och också att visa att det är just detta 

branschen har förstått.  

Det är inte en slump att marknadsföring och reklam riktas till en viss ålder och inte 

till yngre barn. Alla de tre valda företagen bekräftar i vilken ålder barnen börjar 

bestämma själva vad de tar på sig. Även förskoleläraren. Tydligast blev det i artikeln 

”tweenagers” där diskussionen om just barn i sju-åtta års åldern höll på att bli 

Storbritanniens starkaste köpkraft inom klädbranschen.  

Ett annat viktigt inslag och varför jag valde att redogöra för Swedbanks ekonomiska 

plan för barn var, då jag dels som redan beskrivits kunde jämföra det med historien i 

bakgrundskapitlet men även visa att unga flickor var väldigt angelägna om att spara 

till just kläder.  
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Underlag till hela studien var samarbetet med företagen. Deras svar på mina frågor 

satte grunden för syftet och en besvarad frågeställning. Jag valde tre väldigt olika 

företag för att se om deras sätt att se på branschen skiljde sig åt. De flesta svaren var 

dock väldigt lika varandra, största skillnaden kunde man se på hur de ansvarade för 

utformningen av deras kollektioner och hur de som modeföretag tog ansvar 

gentemot barnen. Med de olika förutsättningar företagen har tycker jag att svaren 

var väl motiverade. Vilket också som redan poängterats i inledande delen av studien 

inte ska leda till ett resultat av tillrättavisande utan snarare ses med ett objektivt öga 

då det är upp till varje individ att skapa sig en egen uppfattning kring mode för barn.  

För att återkoppla med huvudfrågan till studien har jag bildat mig uppfattningen om 

att de olika företagen har en sund inställning till mode för barn. Denna uppfattning 

kunde egentligen bara konstateras genom att först svara på underfrågorna. 

Företagen är i en bransch som överlever för att vi konsumerar, spenderar pengar på 

kläder till oss själva och till våra barn. Det som företagen kan göra för att ansvara 

skiljer sig inte åt gentemot barnen som för de vuxna. KappAhl, Polarn O Pyret och 

Acne tar ansvar, på olika vis. De tar sina barnkollektioner på stort allvar och vet hur 

känsligt det är att utsätta små barn för en utseendefixering som är mer lämpad för 

vuxna. Kläder kan vara en sådan aspekt då alla de tre företagen tror på att ”barn ska 

få vara barn” och vill inte heller tillverka kläder som strider mot detta utan snarare 

underlättar. Detta har företagen påvisat genom att alla svara lika på frågan om det 

finns något egentligt barnmode. En fråga som för de valda respondenterna var ett 

självklart ja. Dock hävdar de att barnmodet inte ser ut på samma vis som för vuxna. 

De har tänkt till och anpassat kläderna för den typ av aktiviteter barn tycker om. 

Visst finns där självklart trender även inom barnmodet som företagen inte sticker 

under stolen med.  

 Polarn O Pyret är det enda av de valda företagen som egentligen helt och hållet 

skapar barnkläder. De startade som ett barnklädesföretag och har fortsatt så. Deras 

filosofier kring barnkläder är mer genomtänkt än vad exempelvis Acnes är, dock inte 

så konstigt med tanke på att Acnes främsta målgrupp inte är barn. KappAhl är 

mellantingsföretaget som tillverkar precis som Acne Dam, Herr och Barn. Dock är 

hela 30 % av KappAhls omsättning från barnkollektionerna en bra bit mer än för 

Acnes del. Med Polarn O Pyret i spetsen och deras filosofi om att barn ska få vara 

barn ser respondenterna väldigt lika på deras ansvar gentemot barnen samt att de 

visar en försiktig sida i utformningen av kollektionerna. Dock ser modet totalt olika 

ut företagen emellan. Polarn O Pyret och KappAhl är mer lika då de försöker skapa 

modekläder utifrån vad de anser är barnmode och är inte alls påverkade av hur 

vuxenkollektionerna ser ut. För KappAhl är varje målgrupp Herr, Dam och barn helt 

olika grupper och ska behandlas därefter. Acne däremot är mer präglade av vad 

deras kunder förväntar sig av dem och vad de efterfrågar. Oftast efterfrågas kopior 

och miniatyrer av deras ursprungliga vuxenkollektioner. Detta tacklar Acne genom 

att ofta skapa en liknande kopia men som är lite mer barnvänlig. Alla plagg kan inte 
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kopieras och tillverkas för barn, det skulle inte passa i deras tänk om att kläderna 

fortfarande måste vara hållbara och bekväma då det är barn som skall använda dem.  

I den tredje frågan om vilket ansvar modeföretagen har i resultatet redan redogjorts 

då de förmodligen också såg på frågan på olika sätt. KappAhl redogjorde för den 

miljömärkning av kläderna de använda sig av, Polarn O Pyret pekade på deras 

ekologiska linje, Ecoline och Acne på hur de alltid testar sina tänkta prototyper på 

sina egna barn inom företaget då många har barn i just den valda målgrupp de 

använder sig till.  Den sista frågan som diskuterade var till vem barnmodet var 

skapat, föräldrar eller barn kändes företagens svar även där genomtänkta och lika 

varandra. Positivt med KappAhl, Polarn O Pyret samt Acne är att det förstår hur barn 

fungerar. De är fullt medvetna om att de kläder som tillverkas till de yngre barnen 

som är sju år och neråt är gjorda för att tillfredställa barnens föräldrar. Det är dom 

som bestämmer och det är deras smak som avgör ett köp. Respondenterna vet 

också att barn i sju års ålder själva börjar bestämma om hur de vill se ut och vad de 

ska ha på sig. I vissa fall redan tidigare och då främst gällande unga flickor. 

Respondenternas svar till vem modet är skapat för resulterade i ett delat svar då de 

producerade mode för barnen till deras föräldrar i de lägre åldersgrupperna men 

direkt till barnen i åldrarna sju, åtta år och uppåt.  

Av de resultat som givits från de valda företagen föreföll sig en intervju med någon 

som var objektiv branschen sett. Ett objektivt öga till studien och begreppet 

barnmode. Jag intervjuade Charlott Norin som jobbar som förskolelärare i Göteborg. 

Charlottas reflektioner var värdefulla för studiens resultat, hon konstaterade precis 

som företagen att det absolut fanns något man kunde kalla barnmode. Charlotta 

hade uppmärksammat barnens beteende i förhållande till deras kläder. En del barn 

var påverkade av vad de hade på sig och ville inte leka de andra barnens lekar för att 

de kände sig begränsade utifrån vad de hade på sig. Ett annat uppmärksammande 

var hur barnen påverkar varandra. En tjej har rosa Converse och veckan efter har 

fem små flickor samma sko. De äldre barnen sätter ”trenderna” och de yngre vill se 

ut som sina äldre syskon.  

Att köpa märkeskläder eller mini Acne kläder ser Charlotta inte som ett problem så 

länge de har kläder på dagis och skolan som de kan vara aktiva och röra sig i, som 

tillåter dem att vara barn. Hon ser dock ett problem i att modet och betydelsen för 

hur du ser ut rör sig allt lägre ner i åldrarna och för framförallt flickor. Detta yttrar sig 

i vad som kommer vara stimulerande när de bli äldre. Om utseendefixeringen ter sig 

tydlig i riktigt unga åldrar som egentligen hänger samman med puberteten och att 

bli tonåring, vad kommer stimulera flickorna sedan?  Hon försöker uppmana barnen 

att klä sig efter aktivitet och funktionalitet. Att kunna leka, vara fri och busa precis 

som vanligt och inte avstå leken för att barnet tog på sig kilklackar till skolan. Att 

försöka få barnen att inte se kläder och mode ur trendsynpunkt utan efter aktivitet. 
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Respondenternas tankar och reflektioner är värdefulla i resultatet kring studien. Jag 

ville påvisa ett samband mellan de mänskliga utvecklingsstadierna och 

identitetsformandet med hur företagen själva såg på modemarknaden för barn då 

den omtalas allt mer och dyker upp som ett aktuellt debattämne. Att peka ut 

ansvaret är omöjligt då alla måste ta sin del av ansvaret. Modebranschen har ansvar 

likväl som föräldrarna har ansvar för vad de köper till sina barn samt tillåter dem att 

ta på sig. Att som förälder leda och kunna avgöra funktion och aktivitet framför 

trender och utseende. Det finns flera andra aspekter att utvidga studien med men 

det överlåter jag till vidare forskning då jag valde att avgränsa rapporten.  

 

Vidare forskning 

Till vidare forskning skulle jag rekommendera i att gå in och kika på varför det 

kommer sig att just unga flickor är mer påverkade av mode och kläder. Varför vill 

små flickor ha kläder och inte små pojkar? Finns det genetiska kopplingar eller är det 

bara miljö som spelar in. I en sådan typ av vidare forskning kan det vara bra att ta 

med expertis inom barnpsykologi för att få en professionellt utlåtande.   
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Muntliga källor 
Charlotta Norin – Förskolelärarinna i Göteborg. 



1 
 

Bilagor 

Bilder på de valda företagens kläder är lagda i bilagor då de inte skall jämföras med 

varandra utan ge smakprov på företagens utbud.  

KappAhl barnkläder, bildexempel. 
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Acne Kidswear, bildexempel. 
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http://shop.acnestudios.com/shop/women/kidswear.html
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Polarn O. Pyret barnkläder bildexempel.  
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Intervjufrågor. Företaget Polarn O.Pyret. 
 

Intervju: Lotta Ramsted 

Stationerad: Polarn O.Pyret i Norge.  

Frågorna: Har besvarats via mail korrespondens.  

Antal frågor: 7 

Antal besvarade frågor: 7 som redogörs nedanför. 

Språk: Frågorna besvarades av respondenten på Norska och har sedan översatts 

till svenska. 

 

De 7 fasta frågorna som besvarades: 

 

Hur ser Polarn O. Pyret på barnmode industrin? 

 

Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

 

Vilket ansvar bär Polarn O. Pyret i utformningen av deras barnkollektioner gentemot 

barnen? 

 

För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna? 

 

Skulle ni säga att Polarn O. Pyret producerar mode för barn, på vilket sätt? Om inte, 

utveckla! 

Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? 

 

Vilken kundkrets/ålder/målgrupp är mest köpstark inom barnklädes marknaden? 
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Intervjufrågor. Företaget KappAhl.  
 

Intervju: Sofia Wallin, kollektionschef KappAhl. 

Stationerad: Göteborg, Mölndal 

Frågorna: Har besvarats via mail korrespondens.  

Antal frågor: 7 

Antal besvarade frågor: 4 som redogörs nedanför. 

Språk: Svenska. 

 

De 4 fasta frågorna som besvarades:  

 

Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

 

Vilket ansvar bär KappAhl i utformningen av deras barnkollektioner gentemot 

barnen? 

 

För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna?  

 

Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? Om man 

jämför 5-10 år tillbaka i tiden.  
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Intervjufrågor. Företaget Acne.  
 

Intervju: Anthony Rock 

Stationerad: Acne Studios, Stockholm 

Frågorna: Har besvarats via mail korrespondens.  

Antal frågor: 8 

Antal besvarade frågor: 6 som redogörs nedanför. 

Språk: Besvarades på Engelska och översattes till svenska av mig. 

 

De 6 fasta frågorna som besvarades: 

 

Hur kom det sig att Acne började producera barnkläder? 

 

Hur ser Acne på barnmode industrin? 

 

Finns det något egentligt ”mode” för barn? 

 

Vilket ansvar bär Acne i utformningen av deras barnkollektioner gentemot barnen? 

 

För vem är modet egentligen skapat, barnen eller föräldrarna?  

 

Har intresset för ”moderiktiga” kläder ökat hos föräldrar till sina barn? 
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Intervjufrågor. Förskolelärare. 
 

Intervju: Charlotta Norin 

Stationerad: Förskolelärarinna för 6 åringar i Göteborg. 

Frågorna: Har besvarats genom ett personligt möte tog ca 1 timme. 

Plats för intervju: Café Nöller i centrala Göteborg. 

Media: Har besvarats med röstmemo med hjälp av mobiltelefon.  

Antal frågor: 7 

Antal besvarade frågor: 7 

Språk: Svenska. 

Tycker du det finns ett fenomen man kan kalla ”mode” för barn?  

 

På vilket sätt ser du modetrender eller tendenser som dagislärarinna och då främst i 

de äldre åldrarna? 

 

Tror du att de har att göra med den egna identiteten och personligheten redan då, 

eller spelar föräldrarna den största och mest påverkande rollen? Samt spelar miljön 

även in att de till exempel blir påverkade av andra dagisbarn? 

 

Är det skillnad på åldrar och kön? 

 

Tror du att barn generellt sätt har blivit mer medvetna nuförtiden jämfört med för 

10 års sedan? 

 

Vilka bär ansvar, föräldrar, branschen? Finns det något rätt och fel i ett mode för 

barn?  

Hur ser du på marknadsföring riktad till barn om hur ”de ska klä sig i vår”, tror du 

tjejer som är cirka åtta års ålder påverkas av vad de ser på reklam? 
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