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Executive summary 

The purpose of this thesis is to identify the decision process for a family, when buying the 

child’s first mobile phone. 

We study the parents’ and the children’s influence on the decision process connected with the 

choice of mobile phone and mobile subscription. The time the family spends on the decision 

process is studied as well. We also study how much information both the parents and the 

children collect and where they get this information from. Additionally, we attempt to map 

which services and additional products the parents could be interested in, regarding the 

children’s mobile subscription. 

The results of the thesis are processed via data from three studies. Two secondary studies are 

used, The Children’s Index of Gallup 2009 and The Tele Index of Gallup 2010 (Danish: 

Gallups Børneindex 2009 and Gallups Teleindex, respectively). Furthermore, a primary study 

is made, which we have designed and arranged, so that it illuminates the specific problem in 

the thesis. 

The results of the analysis show that it is the parents who have the biggest influence on the 

choice of mobile phone and subscription for the children. The parents are gatekeepers, 

controlling whether or not the children can have a mobile phone, and it is the parents who are 

responsible for paying for both the mobile phone and subscription. In addition, the parents 

decide when the children can have a mobile phone. It can be both the parents and the children 

who require that the children get a mobile phone. Many children request a mobile phone 

themselves. When the parents also have a need for the children to get a mobile phone, the 

decision process is shorter. 

Increased peace of mind and the fact that the parents can get in touch with their children is 

two of the most important reasons why parents get a mobile phone for their children. The 

third most important reason is that the children themselves request a mobile phone, where 

after the parents meet the children’s need. 

Regarding marketing, this should be directed at the parents, as it is them who make the 

decision and buy the mobile phone and mobile subscription for the children. 

 

________________________  ________________________ 

Henrik Muurmann Henriksen  Mads Toxverd Woldbye 
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Del 1 

1.1 Indledning 

Det er ikke mere end 15 år siden, at mobiltelefonen kom rigtig frem på det danske marked, og 

den gang var det hovedsagligt et luksus produkt til voksne. Mobiltelefonerne var store og 

dyre, da de første gang kom rigtig frem i Danmark. Mobiltelefonen er på kort tid blevet 

hvermandseje. Før i tiden var der gerne kun en mobiltelefon pr. familie, statistikbanken 

(2010). I dag er der gerne en mobiltelefon pr. familiemedlem og oftere bliver det mere end en 

mobiltelefon pr. familiemedlem. Børnene i familierne får deres første mobiltelefon i en yngre 

alder end tidligere hen. 

Mobiltelefoner er i takt med deres udbredelse blevet et vigtigt kommunikationsmiddel for at 

opretholde familiens dagligdag. Familien er blevet mere travl end nogensinde før og 

mobiltelefonen er derfor blevet et vigtigt redskab for at planlægge dagligdagen indbyrdes i 

familien. Der er desuden en tendens til, at børn og unge har en større indflydelse på familiens 

købsvaner end før set, Forbrugerredegørelse (2005) 

Børnene er generelt økonomisk afhængige af forældrene, og de skal have tilladelse til at få en 

mobiltelefon. Derfor har børnene brug for forældrene til at købe denne. Behovet blandt børn 

og unge for at have det nyeste af det nyeste inden for tøj, mobiltelefoner osv. har i stigende 

grad bevæget sig fra at være ved de ældre børn til nu også at inkludere de yngre børn. 

En beslutningsproces er en interaktion mellem familiemedlemmerne. For at kunne forstå 

denne er det nødvendigt at kunne forstå børnene. Viden på dette område er generelt 

mangelfuld, når der bliver set nærmere på familiens beslutningsproces omkring købet af 

første mobiltelefon til børnene. Når det handler om en mobiltelefon til børnene, må det 

formodes, at forældrene har en del overvejelser i forbindelse med købet.  
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1.2 Problemformulering 

Afhandlingen formål er at identificerer familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af 

børnenes første mobiltelefon. For at kunne komme frem til en konklusion på vores 

overordnede spørgsmål, stilles der en række underspørgsmål som kommer til at ligge 

grundlaget for vores hovedkonklusion.  

Dette leder til følgende problemformulering.  

At identificerer familiens beslutningsproces i forbindelse med køb af første mobiltelefon 

til barnet? 

 Hvad er barnets rolle i forbindelse med beslutningsprocessen? 

 Hvordan får barnet informationer om mobiltelefoner og mobilabonnement? 

 Hvad er forældrenes rolle i forbindelse med beslutningsprocessen? 

 Hvordan får forældrene informationer om mobiltelefoner og mobilabonnement? 

 Hvor meget involverer familien sig i op i beslutningsprocessen?   

 Hvorfor fik barnet en mobiltelefon? 

 Hvilke valg og kriterier er vigtige i forbindelse med valg af mobiludbyder? 

 Hvor lang tid bruger familien i beslutningsprocessen?  

 Hvilke services efterspørges i forbindelse med mobilabonnement til barnet? 

 Hvordan kan en evt. markedsføring henvendes til relevante målgrupper? 
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1.3 Afgrænsninger 

Afhandlingen vil afgrænse sig til familier i Danmark, nærmere bestemt i Københavns-

området. Dette er gjort på den ide, at det er i Københavns-området, at udviklingen sker først 

på landsplan. København er et pionerområde, når det kommer til nye tendenser og 

udviklingen af det danske samfund.  

I afhandlingen vil ikke blive set i dybden med, om familierne der bliver undersøgt er 

skilsmissefamilier eller ej. I afhandlingen vil der kun blive set nærmere på familier, hvor 

barnet allerede har en mobiltelefon. Der vil i afhandlingen kun blive spurgt indtil familiens 

beslutningsproces omkring købet af den første mobiltelefon til børnene. 

Afhandlingen vil afgrænse sig til at kigge på beslutningsprocessen for familier med børn i 8-

12 års alderen. Når der bliver omtalt familien tænkes her kun på Far, Mor og barnet der skal 

have en mobiltelefon. 

I familiens beslutningsproces vil der ikke blive set nærmere på hvordan behovet er opstået og 

der vil heller ikke blive beskæftiget sig med efter købsevalueringen.  

1.4 Kildekritik 

1.4.1 Bøger 

Den skinbarlige virkelighed, Using Communication Theory, Børn medier og marked er alle 

bøger som optræder i pensum på Handelshøjskolen i København og må ses som værende 

højst troværdige.  

Børn medier og marked beskriver hvordan børn agerer i forhold til forbrug og medier i deres 

dagligdag. Bogen tager udgangspunkt i forskning på området, og henviser til undersøgelser.    

Bogen vurderes til at have en høj validitet, da den er skrevet af en professor fra CBS.   

Med Den skinbarlige virkelighed forsøger Ib Andersen at skabe et overblik over hvilke 

undersøgelsesmetoder, der kan tages i brug i forbindelse med undersøgelser i 
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samfundsvidenskaben. Bogen anses som værende af en høj valid karakter, da den ikke 

forsøger at præge læseren til at gøre bestemte tiltag i forbindelse med en undersøgelse, men 

mere forsøger at forklare de forskellige muligheder, læseren har, når han/hun skal lave en 

undersøgelse. 

Using Communication Theory (UTC) giver et overblik over hvilke teorier, der kan bruges i 

forbindelse med kommunikationsplanlægning. Bogens forfattere diskutere de enkelte teorier 

for at se, hvor interessante disse er. Forfatterne har valgt teorien ud fra, hvilke de synes er 

interessant og det kan altid diskuteres, om det er de vigtigste teorier, som netop de har valgt. 

Bogen anses for at være valid da forfatterne er nogle internationalt anerkendte person, der har 

stor viden om netop kommunikationsplanlægning. 

De resterende bøger der ikke har været pensum, ses som værende valide. Bøgerne er skrevet 

af respekterede forfattere, som i deres bøger søger det at referere til deres kilder.  

1.4.2 Videnskabelige artikler 

De videnskabelige artikler der er brugt i denne afhandling, betragtes som værende af en høj 

valid karakter. Dette gør de fordi at det er videnskabelige artikler, som er udgivet i 

videnskabelige journaler. Desuden er forfatterne bag artiklerne nogle af de mennesker, som 

bliver høj respekteret inden for hvert deres felt. Flere af artiklerne danner også baggrund for 

andre studier i de vidensområder, som de beskæftiger sig med. Nogle af de videnskabelige 

artikler er af en ældre dato, derfor skal der tages forbehold for, at nogle af de undersøgelser 

som er blevet lavet, kunne have et andet resultat, hvis de blev lavet i dag. Nogle af artiklerne 

er da også blevet opdateret i løbet af årene. Da de videnskabelige artikler der er brugt i 

afhandlingen bliver refereret til af mange andre videnskabelige artikler, kan det siges at 

artiklerne har en høj validitet. 

1.4.3 Avisartikler 

Avisartikler er i forhold til videnskabelige artikler mindre valide. Forfatterne til avisartikler er 

ofte ikke uddannet indenfor det felt, som de beskriver og avisartiklerne er tit et referat af en 

given situation eller en udtagelse fra en ekspert. Artikler skrevet af journalister på avisen, er 

skrevet for at sælge aviser og ikke fordi, at journalisterne udforsker et nyt område. 
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Nyhedsværdien i en avis er i stigende grad vigtigere end indholdet når der skal vælges 

artikler, som trykkes, artiklerne kan være overdrivende og favoriserer nogle parter frem for 

andre. Aviser kan være politisk farvede og derfor give et lidt forvrænget billede af sandheden. 

1.4.4 Gallup 

Både Gallups Børneindex og Teleindex er gode kilder til information omkring specifikke 

områder. Børneindexet er standardspørgsmål som Gallup stiller. Dette kan være med til at 

gøre informationssøgningen mangelfuld inden for et specifikt område. Sikkerheden i dataene 

er høj ud fra den måde, som respondenterne er blevet spurgt på. Desuden har Gallup mange 

års erfaring med indsamlinger af data, hvilket taler for, at sikkerheden i dataene er høj. 

Gallups Teleindex er i forhold til Børneindexet ikke et index, der dækker over mange ting, 

men derimod kun over informationer omkring teleindustrien. Teleindexet har ligesom 

Børneindexet en høj sikkerhed i dataene. For vurdering af validitet og rentabilitet se afsnittet 

omkring Undersøgelsesdesign.  

1.4.5 Kandidat afhandlinger 

Kandidatafhandlingerne brugt i forbindelsen med denne kandidat afhandling, må ses for 

værende middel valide. Kandidatopgaverne er skrevet af studerende som afslutning på deres 

uddannelse. Det er gjort brug af mange videnskabelige artikler i opgaverne og disse kan dog 

være misforståede, og det skrevne i opgaverne kan derfor være mindre sandt. Idet at 

kandidatopgaverne er blevet stillet til rådighed via udlån på CBS biblioteket gør, at den kan 

betragtes som værende af en højere valid karakter, end hvis den var blevet gemt væk. Hvis det 

havde været mangelfulde kandidatopgaver, er det svært, at forstå hvorfor disse så skulle være 

tilgængelige for andre, som inspiration. 
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1.5 Struktur 

For at give læseren en forståelse for hvorledes problemstillingen ønskes behandlet, vil dette 

afsnit beskrive opgavens opbygning. 

Figur 1.5.1 

Figur 1.5.1 illustrerer strukturen for opgaven. Heraf fremgår det, 

at opgaven er opdelt i 6 dele. I første del af opgaven, indledning 

og metode, vil der komme en indledning til afhandlingen samt 

problemformulering, afgrænsninger og kildekritik. Den 

efterfølgende del vil bestå af en teori gennemgang, hvor teorier 

der er nødvendige for at besvarer opgaven er præsenteret, opstillet 

og diskuteret. Teorierne er valgt på baggrund af deres 

sammenhæng med afhandlingsemnet og problemformuleringen. 

Teorierne vil danne baggrund for hypotese-afsnittet. I hypotese og 

undersøgelsesdesign afsnittet vil der blive opstillet en række 

hypoteser omkring opgavens emne ud fra de netop gennemgåede 

teorier. Hypoteserne skal danne grundlag for besvarelsen af 

problemformuleringen senere hen i opgaven. Et 

undersøgelsesdesign vil blive opstillet for at kunne svare på 

hypoteserne. I dette undersøgelsesdesign vil der blive diskuteret 

forskellige data indhentningsmetoder og deres fordele og 

ulemper. Undersøgelsesdesignet vil danne grundlag for analysen 

af dataene, som er indhentet. Analysen af dataene vil videre være 

med til at besvarer og be- eller afkræfte hypoteserne.  

Efter analysen vil der komme en besvarelse af hypoteserne og et forslag til en handlingsplan. 

Herefter kommer en konklusion, som besvarer problemformuleringen ud fra analysen og 

besvarelsen af hypoteserne og denne vil samle op på det vigtigste fra opgaven. Efter 

konklusionen vil der komme en perspektivering til fremtidige studier. 



Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. 

9 

 

Del 2 

2.1 Baggrund for valg af teorier  

Opbygningen af teoriafsnittet har til formål at give en teoretisk forståelse af, hvordan 

børnenes forhold er til medier, hvordan de tager nye produkter til sig, og hvordan børnene 

opfører sig i forhold til andre børn.  Det vil også beskrive, hvordan børn udvikler sig mentalt, 

forskellen mellem drenge og piger, og hvordan børn forstår reklamer, samt hvor meget de kan 

huske fra dem. Derefter beskrives kommunikations- og mediemønstret mellem forældre og 

børn i forskellige familietyper, samt hvordan forældrene har indflydelse på, om børnene får 

det produkt, de ønsker sig. Der bliver skildret, om valget af produkter er en kognitiv eller en 

affektiv beslutning og kompleksiteten i at foretage det rigtige valg.  Til sidst beskrives 

beslutningsprocessen og de overvejelser forbrugeren har, inden han/hun kan fortage eller 

fravælge et køb. 

Grunden til at en afdækning af disse områder ønskes, er, at opgaven har til formål at 

identificere familiens beslutningsproces i forbindelse med køb af første mobiltelefon til 

barnet. For at afdække denne problemstilling er det vigtigt at forstå, hvorfor barnet ønsker sig 

en mobiltelefon og hvordan børnene påvirker hinanden til at efterspørge bestemte produkter. 

Afhandlingen vil beskrive, hvordan børn udvikler sig, så man kan forstå deres tankemønstre i 

forbindelse med behov for en mobiltelefon, og hvordan de opfatter dem selv og verden. 

Herefter beskrives det, hvordan og hvor meget børn forstår reklamer og deres hensigt for at få 

et billede af, hvordan medier påvirker børnene. Derved kan man få en fornemmelse af, 

hvordan medier kan gå ind og påvirke børnene til at efterspørge en mobiltelefon.  

Herefter vil det blive afdækket, hvordan og hvor meget der bliver lyttet til børnene, både når 

barnet efterspørger det at få en mobiltelefon, og når der skal vælges en mobiltelefon til barnet. 

For at finde ud af, om barnet selv er med i familiens diskussion om emnet, inden de skal 

vælge om barnet skal have en mobiltelefon eller ej og hvilken mobiltelefon barnet evt. skal 

have. Samtidig giver teorien en forståelse af, hvor meget familien overvejer valget af 

mobiltelefonen, inden de træffer en beslutning om, hvilken mobiltelefon barnet skal have. Til 

sidst vil der blive undersøgt hvordan familien overvejer denne beslutning, inden de træffer 

den. 
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Alle disse områder er vigtige at forstå for at kunne identificere familiens beslutningsproces i 

forbindelse med køb af første mobiltelefon til barnet. Derfor er der blevet udvalgt teorier, som 

kommer bredt omkring disse problemstillinger i de processer, som er op til beslutningen om 

barnet skal have en mobiltelefon og de beslutninger der er om hvilken mobiltelefon barnet så 

skal have.  

2.3 The two step flow model (multi step flow)  

The two step flow model blev første gang introduceret af Paul Lazarsfeld og Elihu Katz i år 

1955. Lazarsfeld og Katz (1955) kom frem med ideen om, at forbrugerne ikke kun blev 

influeret direkte af massemedierne, omkring forskellige produkter, men også af deres 

omgangskreds (familie, venner osv.). Modellen de opstillede viser, hvordan en besked, 

reklame eller et budskab kommer fra en kilde og ender hos en modtager. Modellen viser, 

hvordan denne proces sker igennem massemedierne og interpersonel, ansigt til ansigt, 

kontakt. Modellen antyder også, at hvis man kan få opinionslederne til at fortælle om 

produktet i stedet for, at virksomheden laver massemarkedsføring, så er der større 

sandsynlighed for, at forbrugerne vil ligge mere mærke til de enkelte produkter. The two step 

flow model er en videre bygning på The Hypodermic model, McQuail og Windahl (1983). 

The Hypodermic model beskrev, hvordan at virksomhederne via massemarkedsføring kunne 

ramme alle forbrugere som individer. Modellen går altså ikke ud på at individualisere 

markedsføring, da man i forbindelse med modellen gik ud fra, at man kunne få fat i alle 

forbrugere med et budskab. Som før nævnt begyndte man med the two step flow model at 

ramme opinionslederne i forskellige omgangskredse, for at få dem til at sprede ens budskab 

videre i kæden. 

Opgaven for en marketingsafdeling er at finde ud af, hvordan de kan udnytte denne struktur i 

informationskæden. For at udnytte den interpersonelle kontakt i forbrugernes omgangskreds, 

er det vigtigt at finde frem til de opinionsledere, som er i omgangskredsene. Dette er vigtigt, 

da det er disse personer, som formidler informationer og erfaringer omkring et produkt videre 

ned i modellen, sådan at de enkelte individer også bliver opmærksomme på produkterne. 

Virksomhederne skal altså ikke reklamere direkte til alle forbrugere, men forsøge at ramme 

opinionslederne. På denne måde bliver forbrugerne influeret indirekte af virksomhederne via 

opinionslederne og ifølge Katz og Lazarsfelds (1955) model giver dette en større 

meningsdannelse hos forbrugeren. 
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Opinionsledere er også med til at gøre visse produkter eller emner nemmere for andre 

forbrugere at forstå. Opinionslederne opfattes som en slags eksperter. Tages der 

udgangspunkt i for eksempel TV-branchen, så kan det være svært for mange forbrugere at 

finde rundt i alle de nye informationer og fakta, der er kommet med introduktionen af plasma 

og LCD tv. Her har opinionsledere generelt en større indsigt i produkterne, og de kan opfattes 

som eksperter indenfor produkterne. Forbrugerne har tendens til at søge informationer inden 

køb i deres omgangskreds, og opinionslederne kan derfor guide andre forbrugere til at købe et 

produkt frem for et andet. Det er derfor ekstra vigtigt, at virksomhederne forstår at ramme 

opinionslederne og ikke bare bredt ud i markedet. 

Der findes to former for opinionsledere, dem der aktivt fortæller erfaringer og viden omkring 

et produkt videre til andre uden at blive spurgt om denne og dem som hovedsagligt kun 

fortæller deres erfaring og viden videre, hvis de bliver spurgt om det. Disse former kaldes for 

den aktive og den passive opinionsleder. Hvor den aktive er den, som af sig selv fortæller om 

sine erfaringer og sin viden. Den passive er den, som ikke gør det. Den aktive opinionsleder 

er for det meste også den person, som ved lidt mere omkring de produkter, som interesserer 

denne i forhold til den passive. Begge former for opinionsledere ved mere end den 

almindelige forbruger. 

En kritik ifølge UCT (side 70) er at den oprindelige two step flow model, som Katz og 

Lazarsfeld (1955) beskrev, ikke tog højde for, at opinionslederne kunne snakke indbyrdes og 

derved forstærke deres viden. I den oprindelige model fik opinionslederne deres viden direkte 

fra medierne og virksomhederne og ikke fra andre. Ifølge UTC (side 70-72), kan 

opinionslederne også trækker på hinandens ressourcer for at få mere viden omkring et givent 

produkt. Derved er modellen ikke længere en model med to trin fra massemedierne og ned til 

den individuelle forbruger. The two step flow model bliver til en Multistep model, hvor der er 

flere trin fra masse medierne og ned til den individuelle forbruger. 
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Figur 2.3.1 

Kilde: McQuail og Windahl (1983) 

Det er vigtigt at understrege, at det ikke kun er opinionslederne, der modtager massemedierne. 

De individuelle forbrugere ser også massemedierne, men opinionslederne er som regel bedre 

til at opfange og forstå dem end de individuelle forbrugere. 

En kritik af modellen er dens anvendelses muligheder. Modellen virker godt, når det kommer 

til komplicerede købsprocesser, se afsnit 2.12 omkring FCB (Foote, Cone & Belding) 

modellen. I forbindelse med køb af for eksempel nyere TV, her tænkes på plasma og LCD, 

computere eller mobiltelefoner så kan opinionslederne have en stor del at sige i forhold til, 

hvad den individuelle forbruger vælger. Høj komplicerede køb stiller større krav til 

informationssøgning, og her kan den individuelle forbruger skyde genvej ved at spørge 

opinionslederen i deres omgangskreds om råd. Det er derfor vigtigt, at massemedierne forstår 

at ramme opinionslederne sådan, at disse kan bringe budskabet videre til andre i deres 

omgangskreds. I andre tilfælde er det dog ikke så hensigtsmæssigt at tage udgangspunkt i the 

two step flow model, Katz og Lzzarsfeld (1955). Dette gælder blandt andet i tilfælde, hvor 

produkterne er lav kompleksitets køb. Et eksempel kunne være tyggegummi. Her skal 

massemedierne ramme alle forbrugerne på en gang, da det er et forholdsvist ukompliceret 
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produkt, og noget som alle kender til. Modellen virker derfor ikke her, da denne ville forsøge 

at kommunikere ud til nogle opinionsledere, som så skulle formidle den dybere information 

videre til den enkelte forbruger.  

Det kan diskuteres, om modellen ikke er blevet forældet i takt med, at information, 

tilgængelighed og søgning er blevet nemmere end nogensinde før. I takt med at internettet er 

kommet, er informationssøgning om diverse produkter blevet meget nemmere og de 

forskellige markeder er blevet mere gennemsigtige. Den nemme adgang til informationer i 

dag kan dog også gøre det mere kompliceret for den individuelle forbruger. Informationerne i 

dag kommer i tusindvis, og dette kan gøre det svært for forbrugerne at skelne mellem, hvad 

der er godt, og hvad der er dårligt, og hvilken information man skal tro på. Det kan altså 

diskuteres, om forbrugerne i større grad læner sig op af opinionslederne i deres 

omgangskreds, da de selv kan have svært ved at skelne al informationen ud fra hinanden. I 

forhold til the two step flow model, Katz og Lazarsfeld (1955), kan det diskuteres om denne i 

forhold til opinionslederne ikke også er lidt gammel. Opinionslederne i dag har større 

mulighed for at udveksle informationer og erfaringer mellem hinanden, for eksempel via 

internettet, og det er altså ikke kun massemedierne, som de bliver influeret af. 

Opinionslederne hjælper i dag stadig forbrugerne med information og erfaringer, men mellem 

unge mennesker er der også kommet meget prestige i at eje et produkt. Unge mennesker kan 

have tendens til at købe produkter, som andre har. Ikke fordi at produktet er bedre eller 

billigere, end det de har i dag, men fordi det sender et signal til omverdenen om, hvem de er 

som person. 

2.4 Diffusion of Innovations  

Diffusion of Innovations er en teori der beskæftiger sig med hvor hurtigt, hvordan og hvorfor 

nye ideer og teknologier spredes via kulturen, Everett Rogers (1995). For eksempel hvor 

hurtigt et nyt produkt bliver taget til sig i en kultur, og hvilke elementer/grupper, som tager 

det nye produkt til sig først. Ifølge teorien er der tre forskellige måder, hvorpå der kan tages 

en beslutning.  
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Den første er Optional Innovation-Decision. I denne beslutningsmåde er det op til det enkelte 

individ at tage beslutningen, disse personer er oftest på den ene eller den anden måde, lidt 

forskellig fra andre i en social gruppe. 

Den anden er Collective Innovation-Decision, her tages en beslutning kollektivt af hele den 

sociale gruppe. Alle individer i gruppen er med til at tage beslutningen for hele gruppen og 

der skal skabes enighed omkring en given beslutning. 

Den sidste er Authority Innovation-Decision, beslutningerne her tages af enkelte individer i 

den sociale gruppe på vegne af hele den sociale gruppe. Individerne, som tager beslutningen, 

er for det meste personer med en vis indflydelse eller tillagt magt. 

Disse tre beslutningsmåder beskriver alle, hvordan en social gruppe kan foretage en 

beslutning angående en ide eller et produkt, og om denne skal vedtages/godkendes, eller om 

denne skal forkastes af gruppen. 

2.4.1 The Adoption Process 

Adoptionsprocessen, er processen hvor igennem et individ eller en gruppe af individer bliver 

præsenteret for et produkt eller en ide, Everett Rogers (1995). Igennem processen for det 

enkelte individ uanmodet information, søger selv information og udveksler informationer med 

andre. Adoptionsprocessen sker igennem 5 faser, Viden, Overtalelse, Beslutning, 

Gennemførelse og Bekræftelses fasen. 

Videns fasen er den første som et individ vil komme til. Det er her, at produktet bliver 

præsenteret for den enkelte person. Den enkelte person vil i denne fase ikke have nogen viden 

om produktet på forhånd og kan derfor søge efter information på to måder, aktivt eller passivt. 

Søges der aktivt efter flere informationer kan dette ske igennem flere kanaler, alt fra 

massemedierne til opinionsledere osv. For at få information ud til en aktiv søger, så er det 

vigtigt at få informationen ud i de kanaler, hvor en aktiv søger mest sandsynligt vil søge efter 

informationerne. Er den enkelte person derimod passiv angående information, så vil denne 

person få informationen ved et tilfælde. Personen søger altså ikke direkte efter information 

omkring produktet, men vil blive præsenteret for det på den ene eller den anden måde. For at 
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få information ud til en passiv søger, skal informationen om produktet ud i de kanaler hvor de 

plejer at opholde sig, her kunne blandt andet tænkes på specifikke blade eller fora på 

internettet. 

I Overtalelsesfasen har den enkelte person fået noget viden omkring produktet og begynder at 

skabe sig en positiv eller negativ holdning til dette. Det er i denne fase vigtigt, at den enkelte 

person får den information, som denne søger. Det kan være forskellige informationer, som 

forskellige personer søger, og derfor er det vigtigt, at informationen søger at belyse den 

enkelte persons informationsbehov. I denne fase er information via interpersonel kontakt mere 

vigtigt end via massemedierne, da disse nemmere kan fortolke og forklare evt. spørgsmål og 

information, end massemedierne kan. 

Beslutningsfasen er her, hvor den enkelte person tager sin beslutning, om han/hun skal gå 

videre med produktet, købe det, eller om vedkommende skal forkaste det. Selvom en person 

er blevet overbevist af informationerne om at gå videre med produktet, kan han/hun godt 

forkaste det. Dette kan ske, fordi den socialgruppe, som personen bevæger sig i, har en 

negativ holdning til produktet. Hvis personen tilegner sig produktet, så vil han/hun blive set 

negativt på, derfor vil personen ikke tilegne sig produktet. Hvis personen heller ikke har 

midlerne til at anskaffe sig produktet, kan det også være en barriere. Virksomheden, der 

forsøger at få sit produkt igennem til den enkelte person, kan hjælpe til, sådan at der er større 

sandsynlighed for, at produktet bliver anskaffet. Hvis det for eksempel handler om 

finansiering, så kan virksomheden hjælpe til med denne, som det allerede ses i dag i form af 

afbetaling eller lån. Samtidig er der også større sandsynlighed for, at en person anskaffer sig 

produktet, hvis denne har et forbillede, som har anskaffet sig produktet. En, de kan 

identificere sig selv med og derved styrke deres beslutning om at anskaffe sig produktet. 

I Implementeringsfasen har den enkelte person anskaffet sig produktet. Det er her vigtigt, at 

den information, som personen får, er oplysninger om, hvordan produktet virker, hvis der er 

spørgsmål til dette. Hvis ikke personen får denne information, kan virksomheden risikere, at 

han/hun forkaster produktet igen og vælger et andet i stedet. Den enkelte person udnytter ikke 

produktet fuldt ud i denne fase og har derfor nemmere ved at forkaste produktet for at finde et 

nyt.  
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Bekræftelsesfasen er den sidste fase, som den enkelte personen kommer igennem. Individer 

søger tit anerkendelse og bekræftelse hos andre, for at være helt sikre på, at det produkt som 

de har anskaffet sig, nu også er det rigtige valg. Det er derfor vigtigt, at den enkelte køber 

bliver bekræftet i, at det er det rigtige valg, som de har taget. Dette gælder både via deres 

sociale gruppe, opinionsledere og gennem massemedierne. Køberen har brug for bekræftelsen 

for at bruge produktet videre, sådan at produktet ikke bliver lagt til siden og glemt. Får 

forbrugeren ikke denne bekræftelse efter dennes køb, så kan han/hun blive frustreret/usikker 

på, om det var den rigtige beslutning, som blev taget i forbindelse med købet. Hvis dette er 

tilfældet, så kan den negative attitude til produktet betyde, at køberen ikke vil forslå produktet 

til andre eller lige frem råde andre aktivt til ikke at investere i det givne produkt. 

I forhold til de enkelte faser, så er det i starten vigtigere, at forbrugerne får deres 

informationer via massemedier frem for interpersonel kontakt. Dette er fordi, at forbrugerne i 

de første faser er mere fokuserede på at få informationer om nye produkter eller opdage nye 

produkter. Gennem massemedierne er der størst sandsynlighed for, at forbrugerne bliver 

opmærksomme på dette, da de hurtigere dækker et stort område med disse informationer. 

Hvis forbrugerne skulle gøres opmærksomme på nye produkter via interpersonel kontakt, så 

ville det tage lang tid at nå ud til hver enkelt, og her har massemedierne en større dækning af 

marketing- og informationskanalerne. Interpersonel kontakt bliver vigtigere i de sidste faser, 

da forbrugerne her skal til at søge yderligere information om produktet og søge bekræftelse i 

deres sociale gruppe. Forbrugerne har tendens til at tro, at den information som de får via 

interpersonel kontakt, frem for massemedierne, er mere reel og ikke for at snakke dem efter 

munden. Forbrugerne kan ikke få bekræftelse i deres sociale gruppe igennem massemedierne, 

og det er derfor, at interpersonel kontakt overtager forbrugerens fokusområde i de senere 

faser. Massemedier kan dog være med til at fremskynde processen i de sidste faser. 

Alt efter hvor hurtig den enkelte forbruger er til at tilegne sig et produkt kan de sættes i 

forskellige grupper. Der findes fem grupper, som kendetegner, hvor hurtig forbrugeren er til 

at tilegne sig et nyt produkt og adoptere dem Everett Rogers (1995). Disse fem grupper er 

Innovators (2,5 %), Early adopters (13,5 %), Early majority (34 %), Late majority (34 %) og 

Laggards (16 %). Tallene i parentes er hvor stor en del af alle forbrugerne, som tilegner og 

accepterer produktet i de forskellige faser.  
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Figur 2.4.1.1 

(Everett Rogers (1995)) 

Innovators er den første gruppe, som tilegner sig et produkt. De er kendetegnet ved, at de er 

klar på at tage risici i forbindelse med tilegnelsen af produktet. Her tænkes blandt andet på, at 

de ikke behøver så stort informationsgrundlag, før de tilegner sig produktet. Alderen i 

gruppen er generelt ung, og personerne i gruppen er meget sociale. Personerne i gruppen har 

også større kontakt med personer, internationalt, hvor igennem de tilegner sig viden omkring 

et givent produkt. Innovators er desuden i stor kontakt med hinanden for hele tiden at være 

”up to date” med hvad der er det nyeste og samtidig for at udveksle information med 

hinanden. 

Early adopters er kendetegnet ved, at de ikke som Innovators er i kontakt internationalt med 

andre, men at de er den gruppe, der tilegner sig et produkt som de første i nærmiljøet. Early 

adoptes er gruppen som de andre grupper har det med at opsøge, hvis de har nogle spørgsmål 

eller har brug for information. 

Early majority er ikke meget for at påtage sig risikoen ved at købe et helt nyt produkt på 

markedet. De hælder derfor til Early adopters og deres køb af produkt. Early majority søger 

information hos andre forbrugere, oftest Early adopters, omkring deres præferencer og 

erfaringer med forskellige produktet, inden de selv laver et køb. 
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Dem der befinder sig i Late majority er meget skeptiske overfor nye produkter. De vil derfor 

først anskaffe sig produktet, efter at gennemsnittet af alle individer har anskaffet sig det. Late 

majority har desuden, for det meste, mindre økonomisk rådighed. De vil derfor være helt sikre 

på, at når de køber produktet, så er det også det rigtige. 

Laggards er den sidste gruppe der anskaffer sig et nyt produkt. Gruppen anskaffe sig først det 

nye produkt, når der ikke er flere traditionelle alternativer tilbage. Laggards anskaffer sig ikke 

produktet før der ikke er andet, de kan vælge imellem. Oftest er det nye produkt erstattet af et 

endnu nyere produkt før Laggards går ud og investerer i produktet. Innovators er på dette 

tidspunkt gået videre til et nyt produkt, og derved sker hele processen forfra. 

Det kan diskuteres om tilegnelsen af nye produkter altid sker som ovennævnte model viser. 

Ud fra FCB modellen omkring kompleksiteten af køb, se afsnit om FCB modellen, siges det 

at ved mindre komplekse produkter og købsbeslutninger vil procenterne i den første halvdel 

af processen være højere, og beslutningsprocessen vil ikke være lige så lang, som ved et mere 

komplekst køb. 

Af mindre komplekse produkter kan nævnes køb af dagligvarer, så som mælk mm. Her kan 

det ikke forventes, at forbrugerne har en lang beslutningsproces udover den første gang, at 

varen skal købes. Desuden kan det ikke forventes, at der rigtig er nogle personer, der hører til 

gruppen Laggards. At vente på at der ikke er flere traditionelle alternativer og vælge imellem, 

virker som en situation, der er meget svær at forstille sig i forbindelse med et køb af 

produkter, der har en lav eller ingen udvikling. Det vil som udgangspunkt være produkter, 

hvor der er en stor udvikling og en hurtig udskiftning, hvor forbrugerne har mulighed for at 

stå i en vente position, overfor om de skal investerer i produktet eller ej. Ved højteknologiske 

produkter hvor udviklingen er høj, f.eks. mobiltelefoner, kan en venteposition være helt fin, 

da de fleste mobiltelefoner ikke har rykket deres udvikling på de basale funktioner, sms og det 

at tale i mobiltelefon. Ved mobiltelefoner er det alt det andet, der er i en stor udvikling; spil, 

internet og programmer. Her vil det være en ide for Laggards at stå i en vente position indtil 

især Early adopters og til dels Early majority har testet de nye funktioner og derfor kan dele 

ud af deres viden. Laggards skal dog passe på, at de ikke venter for længe, da udviklingen kan 

overhale dem, og de derfor er to generationer efter Early adopters. Dette kan skabe et forkert 
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blik af produkterne, da Early adopters kan snakke om den allernyeste generation hvorimod 

Laggards tænker på generationen før denne. 

Everett Rogers (1995) teori om adoptionsproces tager udgangspunkt i, hvordan forbrugeren 

tager nye produkter til sig ud fra en generel synsvinkel. Modellen er meget begrænset i 

beskrivelsen af karakteristika af de personer, der befinder sig i de forskellige adoptionsfaser. 

Grunden til dette er, at der vil være forskellige typer af personer, der befinder sig i de 

forskellige adoptionsfaser alt efter hvilket produkt, der er tale om. Dette skyldes, at folk har 

forskellige præferencer og holdninger, alt efter hvilken produkttype der tales om. F.eks. er det 

to vidt forskellige grupper af personer, der interesserer sig for computerudstyr og 

køkkenudstyr, og derfor vil karakteristikken for de personer, som befinder sig i de forskellige 

adoptionsfaser være forskellig.    

2.5 Segmenter 

I forrige afsnit blev det beskrevet, hvordan nye produkter typisk bliver integreret. Der blev 

ikke beskrevet, hvilke persontyper der var i de forskellige faser i produktintegrationen. 

Grunden til dette er, at det er voksne mennesker teorien tager udgangspunkt i, og fordi voksne 

har forskellige interesser og referencerammer. Børn er nemmere at beskrive, da de alle 

befinder sig i samme miljø, nemlig skolen. I skolen bliver man hurtigt medlem af en gruppe, 

og derfor er det lettere at beskrive børn. For at få et mere nuanceret billede af, hvordan børn 

tager nye produkter til sig, samt hvordan de opfører sig, tager det næste afsnit udgangspunkt i 

segmentering af børnetyper.  

Børn opfører sig ikke ens, og derfor giver det mening at opdele børn efter deres væremåde. 

For at få en forståelse af hvordan børn opfører sig, tages der udgangspunkt i Martin 

Lindströms (2003) undersøgelse. I sin bog Brandchild har han foretaget en undersøgelse af 

tweens i alderen 8-14 års holdninger og adfærdsmønstre. Undersøgelsen er fortaget i 15 lande 

og i mere end 70 byer fordelt i Europa, USA, Sydamerika og Asien.   

Resultatet af Lindströms undersøgelse blev, at man kan dele tweens op i fire overordnede 

grupper. Frontløberne, De toneangivende, Medløberne og De passive. 



Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. 

20 

 

 Frontløberne  

Frontløberen er den gruppe, som først tør prøve nye ting. De er oprørske og uafhængige. 

Fordi de tør gå deres egne veje, er det typisk den gruppe, som adopterer nye mærker og 

produkter før andre. Deres oprørske adfærd gør, at de bliver til trendsætter, fordi de afprøver 

produkter og mærker før alle andre. De ønsker at gå mod strømmen og derfor køber de ikke 

mærker, som allerede er på mode. Gruppen opholder sig generelt meget ude for hjemmet. De 

er ikke bange for at overtræde regler, og der er en større andel, som pjækker fra skole.  

 De toneangivende  

De toneangivende er hurtige til at tage nye produkter til sig. De er meget stilbeviste og går 

meget op i, hvad der er populært, samtidigt er det dem, som dikterer moden. De går meget op 

i deres udseende og tøj. Ligesom frontløberen er de toneangivende, trendsættere, som 

bestemmer, hvad der er in, og hvad der ikke er in. De toneangivende er populære i deres 

omgangskreds og er nemme at identificere sig med.  Derfor ser medløberne og de passive op 

til dem og bliver mere eller mindre påvirket af dem. Ud fra et forretningsmæssigt synspunkt 

er det denne gruppe, der er interessant at fange, da de er villige, i modsætning til frontløberne, 

til at lade sig påvirke af medieskabt mode/behov og integrere det i deres hverdag.  

 Medløberne 

Medløberne er som navnet antyder en gruppe, som følger de andre. Antalsmæssigt er 

medløberne den største gruppe. Gruppen tør ikke afprøve nye tendenser, de hopper først med 

på vognen når tendenserne er afprøvet af de toneangivende eller frontløberne. Dette gør, at 

gruppen bliver meget påvirket af disse to grupper, og først tager nye tiltag til sig, når det er 

”ufarligt” og afprøvet så de ikke skiller sig ud. Grunden til dette er, at medløberne ser sig selv 

som værende ikke cool, og at de har en begrænset selvværdsfølelse. De passer godt i den 

gruppe, de er i, og de har ikke noget ønske om at blive en del af de toneangivende.   
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 De passive 

Er den gruppe der sidst tager nye tendenser til sig. De følger ikke med i moden og nye 

tendenser, og derfor kan de godt være udenfor. De har ikke så mange venner og deres 

selvværdsfølelse er laver end medløbernes. De ønsker at blive accepteret af deres jævnaldrene 

og prøver at komme ind i de andre grupper, men dette lykkes sjældent.  

Denne undersøgelse er fortaget i forskellige lande og med forskellige produkt kategorier. 

Grupperingen er en generel inddeling, som passer på stort set alle produkttyper, når der er tale 

om produkter, som henvender sig til børn. Fordelingerne af størrelsen på segmenterne er 

forskellig med hensyn til hvilket produkt, der er tale om, hvilket land man er i, og hvilken 

region i landet man kommer fra m.v. Derfor kan det ikke med Martin Lindström’s (2003) 

undersøgelse på forhånd siges noget om, hvordan fordelingen af børnene fordeler sig i forhold 

til mobiltelefoni. Den kan i stedet give et billede af de grupper, der er, og være med til at 

supplere yderligere undersøgelser ved at give et mere nuanceret billedet af børnene.  

2.6 Børns adoptionsproces af mobiltelefoner. 

Ved beskrivelsen af adoptionsprocessen og de fire børnetyper Martin Lindströms (2003) har 

man en teoretisk forståelse af, hvordan børn tager nye produkter til sig. For at få en mere 

dybdegående forståelse af børns adoptionsproces af mobiltelefoner i praktisk tages der 

udgangspunkt i Hansen (2003). I undersøgelsen omkring børn som innovatører og 

holdningsledere. I tabel 2.6.1 er resultat for undersøgelsen, af gruppen 8-12 årige den at der er 

7,9 % af børnene, som siger, at de får en mobiltelefon meget tidligere end deres venner. 

Denne gruppe kan betegnes som Innovators, og det vil typisk være frontløber og de 

toneangivende, som befinder sig i denne gruppe. Der er 12,9 %, som siger, de får en 

mobiltelefon før deres venner, og denne gruppe betegnes som Early Adopters. Her vil det igen 

være frontløberne og de toneangivende, som befinder sig i denne gruppe. Der er 50,7 %, som 

svarer, at de har fået deres mobiltelefon samtidig med deres venner, og denne grupper er Early 

Majority og Late Majority. Her vil det typisk være medløberne, som befinder sig i denne 

gruppe, mens der er 28,5 %, som er ubesvaret. Her vil det være en stor procentdel, som ikke 

har fået mobiltelefon endnu, og derfor kan denne gruppe forklares som at være Laggards. I 

denne gruppe vil det typisk også være her de passive befinder sig. Undersøgelsen er fra år 
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2003, hvilket er 7 år siden, og derfor kan der være forskel på, hvordan fordelingen ses her og i 

forhold til hvordan den reelle fordeling ser ud i år 2010. Dog kan undersøgelsen give at godt 

bud på, hvordan adoptionsprocessen ser ud indenfor mobiltelefoner.  

Tabel 2.6.1: Adoptionsprocessen indenfor tøj, mobiltelefon og computerspil

Kilde: Hansen (2003). 

Det kan i tabel 2.6.1 ses at adoptionsprocessen er forskellig alt efter produkt. For eksempel så 

følger adoptionsprocessen på nyt tøj Everett Rogers (1995) fordeling meget præcis, mens 

adoptionsprocessen på mobiltelefon og computerspil afviger. Det er især i gruppen med Early 

Adopters, det svinger ud for de to produktgrupper.   

2.7 Det mentale stadige 

For at undersøge familiens beslutningsproces i forbindelse med køb af mobiltelefoner og 

mobilabonnement til børn, er det vigtigt at forstå alle de involverede parter. Børnene er de 

personer, der skal benytte produktet, mens det er forældrene, der skal beslutte, om børnene må 

have lov til at have en mobiltelefon. Det kunne forestilles, at det er forældrene, der betaler for 

mobiltelefonen og det tilhørende mobilabonnement.  Her er det forældrene, der er nøglebærer 

(gatekeeper), og som afgør, om børnene skal have en mobiltelefon eller ej. Derfor er det 

vigtigt både at forstå forholdet mellem børn og forældre, og hvordan forældrene og børnene 

tænker. Desuden vil det være interessant at forstå, hvordan børnene påvirker forældrene til at 

få deres vilje. I dette afsnit vil der teoretisk blive beskæftiget med at forstå børnenes 

tankegang, både i forbindelse med at analysere budskaber og hvilke virkemidler børnene 

forsøger at påvirker forældrene til at få deres vilje igennem. Det vil hovedsaligt være Roedder 

Johns (1999) artikel, hvor hun har samlet 25 års forskning i udviklingspsykologi, som bliver 

benyttet til at danne en teoretisk forståelse af børnenes mentale udvikling. 
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Børns hjerner er ikke lige så udviklet som voksnes hjerner, og derfor er det vigtigt at forstå, 

hvordan de tænker, og hvor komplekse budskaber de er i stand til at forstå. Desuden er det 

interessant og se på hvilke virkemidler de er i stand til at benytte for at påvirke forældrene til 

at få deres vilje. Artiklen ”Consumers socialization of children”, er en sammenfatning af 25 

års undersøgelser om børns udvikling som forbruger i forhold til alder.  Roedder John (1999) 

inddeler børnenes mentale stadier i tre alders gruppe. 

- Sansende stadige 3-7 år 

Børnene lever i en fantasiverden. De forstår simple sociale koder, de ser tingene meget sort-

hvid/tab og vind/god og ond, forstået på den måde, at de ikke kan analysere nuanceret 

sammenhæng. De er meget afhængighed af tryghed. De ser kun tingene fra eget perspektiv. 

De har et begrænset repertoire af strategier til at overtale forældrene hvis der er noget de vil 

have.     

- Analytiske stadige 7-11 år 

Børnene skelner mellem fantasi og virkelighed, de forstår mere komplekse sociale koder, de 

er uafhængig og selvstændige, de kan se tingene fra et tosidet perspektiv, og ikke kun deres 

eget. De har udviklet et udvidet repertoire af strategier til forhandlingssituationer, hvilket gør, 

at de bedre kan overtale forældrene til at få deres vilje.    

- Refleksion og abstrakt tænkning stadie 11-16 år  

Børnenes fokus på virkeligheden, de har en multi-dimensionel forståelse for sociale kode, de 

har en abstrakt forståelse for brands, de har udviklet stor tilpasningsevne til nye situationer og 

ser tingene fra et tosidet perspektiv i social kontekst. De har udviklet et komplet repertoire af 

strategier til forhandlingssituationer.    

Det er vigtigt at understrege, at aldersfordelingen i de mentale stadier er valgt ud fra en 

gennemsnitlig udvikling, hvilket betyder, at der godt kan være børn, som udvikler sig 

hurtigere og derfor befinder sig i et højere mentalt stadige på trods af en lavere alder. 
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Samtidig er der børn, som er langsommere til at udvikle sig, og derfor befinder sig i et lavere 

mentalt stadie, end den aldersinddeling der er vist.  

Et kritisk element i forskningen er, at studierne er fortaget over 25 år, og rapporten er 11 år 

gammel. Derfor kan man forstille sig, at børn udvikler sig anderledes, da de vokser op under 

andre forhold. Fra forbrugsforskning vides det, at KGOY (Kids Grow Older Younger) ved, at 

de hurtigere skifter deres legetøj ud med ”voksne ting” som interesse for tøj, gå på cafe mv. 

Derfor kan man forstille sig, at børn udvikler sig endnu hurtigere end beskrevet i Roedder 

John (1999). 

Teorien kan her bruges til at beskrive børnenes udvikling, da det stadig er de samme 

udviklingsstadier, børnene kommer igennem, og de samme værktøjer de udvikler. Den måde 

der vil blive arbejdet med teorien på, er, at benytte Roedder Johns (1999) artikel om 

mentalstadier til at forstå børnenes tankegang og deres evner til at overtale forældrene ved at 

deres kognitive forståelse bliver udviklet med årene. Teorierne har som sagt nogle år på 

bagen, og derfor kan man nemt forstille sig, at udgangspunkt i børns mentalstadie udvikler sig 

hurtigere end beskrevet.     

Det er tydeligt at se på forskningen, Roedder John (1999) at der er en klar udvikling af barnet 

gennem årene. Barnet bliver mere og mere udviklet mentalt både i forståelse og 

overtagelseevne. Mens barnet gennemgår disse faser, dannes barnets identitet. Roedder John 

(1999) beskriver, at det er omkring 7-års alderen, at barnet begynder at analysere og se 

omgivelserne fra andres synsvinkel end sin egen. Her finder de ud af, at alting ikke drejer sig 

om dem. Dette kan medføre, at børnenes selvtillid falder, da de pludselig skal tage stilling til 

deres egen ageren og væremåde og til at finde deres egen identitet. Roedder John (2007) 

undersøgte børns selvtillid fra 8 års alderen til 16 år. I figur 2.7.1 kan det ses at, der er en 

direkte sammenhæng mellem børns selvtillid og materialisme. Det kan ses, at børns selvtillid 

begynder at falde fra 8 års alderen, hvilket hænger godt sammen med, at det er her, de 

begynder at analysere sig selv, og på den vis kommer i tvivl om sig selv. Denne mangel på 

selvtillid skal så kompenseres på en anden måde for at barnet kan være i balance med sig selv. 

Dette sker ved, at barnet får et behov for produkter, som barnet kan skjule sin personlighed 

bag ved, og vise produkterne frem så de andre børn synes, barnet er smart. Selvfølgelig skal 

det være produkter de, andre børn ser op til. Produkterne skal være populære, og det skal 
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typisk være produkter, som frontløberne eller de toneangivende har anskaffet sig og gjort 

populære. Det behøves ikke at være børn i samme aldersgruppe, der har gjort produkterne 

populære. Det kan også være større børn, der bliver set op til. Når børnene er i alderen 12-13 

år er det typisk der, hvor deres selvtillid er lavest, og derfor også her, hvor materialismen er 

højest. Dette hænger igen godt sammen med, at børnene er i gang med at finde deres identitet 

og derfor er usikre på dem selv. Her har børnene jf. Roedder John (1999) udviklet bedre 

analytisk forståelse og kan se tingene fra flere dimensioner, og derfor kan begynde at arbejde 

med deres usikkerhed. I figur 2.7.1 kan det ses, at børnenes selvtillid øges efter 12-13 års 

alderen. Fra 12-13 år til de er 16-18 år, er selvtilliden stigende, mens materialismen falder, 

hvilket kan betyde, at børnene tror mere på dem selv, og derfor ikke behøver alle de nye ting.  

Figur 2.7.1 

 

Kilde: Roedder John (2007) 
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Dermed findes der et stort sammenhæng mellem de mentale stadier og børnenes selvtillid og 

materialisme. Det er dog vigtigt at sige, at det kun er en lille del af identitetsdannelsen, der er 

knyttet til forbrug. Forbruget fungerer mest som noget at støtte sig op af, så børnene ikke føler 

sig udenfor gruppen.  

2.8 Kønsforskning  

For bedre at forstå hvordan børn udvikler sig, bliver man også nødt til at se på kønsforskning. 

Drenge og piger udvikler sig ikke ens og i samme tempo. Der er forskellige karakteristika ved 

drenge og piger, og i dette afsnit vil de væsentligste forskelle på drenges og pigers opvækst og 

adfærd blive beskrevet. 

- Drenge 

Drenges adfærd med hinanden foregår i en hierarkisk kultur. Der er et klart hierarki indbyrdes 

drenge imellem, og man kan rykke på sin position. Drengenes leg består af åbne konkurrencer 

mod hinanden for at finde den bedste. Ved at være god i disse konkurrencer og finde på lege 

børnene kan lave, kan man flytte sig i hierarkiet. Legende går typisk ud på at demonstrere 

fysisk magt og overlegenhed, og på den vis øger man sin sociale status, ved at have en fysisk 

dominans så man udkonkurrere de andre.   

Drenge går i højre grad op i computer og computerspil end piger - de er søgende og 

eksperimenterende i ny medieteknologi, Ole Christensen og Birgitte Tufte, (2001). Drenge 

går også mere op i at spille og deres mediebrug har handlingspræget indhold, hvilket vil sige, 

at de f.eks. hellere vil spille et actionspil eller se en actionfilm, hvor der er en handling i.      

- Piger 

Piger omgås i en horisontal kultur. Der er ikke nogen klar hierarkisk ordning, dog er der 

personer, som har mere indflydelse. Denne indflydelse får pigerne igennem skjult 

konkurrence imellem hinanden. Deres leg går ud på at skabe relationer og venskaber, og de 

danner deres sociale status gennem venskaber eller uvenskaber. En pige kan hurtigt ryge ud af 
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en gruppe, hvis de bliver uvenner med en anden pige fra gruppen. Denne modstand, pigerne 

kan have til hinanden, kan vare lang tid.  

Piger interesserer sig mere for medier, som er socialt orienteret, så i stedet for at spille 

actionspil, som drengene gør, vil pigerne hellere bruge medier, der kan etablere relationer 

såsom brugen af chat rum på nettet og mobiltelefoner, Ole Christensen og Birgitte Tufte, 

(2001). 

Der er en tendens til, at kvinder og unge piger i højere grad end mænd skal være perfekte, når 

det gælder deres udseende, væremåde, job mv. I forhold til dette kan det også ses, at unge 

piger er mere utilfredse med deres krop, end drenge er, Birgitte Tufte ((2007) side.48). 

Da piger er mere usikre på deres krop og dem selv end drenge, er piger også mere 

materialistiske end drenge. Piger går meget op i at have det rigtige tøj på for at passe ind i 

gruppen, og der er en skjult konkurrence i at have det smarteste tøj mm.  Dette er en væsentlig 

grund til at piger er mere usikre end drenge.  

2.9 Børns påvirkning af medierne.  

Børn i dag har gennem hele deres liv været vant til medier. De fleste børn er vokset op med 

TV, radio, computer og internet i hjemmet, statistikbanken (2010). Derfor er det naturligt, at 

børn er vant til at begå sig i en mediefyldt verden. Børn har et højt forbrug af medier, og børn 

i alderen 8 til 12 år bruger omkring fem timer dagligt på medier. Samtidig med at de bruger 

den tid på medier benytter de medierne anderledes end mange voksne. Børnene bruger 

medierne simultant, så de har flere medier i brug. De ser for eksempel TV samtidig med, at de 

benytter deres computer og mobiltelefon. På den måde multitasker de i medierne så de 

fokuserer på det, der er mest interessant for dem. På den måde er de i stand til at følge med i 

mere på en gang. De er heller ikke bange for ny teknologi, hvis de får en ny computer eller 

mobiltelefon, er de ikke bange for at benytte den. Fordi de er vokset op med teknologi, 

kommer det naturligt at lære ny teknologi ved at bruge den og lære det hen af vejen. Derimod 

er ældre generationer mere tilbageholdene med at tage nye teknologier til sig, fordi de er 

bange for at gøre noget galt, og gerne vil have forklaring på, hvordan det fungerer, før de 

benytter det.  
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Fordi børn er opvokset i et medie- og reklamerigt miljø, ligger det som en naturlig del af deres 

hverdag. Som beskrevet tidligere er børn igennem en mental udvikling og derfor er der stor 

forskel på, hvordan de forstår reklamer i forhold til deres alder. Roedder John (1999) har 

forsket i, hvornår børnene er i stand til at kunne skelne mellem reklamer og programindhold:  

”I femårsalderen har næsten alle børn udviklet evnen til at fremhæve reklamer fra 

almindelige tv-programmer.”    

“I syv til otteårsalderen begynder børn at opfatte overtalelseselementet i reklamer og 

forholde sig til at annoncørerne prøver “at få folk til at købe noget.”  

Her kan det ses, at når børn er omkring 5 år, kan de begynde at adskille reklamer fra 

almindeligt TV. Det er perioden midt i det sansende stadie, og 2-3 år efter begynder børnene 

at kunne opfatte overtalelsesevnen i reklamerne. Dette sker, når børnene er 7-8 år, hvilket er 

den samme periode, hvor de er kommet i den analytiske fase, hvilket vil sige, at børnene er i 

stand til at komme med en analyse af reklamerne, og derfor kan se den egentlige hensigt med 

reklamer, som er at reklamerne har til formål at sælge produkter.   

Denne forskning om børns forståelse af reklamer understøttes af et andet studie fortaget af 

Oates, Blades & Gunter (2001) som har til formål at undersøge børns forståelse af reklamer, 

samt hvor meget de påvirker dem. Undersøgelsen ser på, hvor gode børn er til at genkende det 

korrekte brand, der bliver reklameret for. Undersøgelsen ser også på, hvor godt børnene 

genkender billeder fra reklamen, de har set, samt om børnene kan huske, hvad reklamen gik 

ud på. Ydermere går undersøgelsen ud på at undersøge, hvordan børn opfatter reklamer, og 

om de overhovedet opfatter, at det er reklamer. Undersøgelsen er fortaget med børn i 

aldersgruppen 6 til 10 år. Som det skan ses i tabel 2.9.1 er der en markant forskel i børns 

genkendelighed af det mærke, det bliver reklameret for.  

Ved de 6-årige er det kun 6 % der kan genkende mærket, der bliver reklameret for, efter de 

har set reklamen tre gange. Samtidig er det 0 %, der genkender mærkenavnet efter at have set 

reklamen en gang. Børnene har altså brug for at se reklamen mere end en gang for at fange 

afsenderen af reklamen.  Ved børn på 8 år er det 19 %, der har fanget mærkenavnet efter at 

have set reklamen tre gange, hvilket er en markant fremgang på 13 % point i forhold til de 6-
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årige, hvor det kun var på 6 %, der kunne genkende mærkenavnet. Dog er der ingen forskel på 

efter at have set reklamen en gang. Her er der heller ikke nogle af børnene på 8 år, der kunne 

genkende mærkenavnet. Samt efter at have set reklamen to gange var det kun 6 %, der kunne 

genkende reklamen, hvilket kun er 3 % point mere end de 6 årige. Dette vil sige, at de 8-årige 

lige som de 6-årige har brug for at se reklamen mere end en gang for, at nogle i gruppen kan 

genkende mærkenavnet, og det først får markant indflydelse, når de ser reklamen tredje gang. 

I gruppen med børn på 10 år var det 31 %, der kunne genkende mærkenavnet efter bare at 

have set reklamen to gange, og 11 % der kunne genkende det efter bare at have set reklamen 

en gang. Her kan det ses, at 10-årige børn er hurtigere til at opfatte reklamens afsender. Dog 

er der stort set ingen forskel på procentdelen, der genkender mærkenavnet efter at have set 

reklamen tre gange i forhold til to gange. Dette tyder på, at børnene på 10 år er hurtigere til at 

opfatte reklamens afsender eller slet ikke gøre det.  

Tabel 2.9.1 : Procentdel af børn der kan genkende mærkenavnet efter at have set 

reklamen. 

Kilde: Oates, Blades & Gunter (2001) 

Det er tydeligt at se, at alderen har stor betydning for, om børnene opfanger afsenderen af 

reklamen og hvor hurtige de er til at opfatte mærkenavnet. Det var tydeligt at se, at hos 

børnene på 6 år var det kun en meget lille procentdel på 6 %, der fangede mærkenavnet, mens 

det var 19 % for de 8-årige og 31 % for de 10 årige. Dette hænger sammen med børnenes 

Roedder John (1999) mental stadier, som er beskrevet tidligere, i 8-års alderen bliver børnene 

mentalt i stand til at analysere, og jo ældre de bliver, jo bedre bliver de til det.  

I tabel 2.9.2 kan man se, hvor gode børnene er i stand til at genkende billeder fra reklamen. 

Her kan det ses, at hele 72 % af børnene i alderen 6 år er i stand til at genkende billeder fra 

reklamen efter at have set reklamen en gang. Mens det er 83 %, der er i stand til at genkende 

billeder fra reklamen efter både anden og tredje gang, de har set reklamen. Her ses det 

tydeligt, at de fleste børn godt kan huske reklamen efter bare at have set reklamen en gang, 
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men dog ikke kan huske, hvilket mærke der er reklameret for. I modsætning til tabel 2.9.1 

hvor alderen havde en stor betydning for, hvor gode børnene er til at huske mærkenavn fra 

reklamen, har alderen en lille forskel på, hvor gode børnene er til at huske billeder fra 

reklamerne, dog er der stadig forskel på 11 % point, hvor forskellen er størst. 

Tabel 2.9.2: Procentdel der genkender billeder fra reklamen. 

Kilde: Oates, Blades & Gunter (2001) 

For børn i aldersgruppen 6 til 10 år er der en stor andel, der kan genkende billeder fra 

reklamen efter at have set reklamen en gang. Denne andel stiger, når de ser reklamen mere 

end en gang. Dog er stigningen ikke lige så kraftige som mærkegenkendeligheden. 

Tabel 2.9.3 viser, om børnene har forstået indholdet af reklamen. Her ses det at efter at have 

set reklamen en gang er det mellem 50 % til 56 % der kan huske korrekt indhold af reklamen. 

Alderen har stort set ingen indflydelse på, hvor godt børnene kan huske indholdet af reklamen 

efter at have set reklamen en gang. Efter at børnene har set reklamen to gange, er der flere, 

som kan huske indholdet af reklamen. Det er kun 2 % point flere af de 6-årige, der han huske 

indhold efter at have set reklamen to gange. Mens for de 8- og 10-årige er det henholdsvis 16 

% point flere og 13 % point flere. Hvis børnene ser reklamen mere end en gang har alderen 

betydning for, om børnene kan huske korrekt indhold. Det er samme tendens tredje gang, 

børnene ser reklamen. Her er det 62 % af de 6 årige, som kan huske reklamens indhold, mens 

det er 78 % af de 10-årige, hvilket vil sige, at af dem der har set reklamen tre gange, er det 16 

% point flere af de 10-årige, som kan huske indholdet end af de 6-årige.    
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Tabel 2.9.3: Procent af børn der svarer korrekt på spørgsmål omkring indhold af 

reklamen. 

Kilde: Oates, Blades & Gunter (2001) 

Første gang reklamen vises for børnene, er der stort set ingen forskel på, om de forstår 

reklamens indhold i forhold til alderen 6 – 10 år. Mens når reklamen vises mere end en gang, 

har alderen betydning på, hvor mange af børnene der forstår indholdet af reklamen.  

Tabel 2.9.4 viser børns forståelse af formålet med reklamer. Her ses det, at blandt børnene på 

6 år er der 36 %, der mener, at reklamer har til formål at informere, mens 33 % mener, at det 

er tænkt som pause i et Tv-program, og 31 % ved ikke, eller har ikke svaret. Der er ingen af 

de 6-årige, der mener, at reklamer har til formål at overtale forbrugeren til at købe et bestemt 

produkt. Dette hænger godt sammen med, at næsten ingen af de 6-årige opfanger det mærke, 

der bliver reklameret for. Samt at de mentalt befinder sig i det sansende stadie, hvor de ser 

verden fra en endimensional vinkel, hvilket vil sige, de ser ting ud fra deres eget perspektiv og 

ikke er i stand til at se det for reklameaktørens side.  

Der er en markant forskel fra de 6-årige børn til de 8-årige børn i forståelsen af reklamens 

hensigt. Ved de 8-årige børn er det 25 %, som mener, at reklamer har til formål at overtale 

forbrugeren, og 44 % som mener, at de har til formål at informere.  Det er kun 17 %, som 

mener, at det er til pauser mellem udsendelserne og der er 14 %, der har svaret ved ikke eller 

ikke har svaret. På to år, altså fra de 6-årige børn til 8-årige børn, er gruppen – som mener at 

reklamer har til formål at overtale forbrugeren - gået fra 0 % til 25 %. Dette hænger igen 

sammen med, at børnene bliver ældre og mere udviklet. I 8-års alderen befinder børnene sig i 

det analytiske stadie, hvor de er i stand til at se tingene fra et to-dimensional perspektiv. Og 

derfor kan se, hvad det egentligt er, reklamen vil opnå.  
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Når børnene er 10 år, er det 36 %, som mener, at reklamer har til formål at overtale 

forbrugeren, mens det er 44 %, som mener, de er til for at informere, den samme procentandel 

som i gruppen på 8 år. Der er 11 %, som mener, at reklamen er til pauser imellem 

udsendelserne og 9 % som ikke ved, eller ikke har svaret. Børn i 10-års alderen befinder sig 

ligeledes som de 8-årige børn i det analytiske stadie. Dog er børnene blevet to år ældre, og 

derfor har de udviklet sig mere. Forskellen fra 8 til 10 år er, at 11 % point flere kan se, at 

reklamer har til formål at overtale forbrugeren. 

Tabel 2.9.4: Procent af børn der svarer korrekt omkring formålet med reklamer. 

Kilde: Oates, Blades & Gunter (2001) 

Alderen har en stor betydning for, hvordan børnene ser på formålet med reklamer, desto ældre 

børnene er, des bedre bliver de til at forstå reklamens egentlige hensigt. Det er, når børnene 

kommer i det analytiske stadie, at de først begynder at forstå reklamens hensigt.  

Martensen (2002) har lavet et yderligere studie af danske børns forståelse af reklamens 

overtalende hensigt. Resultatet af undersøgelsen viser, at 68 % af de 8-9-årige børn, som var 

med i undersøgelsen, sagde, at de er enige i påstanden ”Jeg forstår, hvad reklamer forsøger at 

opnå”. Mens resultatet for samme påstand, var at 74 % af de 10-11 årige, og 79 % af de 17-

18-årige mente det samme. Undersøgelsen viser hvor mange børn der mener at de har forstået 

reklamernes hensigt korrekt, men den viser ikke om børnene faktisk har forstået reklamen 

korrekt. 

Martensen (2002) og Oates, Blades & Gunter (2001) undersøgelse er ikke modsigelser, 

tværtimod giver de to undersøgelser et mere nuanceret billede af børn i aldersgruppen 8 til 11 

år, hvis man bruger de to undersøgelser supplerende til hinanden.   
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Sammenlignes Martensen (2002) med Oates, Blades & Gunter (2001) kan det ses, at der er 

stor forskel på procentandelene fra Oates, Blades & Gunter (2001) undersøgelsen, som har 

svaret ”reklamer er til for at overtale”, og fra Martensen (2002) Jeg forstår, hvad reklamer 

forsøger at opnå. Her er der et skæld på 43 % point for de 8-9-årige børn og et skæld på 38 % 

point for de 10-11-årige børn. Hvilket vil sige, at der er markant forskel på de to 

undersøgelser. Tager man og sammenligner gruppen af børn fra Oates, Blades & Gunter 

(2001) undersøgelse der har svaret, at ”reklamer har til formål at overtale eller at informere”, 

med Martensen (2002). Får man det resultat, at gruppen med 8-9-årige børn er skællet mellem 

de to undersøgelser 1 % point og i gruppen af børn i alderen 10-11 år er skællet 6 % point. 

Dette må siges at være meget tilnærmeligt, hvilket tyder på, at børnene selv mener, at de godt 

ved, hvad reklamens formål er. Størstedelen af den gruppe mener, at reklamer har til formål at 

informere, og en mindre del at reklamer har til formål at overtale. Her er det tydeligt at se, at 

der er forskel på, hvad børnene tror de forstår, og hvad de egentlig forstår.   

Selvom børn ikke altid forstår reklamens formål med at overtale forbrugeren til at købe 

produktet, kan børn godt have en kritisk tilgang til reklamerne. Ifølge Nielsen (2002) viser en 

dansk undersøgelse, at blandt børn på alderen 8 år er det 80 %, som siger; ”jeg er uenig i 

påstanden ’reklamer er ærlige og til at tro på’” og at samme procentandel er enig i 

påstandene ”ting i reklamer ser tit bedre ud end i virkeligheden” og ”jeg synes, at reklamer tit 

overdriver”.  Disse påstande, er det 90 % af de 13-14-årige, som mener det samme. Her er det 

tydeligt, at børn har en meget kritisk tilgang til reklamerne, selvom de måske ikke 100 % har 

forstået hensigten med dem. Børnene er godt klar over, at reklamen ikke altid er troværdig og 

måske digter lidt på virkeligheden for at gøre produktet bedre.  

Når børn bliver ældre, forstår de bedre reklamens hensigt og er ofte skeptiske og kritiske 

overfor reklamen, men det betyder ikke, at de ikke bliver påvirket af reklamer. Det betyder, at 

de er i gang med at udvikle en kritisk tilgang til reklamer, som det kendes fra voksne. Lige 

som voksne er skeptiske over for reklamer, og godt ved, at de har til formål at påvirke 

forbrugeren til at købe virksomhedens produkter, har reklamer stadig effekt på voksne. 

Reklamen har dog typisk større effekt på børn end på voksne, da deres ”reklamefilter” ikke er 

helt færdigudviklet.  
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2.10 Familietyper 

Tidligere i afhandlingen er der blevet beskrevet meget om børnetyper og børns mentale 

udvikling, børnenes forståelse af medier, og hvordan børn påvirker hinanden til at adoptere 

nye tendenser. I dette afsnit kommer en beskrivelse af børnenes samspil i familien, og hvor 

meget indflydelse børnene har alt efter, hvilken familietype de er opvokset i. Moschis (1985) 

har i sin forskning fundet karakteristika ved de fire familietyper og inddelt dem i grupper og 

beskrevet dem. Denne inddeling består af Laissez-faire familien, Beskyttende familier, 

Pluralistiske familier og Samstemmende familier 

Christensen & Tufte (2001) har i et studie om mediaforskning fuldt en række danske familier 

forskellige steder i Danmark, med henblik på at undersøge familiens og især børnenes 

mediebrug og præferencer, og er kommet frem til en inddeling af familietyper, som er næsten 

identisk som den Moschis (1985) beskriver. Derfor giver det god mening at beskrive 

familietypernes kommunikationsmønstre og forbrug efter Moschis (1985) samt beskrive 

familietypernes mediebrug og præferencer efter Christensen & Tufte, (2001).  

Moschis (1985) har beskrevet, hvordan de fire familietyper kommunikerer, se figur 2.10.1. 

Figuren er stillet i en matrice bestående at høj og lav socioorientering på den vandrette linje 

og høj og lav konceptorientering på den lodrette linje. Inden for hver familietype er der tre 

involverede elementer A, der er barnet, B er forældre og X er emnet. I figuren kan det ses, 

hvordan familierne kommunikerer, alt efter hvilken familietype de er, og om de er socio- eller 

konceptorienteret.   

Børnenes medbestemmelse af familiens forbrug bestemmes meget af hvordan relationen er 

mellem forældre og barn. Børn der er opvokset op i venskabsfamilier har generelt mere 

indflydelse på beslutningerne end børn, som ikke er vokset om i venskabsfamilier. Venskab 

og konceptorienteret hører tættere sammen, og autoritære familier benytter socioorienteret 

kommunikation.  
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Figur 2.10.1: Familie kommunikationsmønstre

Kilde: Moschis (1985). 

Det kan ses i figur 2.10.1, at både den pluralistiske familie og den samstemmende familie 

ligger i gruppen med høj konceptorientering. I begge disse familier har barnet direkte 

kommunikationsmæssig indflydelse på emnet og er med i diskussioner. I figuren kan dette ses 

ved at pilen i figuren går direkte fra barnet til emnet.   

Beskyttende familie og samstemmende familie ligger begge i gruppen med høj 

socioorientering, og dette kan ses ved, at dialogen skal gå igennem forældrene for at komme 

til emnet og forældrenes mening er den børnene skal rette sig efter. Børn i den samstemmende 

familie har nemmere ved at få deres mening igennem så længe den er i overensstemmelse 

med familiens.  

I familier med Laissez-faire kommunikationsmønstre, er der en meget begrænset 

kommunikation mellem forældre og barn. Barnet lærer ikke at foretage forbrugerbeslutninger 



Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. 

36 

 

på baggrund af diskussioner vedrørende det aktuelle forbruger emne. Barnet kan således kun i 

begrænset omfang påvirke familiens købsbeslutningsproces via forslag og initiativer, Moschis 

(1985). Christensen & Tufte, (2001) definerer denne familietype som havende en frigjort 

holdning til medierne. Både børn og voksne kan bruge medierne, som de vil, og der er ingen 

direkte regler omkring mediebrug i familien.  

I Beskyttende familier er lydighed en dyd, dette skal forstås ved, at barnet ikke skal blande sig 

i diskussionerne. Familien tilstræber at opretholde en hverdag uden diskussioner og 

konflikter. Forældrene har en meget lille tiltro til børnenes sociale og kognitive evner, hvilket 

medfører, at beslutningerne hovedsaligt bliver bestemt af forældrene. Barnets indflydelse på 

familiens købsbeslutningsproces er således begrænset, Moschis (1985). Christensen & Tufte, 

(2001) beskriver familien som den beskyttende i brug af medier. Der er faste regler i 

forbindelse med mediebrug, dette er for at beskytte børnene for medierne samt at få 

hverdagen til at fungere gnidningsfrit. 

I Pluralistiske familier opfordres der til åben kommunikation, hvor man kan diskutere 

meninger og idéer uden frygt for at blive straffet. Fokussen er på gensidig respekt mellem 

forældrene og barnet. Forældrene har stor tiltro til børnenes kognitive og sociale evner, derfor 

har barnet en relativt stor direkte indflydelse på familiens købsbeslutningsproces, Moschis 

(1985). Christensen & Tufte, (2001) beskriver medieholdningen som den demokratiske 

holdning. Her er mediebruget til diskussion, og der er ikke direkte faste regler om 

medieforbrug. Her er det den sunde fornuft, som råder, og man tager stilling til mediebrug 

fælles i familien. 

I Samstemmende familier ligges der vægt på venskab mellem børn og forældre samtidig med, 

at der er klare hierarkiske retningslinjer. Dette kommer til udtryk ved, at barnet opfordres til 

at deltage i familiediskussionerne med egne idéer og meninger, dette skal ske i respekt for 

familiens interne hierarki. Dette skal forstås således, at barnet ikke må have indvendinger 

imod beslutninger, som allerede er truffet af forældrene. Barnets indflydelse på familiens 

købsbeslutningsproces er således hverken høj eller lav men derimod nærmere moderat, 

Moschis (1985).  
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2.11 Forældre som gatekeeper  

Tidligere i afhandlingen er det kort beskrevet, at forældrene er gatekeeper. Det vil sige, at det 

er dem, som bestemmer, om barnet skal have et produkt eller ej. Forældre har rettighederne 

over deres børn til de er 18 år i Danmark. I den periode kan forældrene bestemme over barnet. 

F.eks. hvad det skal have lov til og ikke have lov til. Børnene får som regel mere frihed og 

medbestemmelse, des ældre de bliver. Dette hænger sammen med, at børnene udvikler sig jf. 

afsnit 2.7 ”Det mentale stadie” Roedder John (1999). Ældre børn har en mere kognitiv tilgang 

til de daglige problemstillinger, og derfor lytter forældrene mere til dem, og giver dem mere 

frihed. 

Ved børnene i 8-12-års alderen har forældrene stor indflydelse på børnenes frihed og 

medbestemmelse. Børnene er stadig i fuld gang med at gennemgå de mentale stadier og er 

ved at udvikle deres kognitive tankegang. Som det ses i afsnittet forinden i familie-

kommunikationsmønstre, kan det også ses, at forældrene er inde over beslutningen af et emne 

i alle fire kommunikationsmønstre. Ud over at forældrene skal godkende barnets ønsker om at 

få et produkt, er det også i mange tilfælde forældrene, som skal betale for produktet. Børn i 8-

12-års alderen har generelt ikke så mange penge, og derfor er de ikke selv i stand til at købe 

produktet. I figur 2.11.1 ses det, hvor mange penge børn får eller tjener om måneden.   

Figur 2.11.1 

Kilde: Gallups Børneindex 2009 

Her er det tydeligt at se, at børnene er meget afhængige af forældrene for at erhverve sig nye 

produkter. Ved børn på 8 år er det kun 28 %, der får eller tjener mellem 100 til 300 kr. om 

måneden, mens for 70 % af dem er det under 100 kr. Børnenes rådighedsbeløb stiger jo ældre 
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de bliver, men er stadig så lavt, at de stadig er afhængige af deres forældre i forbindelse med 

større køb.  

Ved børn på 12 år er det 31 %, der får eller tjener under 100 kr. 54 % får mellem 100-299 kr.,  

10 % får mellem 300-499 kr., 3 % får mellem 500-999 kr. og 3 % får mere end 1000 kr. Af 

børnene er det 85 %, som får eller tjener under 300 kr. om måneden, derfor vil den gruppe 

have svært ved selv at betale for en månedlig udgift som et mobilabonnement. Derfor har 

forælderen en stor økonomisk rolle i spørgsmålet, om barnet skal have et produkt eller ej.  

Derved sagt at for at børn kan få deres vilje om at få et bestemt produkt, bliver de nødt til at 

gå igennem deres forældre. Måder hvorpå børnene kan opnå deres vilje, er, at overtale 

forældrene ved at bruge fornuftige argumenter, eller at plage forældrene så de til sidst er med 

på børnenes ide, Birgitte Tufte ((2007) side.40).  

2.12 FCB (Foote, Cone & Belding) Modellen 

FCB modellen er beskrevet af Ricard Vaughn (1986). Modellen ser nemmere på, hvordan en 

købsbeslutning kan blive klassificeret ud fra, hvordan man forholder sig til produktet. Der er 

to aspekter i modellen. Det ene aspekt er, om der i købsbeslutningen er brug for en høj eller 

lav involveringsgrad. Det andet aspekt i modellen forholder sig til, om forbrugeren har en 

kognitiv eller affektiv tankegang. Ved en kognitiv tankegang er forbrugeren mere interesseret 

i, hvad produktet kan, end hvordan det føles. Den affektive tankegang ligger mere vægt på det 

følelsesmæssige ved en købsbeslutning.  

Grunden til at denne model blev sat op, var interessen i, hvordan virksomhederne bedst muligt 

skulle kunne lave markedsføring til de enkelte forbrugere, Richard Vaughn (1986). Det var 

vigtigt at forstå, at der skulle forskellig markedsføring og information ud til forbrugerne, ud 

fra om de havde en høj eller lav involvering i beslutningen, og om de havde en kognitiv eller 

affektiv tankegang, med hensyn til beslutningen. 
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Figur 2.12.1 

 

Kilde: Richard Vaughn (1986) 

Der er fire forskellige købsbeslutninger i FCB modellen, som kan markedsføres til.  

Købsbeslutning 1 (den informative købsbeslutning, Richard Vaughn (1986)) er præget af høj 

involvering i købet og en kognitiv tankegang. Forbrugerne i denne købsbeslutning har brug 

for informationsmarkedsføring, hvor de kan få svar på deres spørgsmål omkring 

specifikationerne på produktet. Produkterne, som denne købsbeslutning drejer sig om er 

hovedsageligt tekniske produkter, såsom biler, mobiltelefoner mm. 

Købsbeslutning 2 (den følelsesmæssige købsbeslutning, Richard Vaughn (1986)) har ligesom 

købsbeslutning 1 en høj involvering i købet, men i stedet for en kognitiv tankegang har 
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forbrugerne her en affektiv tankegang. Det er oftest produkter, der skal opfylde et mere 

psykologisk behov hos forbrugeren og noget egocentreret hos forbrugeren. Der er under 

denne købsbeslutning brug for en mere emotionel markedsføring fra virksomhedernes side, 

for at tilfredsstille forbrugerens behov. Denne købsbeslutning er hovedsageligt forbeholdt 

produkter til et enkelt individs brug, her tænkes på, kosmetik, parfume, modetøj mm. 

Købsbeslutning 3 (den sædvanlige købsbeslutning, Richard Vauhgn (1986)) er den første af to 

købsbeslutninger hvor der fra forbrugerens side er en lav involvering i købet. Købsbeslutning 

3 er samtidig præget af en kognitiv tankegang. Desuden er beslutningerne præget af rutine. 

Markedsføringen overfor forbrugerne, som er i denne købsbeslutning, skal være med til at 

styrke deres vaner, sådan at de bliver ved med at købe de samme produkter. Dette gælder for 

produkter, som er rutinemæssige køb, for eksempel rengøringsmidler. 

Købsbeslutning 4 (tilfredsheds købsbeslutningen, Richard Vaughn (1986)). I denne 

købsbeslutning er der ligesom i købsbeslutning 3 en lav involvering i købet fra forbrugerens 

side. I stedet for en kognitiv tankegang er det en affektiv tankegang der præger forbrugerne i 

under denne købsbeslutning. Produkterne der er under denne købsbeslutning er de små ting i 

livet, slik, cigaretter mm. Desuden er produkterne, der bliver købt via købsbeslutning 4, tit de 

produkter, som man kan sidde og hygge om, øl, kaffe osv. 

Ud fra disse 4 forskellige købsbeslutninger er det muligt at finde ud af, hvordan forbrugerne 

tænker over produkterne i købssituationen. Nogle produktgrupper bliver der tænkt mere over 

end andre. Der er også forskel på, om forbrugerne går op i, hvordan produktet virker, eller om 

de går op i, hvordan det føles og dets udseende. FCB modellen kan desuden give et indblik i, 

hvordan forbrugerne har brug for at blive markedsført overfor. Nogle produkter kræver, at 

man skaber en informationskampagne, hvor der oplyses om produktets egenskaber. Andre 

produkter kræver en mere følelsesbetonet reklamekampagne. 

I forbindelse med køb af en mobiltelefon kan der argumenteres for, at alle forbrugere ikke har 

en kognitiv tankegang overfor købet. Forbrugeren vil dog stadig have en høj involvering i 

købet, da det at købe en mobiltelefon stadig er et køb, som ikke bare skiftes ud. Udviklingen 

af mobiltelefoner er så hurtig, at der næsten kommer en ny mobiltelefon hver anden dag, 

gerne med den nyeste teknologi og nyeste specifikationer. Dette burde betyde, at den enkelte 
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forbruger har en kognitiv tankegang i købsbeslutningen. Det ikke alle nye mobiltelefoner, 

som rykker sig synderligt væk fra andre på den tekniske side. Designet på mobiltelefonerne er 

i den grad også vigtigt i dag. Hvis man kigger på Apples Iphone i dag, så er der mange, som 

køber den, fordi sådan en skal man bare have. Den har ikke nødvendigvis de bedste tekniske 

specifikationer, og man kan nok få mere for pengene ved at købe en anden mobiltelefon. 

Apple har formået at få forbrugeren til at tænke affektivt i tankegangen, og derfor er det ikke 

vigtig at Iphonen har de bedste specifikationer på markedet. Med de nye mobiltelefoner på 

markedet ses det oftere, at specifikationerne næsten er de samme, og derfor er design gået hen 

og blevet en af de væsentlige faktorer, når forbrugerne skal købe mobiltelefon. 

En anden faktor der spiller ind i forbindelse med køb af mobiltelefon, er valget af 

mobilabonnement. Hvis der skal købes et mobilabonnement med til mobiltelefonen, så vil 

dette automatisk frembringe en kognitiv tankegang hos forbrugeren. Da det her er 

specifikationerne i mobilabonnementet og ikke udseendet, som forbrugeren er interesseret i. 

Forbrugeren kan derfor have en kognitiv tilgang til valget af mobilabonnement, samtidig med 

at forbrugeren har en affektiv tilgang til valget af mobiltelefon. 

2.13 Kompleksitetskurve 

For at forstå tankegangen i forbindelse med køb af mobiltelefon og kompleksiteten i 

købssituationen vil der blive taget udgangspunkt i kompleksitetskurven. Grunden til at denne 

model er valgt er for nemmere at kunne forstå i hvilken grad forbrugerne opfatter 

kompleksitet. 

Kompleksitetskurven er opstillet af Torben Hansen (2008) for at forklare kompleksiteten i en 

købssituation af fødevarer.  
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Figur 2.13.1 

 

Kilde: Torben Hansen (2008) 

Forbrugsvalget under forskellige grader af kompleksitet 

Figurens y-akse – den lodrette akse – angiver i hvilket omfang forbrugeren synes, at valget er 

komplekst. På x-aksen er angivet, hvor mange egenskaber, der faktisk evalueres af 

forbrugeren, Torben Hansen (2008). 

I forbindelse med køb af fødevarer har, Torben Hansen (2008), opstillet kompleksitetskurven 

for at vise kompleksiteten ved valg af sundhedsrigtige fødevarer. Modellen viser, at des flere 

egenskaber i forbindelse med produktet, som forbrugeren skal evaluere, des højere er den 

opfattede kompleksitet. Hvis forbrugeren kun skal vælge produktet ud fra prisen, er det nemt 

nok, men hvis forbrugeren også skal til at tage stilling til forskellige sundhedsanmærkninger 

og varefakta, så forhøjes kompleksiteten af købsprocessen. Selvom forbrugeren ikke skal 

evaluere mere en et par faktorer i forbindelse med køb af produktet, så kan den opfattede 

kompleksitet stadig være høj.  
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Hvis forbrugeren skal tage stilling til hvilket produkt, der er mest økologisk eller, ved el 

artikler, hvilket der er mest energibesparende, så kan den opfattede kompleksitet være høj. 

Dette er fordi, at forbrugeren ikke er god nok til at omdanne informationer til viden. Hvis 

forbrugeren var god til at omdanne informationer til viden, så ville den opfattede kompleksitet 

i produktvalget være det mindre, Torben Hansen (2008). 

I situation A i kompleksitetskurven skal forbrugeren kun tage stilling til prisen på 

produkterne, som valget står i mellem. Er de produkter, som valget står mellem, ikke helt 

identiske vil forbrugeren være nød til at tage stilling til, hvor denne får mest for pengene, og 

man er derfor kommet i situation B. Købet er blevet mere komplekst, da valget ikke længere 

står mellem priserne, men nu også indebærer, at forbrugere bliver nød til at sætter sig ind i, 

hvad de forskellige produkter kan. I forbindelse med køb af en mobiltelefon giver dette også 

mening. Det er muligt at finde mobiltelefoner, som har den samme teknik inden i sig, dog vil 

de næppe ligne hinanden og købet bliver derfor mere komplekst. Det samme gælder også den 

anden vej. Det er muligt at finde mobiltelefoner, som ligner hinanden, men disse vil så ikke 

have de samme tekniske egenskaber. Forbrugeren er her nødt til at kigge på varefaktaene og 

derefter træffe sit valg, Torben Hansen (2008).  

Nogle forbrugere vil være bedre til at træffe deres valg af produkt alt efter, hvor gode de er til 

at forstå de varefakta, der er på produkterne. Der kan være stor forskel på, hvor høj en opfattet 

kompleksitet den enkelte forbruger opfatter, alt efter hvor gode de er til at omsætte 

informationer og til viden, når det kommer til mobiltelefonegenskaber. Hvis forbrugeren ikke 

kan træffe sit valg ud fra varefaktaene, så bevæger denne sig over i situation C. I situation C 

har forbrugeren opgivet at vælge produktet ud fra varefaktaene og leder nu efter andre måder 

at træffe en beslutning på. Disse kan være produktmærkninger som, light, fedtfattig osv. I 

forbindelse med køb af mobiltelefon vil det mere være ekspertudtagelser og test af 

produkterne, som vil være med til at nedbringe forbrugerens opfattede kompleksitet og gøre et 

valg muligt. I situation D har forbrugeren opgivet at vælge et produkt ud fra specifikationerne 

på produktet eller via produktmærker. Valget er her for komplekst til, at forbrugeren kan tage 

det, og denne tager nu sin beslutning ud fra ovenstående faktorer, som økologimærker, 

energisparermærker mm. Det vil sige, at forbrugeren ikke nødvendigvis har styr på, hvilke 

egenskaber produkter som han eller hun køber, har, men derimod køber det, fordi at det har 

visse anmærkninger, Torben Hansen (2008). 
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I forbindelse med mobiltelefoner ses et køb af disse af mange forbrugere som et kompleksitets 

køb. Dette er fordi, at mobiltelefoner generelt ikke er ens og derfor bliver forbrugerne nødt til 

at evaluere de forskellige mobiltelefoners specifikationer. Når en forbruger køber en 

mobiltelefon, er det ikke altid kun denne, som han eller hun skal tage stilling til. Valg af 

mobilabonnement kan være med til at forhøje den opfattede kompleksitet i købssituationen. 

Valg af mobilabonnement til mobiltelefonen er ikke med til at gøre kompleksiteten af købet af 

selve mobiltelefonen, men det kan være med til at forhøje den opfattede kompleksitet af hele 

købsprocessen. I familier er det ofte sådan, at de forskellige familiemedlemmer har hver deres 

kompetencer. Dette gør, at familien, som enhed, kan have en lavere opfattet kompleksitet i 

flere forskellige produktvalg, end en enkelt person kan have alene. Familien som samlet 

enhed kan altså have nemmere ved at træffe valg af produkt, da familien kan trække på alle 

medlemmernes viden. Familien som enhed kan derfor også nemmere skaffe sig et overblik 

over valgmulighederne, og hvilke produkter der skal være med i overvejelserne. 

2.14 Familiens beslutningsproces 

Beslutningen i en familie kan tages både af hele familien og af et individ i familien. Begrebet 

familie er defineret ud fra hvilke personer, som kunne tænkes at være indblandet i 

beslutningen omkring køb af mobiltelefon til barnet. Begrebet familie er altså Mor, Far og 

barnet mobiltelefonen skal købes til. Der skal altså ikke tages højde for evt. søskende, 

bedsteforældre mm., som kunne være et medlem af familien.  

Ifølge Ekström (1995) er det flere faktorer, som har indflydelse på, hvordan en beslutning 

bliver taget i en familie. Forbruget af produktet som familien påtænker sig at anskaffe kan 

være en vigtig faktor i forbindelse med beslutningsprocessen. Produktet kan være til et 

individuelt forbrug, f.eks. sko, eller til et fælles forbrug, f.eks. købet af et TV til stuen. 

Der vil kun blive taget udgangspunkt i et produkt, som er købt til et individuelt forbrug, en 

mobiltelefon til barnet. Det vil sige, at det kun er forældrene og barnets præferencer, som 

indgår i beslutningen omkring købet af mobiltelefonen.  

Familier med en moderne kønsrolleorientering tager oftere beslutningerne i hjemmet fælles, 

hvorimod familier med to fuldtidsansatte forældre oftere tager beslutningerne individuelt på 
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vegne af familien. For at vurdere hvilken form for beslutning der bliver taget i forbindelse 

med denne undersøgelse, vil der blive taget udgangspunkt i nedenstående model. 

Figur 2.14.1 

 

Kilde: Ekström (1995) 

Modellen viser hvilke fire måder der kan træffes en beslutning på. Beslutningen kan blive 

taget af et individ eller gruppen og i forhold til om forbruget af produktet er individuelt eller 

fælles. I forbindelse med køb af mobiltelefon til barnet vil det være interessant at se på 

beslutning 2 og 4. Beslutning 1 og 3 vil der ikke blive set nærmere på, da mobiltelefonen, som 

bliver købt, ikke er til fælles forbrug, men kun til et individuelt forbrug, barnets. For at forstå 

hvilken forskel der er på de 2 forskellige beslutnings metoder er det nødvendigt at beskrive 

dem begge. Beslutning 2 vil blive beskrevet i afsnit 2.14.1 Beslutningstagen af et individ i 

familien. Beslutning 4 vil blive beskrevet i afsnit 2.14.2 familiens beslutningsproces. 

2.14.1 Beslutningstagen af et individ i familien. 

Da købet af en mobiltelefon er en investering i den dyre ende af forbrugsgoder, set i forhold 

til legetøj, DVD’er og cd’er, må det, ud fra den tidligere nævnte FCB model, antages, at der er 

en del betænkninger forbundet med købet. Det må også antages, at der er tale om en rationel 

tankegang og en vis forhåndsplanlægning inden købet. Impulskøb af en mobiltelefon er derfor 

ikke en mulighed.  

En rationel tankegang hos enten moderen eller faderen kommer til udtryk ved, at disse stiller 

krav i forbindelsen med købet. Først og fremmest kan det forventes, at de stiller krav til prisen 

på produktet. Desuden må der forventes at blive stillet krav til egenskaberne, som produktet 

har. Derefter kan det forventes, at der bliver stillet krav til holdbarheden af produktet, sådan at 

et nyt produkt ikke skal købes indenfor en relativ kort periode grundet, at dette er gået i 
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stykker. Det kan derfor antages, at forældrene oplever en forholdsvis stor risiko i forbindelse 

med købet af en mobiltelefon til barnet.  

Ved en oplevet stor risiko ved et køb af mobiltelefon, vil det kunne forventes, at forældrene er 

relativt højt involveret i købet. Dette betyder også, at man kan antage, at forældrene har en 

lang beslutningsproces, som de skal igennem inden et evt. køb. Moderen eller faderen i 

familien må antages at gøre brug af alle de informationer, som de bliver præsenteret for og 

systematisk veje informationerne overfor hinanden. Denne vejning sker igennem hele 

processen og informationer kan blive forkastet, hvis der tilkommer nye informationer, som 

giver et andet perspektiv på de informationer, der før er blevet indsamlet.  

Informationerne der bliver præsenteret for forældrene tages ikke som givne, men disse 

fortolkes af forældrene for at vurdere deres vigtighed og deres plads i forhold til deres allerede 

eksisterende viden. Denne adfærd passer godt til det kognitive paradigme, adfærden er 

selvkontrolleret af forældrene, dvs. de tænker selv over informationerne, som de får ind. 

Informationen bliver fortolket og bearbejdet i kognitive strukturer via kognitive processer. 

Dette vil sige, at personen har en analytisk tilgang til bearbejdningen af informationerne.  

Den enkelte person vil for eksempel vurderer egenskaberne ved et givet produkt i forhold til 

de krav, dette kunne være tekniske specifikationer, som han eller hun måtte have. Faren og 

moren prøver altså at få den størst mulige subjektive nytte ud af informationerne og 

produktet. Nytten kan dog godt være forskellig fra person til person, da disse kan lægge vægt 

på forskellige værdier og være præsenteret for deres valg i forskellige situationer. I 

forbindelse med køb af en mobiltelefon vil det være svært at forstille sig, at en forbruger ikke 

ville have en kognitiv adfærd, da det er stor forskel på, hvad mobiltelefoner kan i dag, og at 

man derfor ikke ”bare” kan vælge en ud fra udseende på denne.  

2.14.1.1 Attitudeteorien  

Ud fra de informationer som moren og faren bliver præsenteret for, danner de en attitude 

overfor det pågældende produkt. En teori der beskriver denne dannelse af attitude overfor et 

produkt er Fishbeins (1975) Multiattributmodel. Denne model er lavet for at forstå, hvordan 

attituden overfor for et produkt dannes ud fra opfattelsen af produktets egenskaber og ens 
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egen evaluering af netop disse egenskaber. Modellen fortæller dog ikke om attituden overfor 

produktet får forbrugeren til at købe dette, eller om denne blot danner sig en mening om det 

enkelte produkt. For at komme dette problem til livs har Fishbein sammen med Ajzen (1975) 

udviklet en ny model, der skal forklarer forbrugerens rationelle købs adfærd. 

Figur 2.14.1.1  Theory of Reasoned Action 

 

Kilde: Fishbein og Ajzen (1975)  

Denne model er i forhold til multiattribut modellen baseret på, at forbrugeren samler 

informationer og analyserer disse med intentionen om at udføre en given adfærd. I dette 

tilfælde er adfærden et køb af en mobiltelefon. Dette vil altså sige, at forbrugeren vil rette sin 

adfærd mod det produkt, som han eller hun har den bedste attitude overfor. Intentionen er dog 

også bestemt af subjektive normer, hvilken indflydelse personer i ens sociale miljø har på ens 

mening.  

Attituden og den subjektive norm vægtes overfor hinanden af forbrugeren i forhold til, 

hvordan de vil bevirke adfærden. Attituden overfor et produkt er altså forbrugerens egne 

meninger omkring dette, ud fra de informationer, som er indsamlet. Den subjektive norm er, 

hvad personer, der er betydningsfulde i det sociale miljø, mener omkring produktet, og 

hvordan forbrugerens adfærd burde være. Forbrugeren vejer altså attituden og den subjektive 
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norm mod hinanden for at finde ud af, hvad der er det rigtige valg, og hvordan andre vil synes 

om netop dette valg. 

Ud fra disse modeller omkring købsadfærd vurderes det, at der kan tages udgangspunkt i 

attitudeteorien, når der skal analyseres på det individuelle køb af mobiltelefon til barnet, fra 

moren eller farens side. Det må forventes, at forældrene baserer deres køb ud fra deres egen 

subjektive holdning omkring, hvad barnet gerne vil have for at tilfredsstille barnet. Det er 

derfor den subjektive norm, som dominerer, når det kommer til køb af mobiltelefon til barnet.  

Forældrene vil også ud fra teorien være nødt til at opstille en række kriterier til 

mobiltelefonens egenskaber og derefter evaluerer hvert produkt ud fra disse. Attituden overfor 

et produkt kan derfor ikke udelukkes, men det er ikke denne, som vil have den centrale rolle i 

forbindelse med købet af mobiltelefonen til barnet. For at opsummerer, kan det altså nævnes, 

at forældrenes informations indsamling sker ud fra deres personlige præferencer, eksterne 

omgivelser (f. eks. reklamer) og barnets mening. 

Det kan diskuteres om købet af en mobiltelefon til et barn i familien udelukkende tages af et 

enkelt individ i familien. Beslutningen vil højest sandsynligt blive taget af flere personer i 

familien. Dog har teorien omkring individbaseret køb sine interessante punkter. Disse punkter 

er blandt andet tilgangen til den information, som bliver præsenteret foran forbrugeren. Det at 

man vejer informationerne overfor hinanden, for at få sorteret de mindre valide informationer 

fra, er med til at give forbrugeren et mere korrekt billede af det givne produkt. Desuden er det 

interessant, hvordan omverdenen kan have en indvirkning på det endelige valg forbrugeren 

tager.  

Det kan diskuteres, om et individ i en familie alene kan tage en beslutning om køb af en 

mobiltelefon, da dette som oftest har en forholdsvis økonomisk indvirkning. Dette gælder dog 

kun, når det er nye mobiltelefoner, der skal investeres i. Ældre mobiltelefoner kan for det 

meste købes relativt billigt, og nogle gange kan de erhverves gratis.  

For en familie der ikke er så økonomisk stærk, kan det have en ændring i deres økonomiske 

budget, hvis de skal ud og investerer i en ny mobiltelefon. Det kan derfor forventes, at hele 

familien vil være indblandet og blive taget med på råd i forbindelsen med købet af en ny 
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mobiltelefon. Det kan også tænkes, at der er et individ i familien, der tager den endelige 

beslutning, når det kommer til økonomiske beslutninger.  

De individbaserede attitudemodeller kan bruges som inspiration til, hvordan en beslutning i 

en familie bliver taget. De forklarer godt, hvordan det enkelte individs tanke gang og adfærd 

overfor en beslutning er, at den kognitive adfærd er i hovedsædet. Altså hvordan individet 

indsamler informationer og derefter evaluerer disse i forhold til de opstillede krav, som 

individet måtte have.  

Der kan stilles spørgsmålstegn ved, om disse modeller kan bruges, når det drejer sig om købet 

af en mobiltelefon til barnet. Dette begrundes med at ved et køb til en anden person end en 

selv, så må der, som tidligere nævnt, være en vis indflydelse fra personen, som produktet skal 

købes til. I forhold til køb af mobiltelefon til barnet, er der en forventning om, at barnet 

påvirker forældrene i retning af det produkt, som de selv godt kan lide. Barnet er derfor mere 

eller mindre deltagende i købsbeslutningsprocessen. Det vil derfor også være mere interessant 

at kigge på familien, som beslutningsenhed i forhold til det enkelte individ i familien, når det 

kommer til køb af mobiltelefon til barnet.  

Det er ikke nok at kigge på de individbaserede attitudemodeller, da det må forventes at mere 

end en person i familien deltager i købsbeslutningen. Hvis de individbaserede 

attitudemodeller skulle bruges, skulle barnets præferencer tages med ind i modellerne for, at 

disse ville give et retmæssigt billede af beslutningsprocessen. 

Modellerne er dog stadig interessante idet, at de kan give et godt udgangspunkt for, hvordan 

det enkelte familiemedlem tænker i forbindelse med en beslutning. Udgangspunktet kan tages 

med ind i familiens beslutningsproces, hvor hver person i familiens tankegang nemmere kan 

forstås. 

2.14.2 Familiens beslutningsproces 

I forbindelse med at forstå familiens beslutningsproces giver Jan Møller Jensens (1990) 

købscentermodel, der omhandler familiens købsadfærd, et godt overblik over processen. 

Modellen har fokus på udvælgelsesprocessen i forbindelse med købet af et produkt. Dog har 
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den også fokus på udefra kommende faktorer omkring købsadfærden, såsom økonomien i 

familien. Grunden til dette er at hver af familiens enkelte købsbeslutninger har en indvirkning 

på økonomien i familien, og denne bliver derfor nød til at tages med i betragtningen, når man 

er i beslutningen omkring købet af et nyt produkt.  

Købscenter tankegangen er lavet for bedre at kunne forstå, hvordan interaktioner og konflikter 

imellem familiemedlemmerne kan have en indvirkning på den endelige beslutning for hele 

familien. Købscentermodellen forudsætter, at købsbeslutningen er kompleks, og at det er en 

kognitiv proces, som gennemgås. Købet, som der skal foretages, skal altså ikke være et 

rutinekøb, da kompleksiteten i dette vil være forholdsvis lav og derfor ikke vil passe ind i 

købscentermodellen. En kognitiv adfærd betyder, at familien vil være interesseret mere i 

hvilke specifikationer produktet har i forhold til, hvordan det ser ud. Dette betyder også, at der 

vil være brug for at indhente diverse informationer omkring de potentielle produkter, som 

familien har kig på.  

I sidste ende betyder det, at involveringen i købet vil være høj, og derfor ikke kan være et 

impulskøb. Et impulskøb har ikke en høj kompleksitet for forbrugeren, da købet bliver 

foretaget her og nu. Overvejelserne omkring andre muligheder og hvilke specifikationer 

produktet har i forhold til andre, elimineres og indhentningen af informationer omkring 

produktet i forhold til andre produkter er ikke til stede. En høj involvering i et køb betyder for 

det meste at processen i forbindelse med købet er langvarig, og at produktet som oftest er i 

den dyre ende af skalaen. Som tidligere nævnt, så kan købet af et høj involveringsprodukt 

have en indvirkning på familiens økonomi, og det giver da også kun mening, at denne tages i 

betragtning, når beslutningen om erhvervelse tages. 

Købscentermodellen starter med, at familien oplever en problemerkendelse, i dette tilfælde er 

denne problemerkendelse, at barnet i familien ikke har nogen mobiltelefon. Efter 

problemerkendelsen er der brug for, at et af familiemedlemmerne tager initiativ til at gøre 

noget ved problemet, dette kaldes i modellen Initiativtagning. Det er dog ikke sikkert, at alle 

problemerkendelser i familien fører til, at der kommer et initiativ fra et af 

familiemedlemmerne. Der kan godt opstå flere problemerkendelser, som ikke kommer videre 

end dette stadie i modellen, simpelthen fordi at de ikke er store nok problemer, eller fordi det 

ikke er realistiske problemer.  
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Som eksempel kan nævnes, hvis familien skal handle dagligvarer ind. Det at handle 

dagligvarer ind er ikke en kompleks beslutning, og det er derfor ikke et stort nok problem til, 

at der en initiativtager i gang med se på løsningsmuligheder. Køb af dagligvarer er et rutine 

køb, og der behøves derfor heller ikke den store informationsindsamling. 

Urealistiske problemer er problemer, som den almindelige familie ikke kan gøre noget ved. 

Dette kunne være, at familie ikke har sin egen flyvemaskine til at transportere dem på ferie. 

Sådan et problem vil hurtigt blive glemt igen, da det er ønsketænkning og ikke noget som 

familien har tænkt sig at gå videre med.  

Figur 2.14.2.1 Købscentermodellen 

 

Kilde: Jan Møller Jensens (1990) 

Interessenten og Budgetplanlæggeren er tilstede for at hjælpe med de konflikter, der kunne 

være forbundet med en beslutning omkring et køb. Interessenten er personen, som ud fra ikke 

økonomiske overvejelser kan være imod købet af det pågældende produkt. I dette tilfælde 

kunne det for eksempel være overvejelser omkring, om det pågældende barn i familien er for 

ungt til at få en mobiltelefon. Andre ideologiske årsager kan også være grund til, at et 

familiemedlem ikke ønsker, at familien anskaffer sig produktet.  
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Budgetplanlæggeren er den person i familien, som af økonomiske årsager og overvejelser 

modsætter sig købet af et givent produkt. Grunden til denne kan være mange. Familien kan 

for eksempel være i en økonomisk situation, hvor de ikke har plads i økonomien til at 

erhverve produktet. Det kan også være, at andre produkter er mere essentielle for familien og 

derfor ses disse produkter, som værende mere nødvendige for familien. For eksempel kan 

købet af en mobiltelefon til det pågældende barn i familien, blive sat til siden, hvis familien 

har brug for et nyt tv i stuen. Eller fordi der brug for et nyt køleskab, som ses for en mere 

nødvendig investering end en mobiltelefon. 

Hvis hverken interessenten eller budgetplanlæggeren modsiger sig ideen om at købe et givent 

produkt, så vil der blive taget en konkret købs beslutning om at produktet godt kan købes. 

Dog behøves begge parter ikke være enige omkring købet, den der kan komme med de bedste 

argumenter vil påvirke den konkrete købsbeslutning mest. Er den samlede indflydelsen i købs 

beslutningen mest positiv, så vil der blive gået videre i modellen. En samlet negativ 

indflydelse vil få beslutningstagen til at gå i stå og personerne i familien vil ikke gå videre 

med ideen om at købe produktet. 

Er den samlede indflydelse mest positiv skal familien til at lave en udvælgelsesproces 

omkring hvilket produktet, der skal købes. Denne proces gælder udvælgelsen af både mærke, 

design, smag, specifikationer mm. Udvælgelsesprocessen er under indflydelse af to faktorer. 

Den ene er en produktekspert og den anden er informationssamling. 

Produktekspert faktoren er de/den person, som har viden og/eller erfaring med tidligere eller 

nuværende produkter. Produkteksperten kan give gode input til udvælgelsesprocessen i form 

af den viden, som personen har på produktområdet. I tilfælde med mobiltelefoner, er det en 

person, som har et stort kendskab til, hvad der sker på markedet og en person, som 

interesserer sig meget for mobiltelefoner generelt. Denne form for informationer kan både 

være interne og eksterne informationer. Eksterne, hvis det er en person udenfor familien, som 

familien søger ekspert råd fra. Interne, hvis det er et af familiemedlemmerne, der er ekspert på 

området. I denne situation vil troen på de informationer og den feedback, der bliver givet, 

også være højere, idet at familien allerede har et godt kendskab til ekspertens holdninger og 

meninger. 
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Informationsindsamlingen er her, hvor familien indsamler informationer af betydning for 

udvælgelsesprocessen. Informationerne der indsamles er informationer, omkring de 

forskellige produkter, familien ikke selv er i besiddelse af. Disse informationer kan være alt 

fra, hvilke specifikationer et produkt har, til hvordan det ser ud, og hvilke alternativer der er i 

forhold til dette. 

Efter at købsbeslutningen er lavet, og at der er taget en beslutning under 

udvælgelsesprocessen, fortsætter familien til det egentlige køb. Produktet, der købes, bliver 

købt på baggrund af de faktorer, som igennem processen har haft en indflydelse på valget. 

Efter købet vil der blive taget en efter købsevaluering, hvor produktet vil blive evalueret af de 

parter, som måtte bruge det. Har produktet levet op til de krav, som blev stillet til dette, og er 

tilfredsheden ved produktet bibeholdt. Denne proces virker også, som en erfaringsopsamler. 

Erfaringerne, som bliver gjort i denne proces, kan have en indflydelse på fremtidige køb af 

tilsvarende produkter. Det kan diskuteres, om dette gælder for alle produkter. Indenfor 

branchen af produkter med en høj teknologisk udvikling kan det være svært at gøre brug af 

erfaringer.  

Dette ses blandt andet, da fjernsynene gik fra at være store billedrørskasser til at være tynde 

fjernsyn, som hænger på væggen. Her kunne erfaringer om de gamle billedrørs fjernsyn ikke 

længere bruges, da det var en helt ny teknologi, der blev præsenteret. Familien ville i dette 

tilfælde være mere nødsaget til ekspertvurdering og egen indsamling af nye informationer. 

Nye teknologiske standarder kræver, at familien er i stand til at blive oplært inden for disse, 

da de så vil have bedre muligheder for at skelne imellem de informationer, som de indsamler. 

Købscentermodellen er lavet med henblik på at fokuserer på beslutninger i blandt de voksne i 

familien og inddrager ikke barnet. Det kan dog diskuteres, om ikke barnet på den ene eller 

den anden måde er inddraget i modellen, hvis produktet - som købes - er til netop dem. Når 

man køber en mobiltelefon til sit barn, må dennes holdninger og meninger alt andet lige have 

en vis indflydelse på købsbeslutningen og udvælgelsesprocessen. Efterkøbsevalueringen står 

barnet i hovedtræk også for, og det er altså her, at ny information kan indsamles. Ofte er det 

også sådan, at de/den person der ved mest om teknik er børnene. De er mere interesserede i, 

hvilken udvikling der er, og hvad der er det nye og smarte. Informationssamleren kan derfor 

også være barnet i købscentermodellen. Modellen kan kritiseres for kun at have en betydning, 
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når det kommer til høj involverings køb, hvor forbrugerne er nødsaget til at gå hele processen 

igennem.  

Informationerne der bliver i givet i købscentermodellen er mest interessant i forhold til 

informations- og markedsføringsmæssige formål, da den fortæller noget om, hvordan 

personer i familien tager forskellige roller i forhold til en købsbeslutningsproces. Ud fra 

modellen kan virksomheder finde ud af, hvilke faktorer der bevirker familiens beslutninger og 

hvordan virksomhederne kan være bedre til at komme i kontakt med familierne omkring 

informationssøgning mm. 

Det er desuden vigtigt at nævne, at beslutningsrollerne i familien over tid kan ændre sig, og 

det derfor er forskellige personer i familien, som påtager sig forskellige roller i forbindelse 

med forskellige produkter. Der kan også være stor variation i indflydelsesfordelingen iblandt 

familiemedlemmerne hvilket kan skabe uenighed i beslutningsprocessen og derved forsinke 

denne. Af vigtige kriterier for at modellen kan bruges kan også nævnes, at den skal bruges på 

en målgruppe, på samme tidspunkt, omkring et specifikt beslutningsemne og i samme land, 

som en evt. information og markedsføring skal rettes imod.  

2.15 Mobning via mobiltelefonen.  

Ifølge en undersøgelse lavet af Sermo Analyse, Mobilbladet (2009) har hvert fjerde barn i 

alderen 8-15 år modtaget en SMS med mobbende indhold af sådan en grad, at det kan være 

skadeligt for deres selvværd. Flere børn i aldersgruppen 8-15 år har fået en mobiltelefon 

igennem tiden. Mobiltelefon bliver hovedsagligt brugt til at komme i kontakt med hinanden af 

gode grunde, men mobilmobning er et stigende problem i det danske samfund. Det er ikke 

længere kun i skolegården, at børnene kan mobbe hinanden. Hvis afsender og modtager har 

en mobiltelefon, er det nu muligt at gøre det døgnet rundt. Fra at være et redskab til at komme 

i kontakt med hinanden omkring for eksempel legeaftaler, er mobiltelefon gået hen og blevet 

et medie, hvor børnene på lang afstand kan mobbe hinanden og komme med direkte trusler. 

Ifølge undersøgelsen har 75 % af forældrene med børn i alderen 8-15 år snakket med deres 

børn omkring mobilmobning og konsekvenserne i forbindelse med dette. Undersøgelsen viser 

samtidig, at det er 25 % af børnene i hele undersøgelsen, som er blevet udsat for 

mobilmobning. Det er altså et stort problem i landets folkeskoler, dels fordi børnene ikke ved, 

hvilken betydning det har, og hvilke konsekvenser det kan få i fremtiden. 
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2.16 Teoretisk opsamling  

Dette afsnit har til formål at give læseren et overblik over de væsentligste resultater og 

målinger fra de teorier, der er beskrevet i teoriafsnittet ovenfor.  

Gennem teorien er det beskrevet, hvordan man bedst muligt kan få sit budskab som annoncør 

igennem til målgruppen, og hvordan man skal sørge for, at reklamerne henvender sig til dem, 

der er opinionslederne i forhold til produkttypen. I forhold til afhandlingens problemstilling er 

det opinionslederne i mobiltelefoni, der tales om. Det er dem, der først tager mobiltelefonen 

til sig, og påvirker de andre børn til at få en. Opinionslederne vil være Innovators og Early 

Adopters i adoptionsprocessen samt i segmenteringer af børnetyper vil de befinde sig i 

grupperne frontløberne og de toneangivende. 

Gennem opvæksten foretager børn en stor mental udvikling. I alderen 7-12 år kommer 

børnene i det analytiske stadie, og dette betyder, at børnene begynder at se tingene fra andres 

perspektiv og ikke kun fra deres eget. De får flere redskaber til at overtale forældrene til at få 

deres vilje, samt at forældrene lytter mere til deres børn, jo større de er. Mens de udvikler 

disse redskaber, skal børnene finde deres identitet. Dette medfører, at de bliver usikre på dem 

selv, og deres selvtillid falder. For at komplementere for den manglende selvtillid stiger 

børnenes materialisme. Piger er mere usikre end drenge, og får derfor hurtigere en øget 

materialistisk tilgang til hverdagen.     

I teorien beskrives det, at før børn kan huske de mærker, de har set i en reklame, skal de se 

reklamen mere end en gang, samt at jo ældre børnene er, jo bedre er de til at huske mærket. 

En stor andel af børnene kan huske billeder og indhold af reklamen efter bare at have set 

reklamen en gang. Efter børnene ser reklamen anden gang stiger andelen, der kan huske 

billeder og indhold fra reklamen markant. 3. gang de ser reklamen stiger andelen kun en lille 

smule. Børnene er hurtige til at kunne huske, hvad reklamen handler om, dog er de ikke så 

gode til at huske, hvad der bliver reklameret for. Alderen på barnet har også stor betydning 

for, om børnene ved, hvad hensigten med reklamen er. Når børn er 6 år, er der ikke nogle, der 

ved, at reklamer er til for at overtale forbrugerne. Når børnene er 8 år, er der flere, der er klar 

over, at reklamer er til for at overtale forbrugeren. Når børnene bliver ældre, er der flere og 

flere, som bliver klar over den egentlige hensigt. Dog er der stadig en stor del af børnene, der 

tror, at reklamer har til hensigt at informere i stedet for at overtale.  
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Når man ser på børns egen mening, om de forstår reklamens korrekt, er det de fleste børn, der 

mener, de forstår dem korrekt. Størrelsen på denne gruppe er den samme, som de børn der 

tror, at reklamer er til for at overtale, samt dem der tror, at reklamer er til for at informere. Det 

vil sige, at der er rigtig mange børn, som tror, de ved, hvad reklamens egentlige hensigt er, 

men har misforstået det.  

Børn har en meget kritisk tilgang til reklamer, selvom mange af dem tror, at de er til for at 

informere. Størstedelen af børnene mener, at reklamer ikke er til at tro på, og at tingene i 

reklamerne ser bedre ud end i virkeligheden og er overdrevet. 

Den familietype barnet er opvokset i har stor betydning på, hvor meget børnene er med i 

familiens daglige samtaler og hvor meget de har indflydelse på familiens køb, herunder køb af 

mobiltelefon til barnet selv. Der er fire forskellige familie typer: Laissez-faire familien, den 

beskyttende familie, den pluralistiske familie og den samstemmende familie. Børn der er 

opvokset i familier med høj konceptorienteret har generelt mere indflydelse på 

beslutningerne, end børn der ikke er. Disse familier er den pluralistiske familie og den 

samstemmende familie. 

Der er ligeledes fire forskellige købsbeslutninger, alt efter om man er højt eller lavt involveret 

i købet, og om man er affektiv eller kognitiv i købsprocessen. Dette har stor betydning for, 

hvordan familierne erhverver sig mobiltelefonen til barnet, hvor meget de undersøger 

markedet, eller om de bare gå ud og køber en.  

Samtidig kan der også være meget stor forskel på, hvor komplekst folk opfatter det at tage 

den rigtige beslutning af køb af en mobiltelefon til barnet samt mobilabonnement dertil. Jo 

mere komplekst folk opfattet beslutningen jo flere pejlemærker bruger forbrugeren til at 

træffe valg, samt at forbrugeren har højere tilbøjelighed til at efterspørge pakkeløsninger så 

man ikke skal igennem den samme proces flere gange.  

Når det kommer til købet af en mobiltelefon, kan denne beslutning tages på flere måder, af en 

enkelt person eller af familien som helhed. Beslutningen tages på baggrund af indsamlede 

information omkring produktet. Det er dog ikke kun de indsamlede informationer, der kan 

spille en rolle, den sociale norm kan også have indflydelse på den enkelte persons valg. Når 
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familien skal tage beslutningen om købet sammen, vil der opstå forskellige roller i 

beslutningsprocessen. Disse roller kan hver især sætte sig i mod købet af forskellige grunde, 

som for eksempel økonomi. Familien vil samle alle deres information og derefter i fællesskab 

beslutte sig om købet. Beslutninger i familien bliver hovedsagligt taget af forældrene, men 

børnene kan have en indflydelse på beslutningsprocessen. Dette kan ske via interaktioner 

imellem de forskellige familiemedlemmer under beslutningsprocessen.  
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Del 3 

3.1 Hypoteser 

I dette afsnit vil der ud fra den beskrevne teori blive udformet nogle hypoteser omkring 

holdninger, adfærd og meningsdannelse i forbindelse med familiens beslutningsproces i 

forbindelse med køb af første mobiltelefon til barnet. Hypoteserne bliver listet op og kædet 

sammen med de teori afsnit til hører til.  

 

 Teori afsnit Hypoteser 

The two step 

flow model 

Hypotese 1: Børn efterspørger en mobiltelefon, fordi de andre børn har en. 

Hypotese 2: Børn får deres information om mobiltelefoner af vennerne. 

The Adoption 

Process og 

Segmenter 

 

Hypotese 3: Første mobiltelefon til barnet er et ønske fra barnet selv. 

 

Det mentale 

stadige 

Hypotese 4: Børn får en mobiltelefon, når deres materialisme stiger. (Alder 8-12 år) 

Hypotese 5: Børn interesserer sig mere for mobiltelefoner end deres forældre.   

 

Familietyper 

Hypotese 6: Hele familien, far, mor og barn, er involveret i beslutningen om 

hvilken mobiltelefon barnet skal have. 

Hypotese 7: Børn har indflydelse på den mobiltelefon de får. 

Hypotese 8: Børn har indflydelse på deres mobilabonnement. 

 

Forældre som 

gatekeeper  

Hypotese 9: Børn får deres første mobiltelefon af forældrene. 

Hypotese 10: Forældrene betaler børnenes mobilforbrug. 

Hypotese 11: Forældrene kontrollerer mobilforbruget til børnene. 

Hypotese 12: At kunne ringe gratis internt i familien har betydning for valg af 

mobilabonnement. 
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FCB (Foote, 

Cone & 

Belding) og 

Kompleksitets

kurve 

Hypotese 13: Børn får en brugt mobiltelefon, som første mobiltelefon. 

Hypotese 14: Købet af en mobiltelefon frembringer en kognitiv tankegang i 

beslutningsprocessen. 

Hypotese 15: Voksne søger informationer om mobiltelefoner fordi det er et 

komplekst marked. 

Hypotese 16: Forældrene vælger samme selskab til deres børn, som de selv har. 

Hypotese 17: Forældrene revurderer deres eget mobilabonnement, når de kigger 

efter et til deres barn/børn. 

Familiens 

beslutnings-

proces 

Hypotese 18: Tryghed er en vigtig faktor for om barnet skal have en mobiltelefon. 

Hypotese 19: Beslutningsprocessen omkring købet af første mobiltelefon til barnet 

er lang. 

Hypotese 20: Købsfasen i forbindelse med første mobiltelefon til barnet er kort. 

 

Test af hypoteserne vil blive fortaget i to faser. Den første vil benytte sekundære data 

bestående af Gallups Børneindex og Gallups Teleindex. Den anden fase vil komme til at bestå 

af vores undersøgelse, som skal teste de hypoteser, som de sekundærer datakilder ikke kan.   

3.2 Undersøgelsesdesign  

Dette afsnit har til formål at beskrive og argumentere for valg af undersøgelsesmetoden. 

Herunder vil der komme argumentationer for og imod valg af forskellige typer af 

undersøgelsesdesign. Der vil komme beskrivelse af primære og sekundære data samt 

reliabilitet og validitet af data.  

Afhandlingen har til hensigt at identificere ”Familiens beslutningsprocesser af køb af første 

mobiltelefon til barnet”. For at få identificeret denne proces bliver der i afhandlingens senere 

forløb fortaget en empirisk undersøgelse af beslutningsprocessen. Denne undersøgelse skal 

have til formål at skematisere, hvordan familien inddrager barnet i beslutningen. Herunder 

hvor lang tidshorisont familien agerer i beslutningsprocessen, samt hvilke parametre der 

findes attraktive for at erhverve første mobiltelefon til barnet.  
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For at undersøge dette tager afhandlingen først udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af 

problemstillingen. Herefter vil afhandlingen komme med konkrete målinger i forbindelse med 

børns holdninger og adfærd til mobiltelefoner og mobiltelefoni, og hvordan de har erhvervet 

dem.  

Dette sker ved hjælp af Gallups Børneindex, som er sekundære kvantitative data. 

Efterfølgende kommer der ligeledes en undersøgelse af forældrenes adfærd, holdninger og 

erhvervelse af mobiltelefoner. Disse data kommer fra Gallups Teleindex, der også er 

sekundære og kvantitativ data. 

Ved hjælp af teorien og de sekundære kvantitative data fra Gallups Børneindex og Teleindex, 

vil der blive opstillet hypoteser på, hvordan familien agerer i beslutningsprocessen. Disse 

hypoteser vil blive be- eller afkræftet ved hjælp af en primær kvantitativ dataindsamling. 

3.3 Argumentation for valg af undersøgelsestyper 

Grunden til  at undersøgelsesdesignet er opbygget med udelukkende kvantitative data er, at 

igennem Gallups Børneindex og Teleindex fås en god indsigt i, hvordan og hvor meget 

børnene mener, de har indflydelse i erhvervelsen af mobiltelefon til dem selv. Desuden deres 

holdninger og interesse til emnet. Gennem Gallups Teleindex fås indsigt i, hvordan 

forældrene selv agerer, når de selv skal have en mobiltelefon samt deres interesse for emnet. 

Ved både at have synsvinkler på mobiltelefoni gennem børnene og forældrene, giver det en 

bedre forståelse af, hvordan familierne træffer beslutninger om mobiltelefoni til børnene.     

Med denne indsigt holdt op i forhold til teorien får man en god forståelse af, hvordan 

familiens beslutningsproces forløber. I vælges der i afhandlingen kun benyttelse af 

kvantitative undersøgelser i den videre dataindsamling. Det vurderes, at resultatet af en 

kvalitativ undersøgelse vil være begrænset, da der i forvejen er en stor indsigt i holdnings- og 

beslutningsprocessen. 

Den kvantitative primære undersøgelse der bliver foretaget tager udgangspunkt i forældrenes 

meninger, holdninger og vurdering af, hvor meget barnet har indflydelse på processen. Dette 

sker ud fra den betragtning, at det fra Gallups Børneindex kan se at 63 % af børnene på 8 til 
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12 år får deres mobiltelefon af forældrene og 21 % har ikke svaret på spørgsmålet, så det er 

kun 15 % der får deres mobiltelefon på anden vis. Det er en endnu større andel af forældrene 

der betaler børnenes mobilabonnement. 

3.4 Primære og sekundære data 

3.4.1 Primære data. 

Primære data er de data, som undersøgerne selv har indsamlet. Primære data består af flere 

forskellige arter. De primære data kan både bestå af personlige interview og spørgeskemaer. 

De primære data skal hjælpe til at svare på specifikke spørgsmål i afhandlingen, samt kunne 

uddybe mønstre fundet i de sekundære data. De primære data er især gode, når der skal 

besvares meget snævre spørgsmål, hvor andre undersøgelser på området kun har berørt det 

overfladisk. Primære data kan både være kvantitative og kvalitative. Forskellen på 

kvantitative data og kvalitative data er, at kvantitative data kan opgøres i tal og kvalitative 

data ikke kan. Kvalitative data er repræsenteret ved alt andet end tal: tekst, film, fotos mm.  

Figur 3.4.1.1 

 

Kilde: Ib Andersen (2005) 
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Kvantitative data, som primære data, kommer oftest til udtryk i form af et spørgeskema 

undersøgerne har uddelt. Dette kan være håndomdelt, men det ses mere, at spørgeskemaer 

bliver distribueret via internettet, da man her kan nå en stor målgruppe hurtigere. Målgruppen, 

der rammes, kan også nemmere blive defineret, inden spørgeskemaet bliver offentliggjort. 

Hvis undersøgerne for eksempel er interesseret i at nå ud til personer, der går meget op i deres 

have, kan undersøgeren undgå mange uinteresserede svar, ved at lægge spørgeskemaet på en 

hjemmeside der henvender sig til haveinteresserede. Kvalitative data er derimod, i 

undersøgelser om folks holdninger, mest i interviewform, dette kan både være via personlige 

interview eller ved observationer af en gruppe respondenter. 

I undersøgelser bliver der gjort brug af forskellige spørgemetoder til forskellige grupper af 

mennesker, der kan derfor også komme forskellige primære data, som skal undersøges videre 

på forskellige måder. Det er vigtigt at være opmærksom på, om dataene er indsamlet på den 

ene eller den anden måde. Da det må formodes, at en respondent, der har svaret på et 

spørgeskema, er mere tilbøjelig til at skippe henover det og kan have svære ved at vælge 

imellem svarmulighederne. Hvorimod en respondent, som er blevet personlig interviewet, har 

mulighed for at få hjælp til svarmulighederne fra intervieweren. I forbindelse med primære 

data, kan der også skelnes mellem stimulidata og ikke-stimulidata. Hvis 

undersøgelsesenheden, der bliver indsamlet oplysninger omkring, er blevet påvirket af 

stimulus fra interviewerens side, er der tale om stimulidata. Dette kunne for eksempel være i 

forbindelse med indsamling af data omkring personen. Hvis undersøgeren stiller et 

interviewspørgsmål, så bliver de indsamlede stimulidata.   

Fordelene ved primære data er, at disse bliver indsamlet af undersøgeren selv, og denne har 

derfor den fulde kontrol over, hvad der bliver spurgt om, og i hvilken rækkefølge 

respondenterne bliver spurgt. De primære data indeholder desuden heller ingen urelevante 

spørgsmål og det minimere forkerte målgrupper.  

Ulemperne er, at primære data kan tage meget lang tid at indsamle, hvorved at man nemt kan 

forfalde til kun at kigge på sekundære data. Primære data kan også have det problem, at de 

bliver for indsnævrede, og derfor går glip af nogle af de sammenhæng, som kan opstå via en 

større spørge vide. 
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3.4.2 Sekundære data. 

I afhandlingen benyttes der sekundære data til besvarelse af hypoteserne. De sekundære data 

er ikke indsamlet af undersøgeren selv og omhandler derfor også informationer, som ikke kan 

bruges i besvarelsen af denne afhandling. Det gode ved sekundære data er, at de kan bruges til 

at få en stor indsigt i, hvordan et marked forholder sig til forskellige spørgsmål og de kan 

samtidig give et overblik over undersøgerens interesse områder. I sekundære data kan det dog 

være sværere at finde informationer, der fortæller om ens interesseområde specifikt, men de 

kan ofte bruges til at finde nogle tendenser hos forbrugerne. Disse tendenser kan senere 

undersøges nærmere via indhentning af egne data.  

Sekundære data kan, ligesom primære data, deles ind i både kvalitative data og kvantitative 

data. I afhandlingen er der hovedsageligt blevet gjort brug af kvantitative data, når det 

kommer til de sekundære data. Dette er gjort via statiske dataindsamlinger og registre. 

Sekundære data kendetegnes ved, at disse ikke er indsamlet på baggrund af en konkret 

problemstilling, men for at oplyse eller lave indsigt i et område. Disse sekundære data har 

gjort det nemmere at finde frem til målgruppen og finde det overordnede billede af disse. 

Samtidig er det vigtigt at få et billede af, hvem der har indsamlet dataene, og hvorfor de er 

blevet indsamlet. Validiteten af sekundære data kan være svær at finde og derfor må en del 

også gå til spilde. 

Fordelene ved sekundære data er at de allerede er indsamlet, og de derfor er nemmere at få fat 

i. Dette betyder, at arbejdsbyrden i forbindelse med at få fat i dataene allerede har fundet sted, 

og der kan derfor spares relativt meget tid i forbindelse med brugen af disse. De sekundære 

data er for det meste billige eller gratis, og dette gør dem attraktive at se nærmere på. 

Sekundære data ligger desuden til grundlag for mange undersøgelser. Dette fordi, at de giver 

et godt overblik over et område, men de kan have svært ved at give et stort indblik i dette. 

Ulemperne ved sekundære data kan være, som før nævnt, at de kun giver et meget overordnet 

overblik over det område, som ønskes undersøgt. Det vil sige, at det både kan være deres 

relevans og dybde, hvor de ikke lever op til de parametre, som ønskes undersøgt. Når man har 

med sekundære data at gøre, er det også vigtigt at undersøge, hvordan disse er indsamlet, og 

hvordan undersøgelsesdesignet har set ud. Dette skal gøres for at få et større indblik i, 

hvordan respondenterne har svaret, og hvad de ellers har svaret på i et evt. spørgeskema. 
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3.5 Dataindsamling  

Dataindsamlingen til undersøgelsen er sket igennem et elektronisk spørgeskema (Se bilag 2). 

Det har kun været interesseret at se på respondenter, der har børn og som inden for en kort 

periode har givet barnet sin første mobiltelefon. For at få fat i denne målgruppe er der blevet 

taget kontakt til 18 forskellige skoler, og fire daginstitutioner. Måden hvorpå kontakten med 

dem er forgået, er, at der først har været en telefoniske henvendelser til den ansvarshavende 

på stedet. Derefter er der blevet sendt en mail (Se bilag 1) med yderligere informationer til de 

steder, som var interesseret i at høre mere om projektet.  

Heraf var der to institutioner, som sendte det elektroniske spørgerskema til 

respondentmålgruppen med introduktionstekst (se bilag 2).  Resultatet af dataindsamlingen 

var, 329 besvarelse, hvor 277 af dem har været fuldstændige. I videre databehandling er der 

kun analyseret videre på de fuldstændige besvarelser.  

3.6 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet betyder pålidelighed og nøjagtighed. Hvilket vil sige, at reliabiliteten af en 

undersøgelse er et udtryk for, hvor meget man kan stole på, om en undersøgelse måler rigtigt. 

Når man taler om reliabilitet, taler man om høj og lav reliabilitet. Høj reliabilitet er når en 

undersøgelse har en høj pålidelighed, og undersøgelsen kan bruges, mens en lav reliabilitet 

betyder, at undersøgelsen har en lav pålidelighed og man skal være meget kritisk med at 

bruge undersøgelsen. 

En høj reliabilitet kan findes ved f.eks. at andre undersøgelser af lignende emner giver 

tilnærmelsesvis samme undersøgelsesresultat, som den undersøgelse man sammenligner med. 

Datamængden har også indflydelse på reliabiliteten. Jo flere respondenter jo højre reliabilitet, 

da datasikkerheden bliver bedre jo flere respondenter. Der kan også være høj og lav 

reliabilitet i analysen. F.eks. hvis analytikeren ikke er i stand til at benytte de rigtige 

værktøjer, så resultatet ikke bliver rigtigt.  

Validitet betyder gyldighed. Dette er et begreb, som dækker over, om undersøgelsen måler 

det, som den oprindelige hensigt med undersøgelsen var. Et validitetsproblem kan f.eks. være, 

at respondenterne forstår spørgsmålene i et spørgeskema anderledes end den egentlige 
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hensigt. Det kan være, at respondenterne mister koncentrationen under besvarelsen så de 

læser forkert eller bare svarer tilfældigt, fordi de bare vil igennem det. En anden årsag kunne 

være, at respondenterne ikke er repræsentative i forhold til, hvad der skal undersøges. F.eks. 

er der en lav validitet, hvis man finder en respondentgruppe, hvor stort set alle ryger og som 

skal svare på en generel holdning omkring rygning.  

I dette afsnit vil der være en vurdering af reliabiliteten og validiteten af de undersøgelser, som 

bliver brugt i afhandlingen. I afhandlingen bliver der primært gjort brug af tre. Det er Gallup 

Børneindex, Gallup Teleindex og vores spørgeskemaundersøgelse. Gallup Børneindex og 

Gallup teleindex er begge undersøgelser med sekundære data, mens vores undersøgelse er 

primære data.  

3.6.1 Gallup Børneindex 

Gallup Børneindex, er en årlig måling af børns forbrugsvaner, medievaner og holdninger. Der 

er lavet tre forskellige undersøgelsesmetoder alt efter, hvilken aldersgruppe børnene har. 

Gallup har opdelt grupperne i 5-7 år, 8-12 år og 13-18 år. De 5-7-årige børn får et kortere 

spørgeskema end de andre grupper. Der er billeder og tegninger til at hjælpe dem til at svare, 

og mange af holdningsspørgsmålene, som de andre aldersgrupper får, er undladt, da børn i 

den alder har svært at svare på dette. De 8-12-årige børn får et længere spørgeskema end de 5-

7-årige børn. Der bliver stadig brugt billeder for at hjælpe børnene til at svare. De 13-18-årige 

børn får samme længde spørgeskema som de 8-12-årige børn. Her er billederne og 

tegningerne knap så nødvendige til at hjælpe dem til at svare. Gallup forsøger at få så bredt et 

udsnit af børnene som muligt af undersøgelsen, der foretages på børn i hele Danmark.       

I Gallups Børneindex har undersøgelsen fra år 2009 omfattet 867 respondenter i alderen 8 til 

12 år. Der er mellem 134 - 226 respondenter fra hver årgang. Reliabiliteten af Gallups 

Børneindex er acceptabel. Der er 2084 respondenter i alt, men skal man undersøge 

karakteristika fra en enkelt aldersgrupper, kan der blive problemer. Der kan godt laves 

statistiske undersøgelser med 134 respondenter, men hvis respondenterne bliver grupperet 

efter alder, bliver det et problem. F.eks. hvis man grupperer i Gallups Børneindex segmenter 

og krydser dem med alder, fås der i gennemsnits 33,5 respondenter pr. inddeling, og dette vil 

være en al for lavt reliabilitet til at kunne bruges. Derimod er 134 respondenter godt, hvis man 

kun skal lave frekvenstab, men det ville selvfølgelig være bedre hvis der var flere.  
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Ses der på validitet er det godt, at Gallup bruger billeder, så børnene bedre kan forstå 

spørgsmålene. Det er også godt, at de har lavet tre spørgeskemaer, så de kan give børnene et 

skema, de bedre forstår. Samtidig er det børn fra hele Danmark, der er med i undersøgelsen, 

hvilket giver en god repræsentation af børnebefolkningen. Spørgeskemaet er meget langt, og 

derfor kræver det ressourcer fra familien at svare på det, og derfor kunne man forstille sig, at 

det hovedsaligt er en ressourcestærk familie, der svarer på undersøgelsen. Derfor kan der være 

dele af børnene i befolkningsgruppen, der ikke er repræsenteret. Spørgeskemaerne er lange og 

derfor kan man godt forestille sig, at børnene mister koncentrationen, og derfor ikke svarer 

lige præcis på alle spørgsmål.      

3.6.2 Gallups Teleindex 

Gallup teleindex er en månedlig undersøgelse, som Gallup foretager om telebranchen. Her har 

virksomheder mulighed for at købe denne undersøgelse af Gallup. Respondenterne i Gallups 

Teleindex er folk fra 18 år eller derover. Det er et bredt udsnit af befolkningen, der høres i 

undersøgelsen, og det bestræbes, at respondentgruppen afspejler virkeligheden med 

markedsandele mellem de forskellige selskaber mv. For at denne fordeling bliver mere 

præcis, har Gallup indført vægte, så man kan veje data, så undersøgelsen giver et bedre 

billede af markedet. Undersøgelsen bliver fortaget telefonisk, hvor Gallup ringer til folk og 

får dem til at svare på spørgeskemaet. Det er nye personer, der bliver spurgt hver måned. Der 

bliver foretaget ca. 220 interviews hver måned. I afhandlingen har det kun været interessant at 

se på de svar, hvor respondenterne har børn på mellem 8 til 12 år, hvilket har været ca. 43 

respondenter om måneden. For at få reliabilitet på dataen op, er der fortaget et udtræk af 

respondenter, der har børn mellem 8-12 år på årsbasis. Dette giver 519 respondenter i gruppen 

og en høj reliabilitet. Validiteten af data vurderes til at være høj, da undersøgelsen foretages 

telefonisk, så folk har ikke mulighed for bare at sætte et kryds uden at læse spørgsmålet, samt 

hvis respondenter er i tvivl om noget med spørgsmålet, kan respondenten spørge 

intervieweren, så der ikke er noget at misforstå. Det kan være et problem, at det fortages 

telefonisk, da man kunne forstille sig, at det kun er et flertal af en bestemt type mennesker, 

der siger ja til at være med i disse undersøgelser end andre, og derfor er de overrepræsenteret. 
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3.6.3 Vores undersøgelse  

Vores undersøgelse er foretaget via et elektronisk spørgeskema, der er sendt ud til forældrenes 

e-mail. De kontaktede skoler og institutioner har videresendt det til forældrene, da de har haft 

kontaktoplysninger på forældrene. Dette har givet 277 gennemførte interviews tilbage. Dette 

er en udmærket datastørrelse at arbejde videre med, da den er stor nok til, at der grupperes i 

den. Dog kan der opstå reliabilitetsproblemer i den statistiske bearbejdning. Man skal være 

opmærksom på datastørrelsen, når man laver grupperinger.  

Efter at have udformet spørgeskemaet ud fra hypoteserne blev der fortaget en prætest af 

spørgeskemaet. Der blev fortaget 10 forskellige prætest. Dette blev gjort på den måde, at en 

person - der ikke kendte noget til afhandlingen eller dens formål - fik spørgeskemaet og skulle 

svare på alle spørgsmålene. De skulle så fortælle, hvordan de forstod spørgsmålene. De 

spørgsmål der kunne misforstås er derefter rettet til, så der ikke var nogle af prætesterne, der 

misforstod nogle af spørgsmålene. Dette er gjort for at få en høj validitet i forståelsen af 

spørgsmålene. Der har ydermere været en bestræbelse på at holde spørgeskemaet så kort så 

muligt med 26 spørgsmål, da folk hurtigt mister koncentrationen, og fordi der ønskes en høj 

validitet. Et problem i forbindelse med validiteten med spørgeskemaet er, at 81 % af 

respondenterne er kvinder. Dette stiller selvfølgelig spørgsmål, om data er repræsentativt for 

begge køn. For at teste om svarene bliver påvirket i et bestemt køns holdning, er mændenes 

svar blevet testet i forhold til kvindernes, og her viser det sig, at der var nogle spørgsmål, hvor 

mænd og kvinder har svaret forskelligt. For at vores undersøgelse skulle blive så valid som 

muligt, er der testet på spørgsmålet ” I hvilken grad havde du indflydelse på valg af 

mobilabonnement til barnet”. Her viste det sig, at mændene havde lige så stor indflydelse som 

kvinderne. Derfor er dataene vægtet, så mændenes svar tæller lige så meget som kvindernes. 

Dette gør, at dataene bliver mere valide, og derfor bedre kan bruges. Respondenterne i 

undersøgelsen er kun fra Københavns-området, hvilket vil sige, at undersøgelsen ikke er 

repræsentativ for hele Danmark, men at den kan giver et billede af, hvordan det ser ud i 

København.     
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Del 4 

4 Analyse 

I følgende afsnit vil data blive behandlet og analyseret. Gennem databehandlingen og 

analysen vil hypoteserne blive besvaret. Databehandlingen kommer til at foregå i to 

overordnet processer. Den første proces vil udelukkende bestå af behandling af sekundære 

data, mens den anden proces udelukkende vil bestå af primære data. De sekundære data vil 

bestå af Gallups Børneindex og Gallups Teleindex, mens det primære data vil bestå af vores  

undersøgelse. Data vil blive behandlet, således at en datakilde vil blive behandlet ad gangen. 

Inden behandling af hver datakilde vil der være en kort beskrivelse af undersøgelsen.   

4.1 Gallups Børneindex  

Som beskrevet i undersøgelsesdesignet er Gallup en årlig undersøgelse, foretaget af Gallup. 

Undersøgelsen har til formål at beskrive danske børn, og hvordan de opfører sig, og hvad 

deres forbrug og holdning er. Undersøgelsen taget udgangspunkt i børn i alderen 8 til 12 år. I 

databehandlingen laves en total for gruppen, men børnene bliver også inddelt efter alder. I alt 

er der 867 respondenter, og ved børn på 8 år er der 134 respondenter, på 9 år 144 

respondenter, på 10 år 147 respondenter, på 11 år 216 respondenter, og på 12 år 226 

respondenter. Denne respondentfordeling er gældende for alle spørgsmålene fortaget i 

Gallups Børneindex.  

Figur 4.1.1 nedenunder viser, hvor mange af de adspurgte børn der har en mobiltelefon i dag. 

I figur 4.1.1 kan det ses, at antallet af børn der har en mobiltelefon i alderen 8-12 år stiger 

markant omkring 8-10 års alderen. Udviklingen før børnene bliver 8 år, er, at af børn på 5 år 

er det 2,6 % der har en mobiltelefon. Når de bliver 6 år, er det 7,7 %, der har en mobiltelefon 

og blandt børnene på 7 år, er det 12,2 %, der har en mobiltelefon. Det er altså fra, når børnene 

er 8 år gamle, at andelen af børn der har en mobiltelefon stiger markant. Det kan desuden også 

ses, at der generelt er en større andel af piger end drenge, der har en mobiltelefon over alle 

aldersgrupper. Andelen af piger der har en mobiltelefon i forhold til andelen af drenge der har 

stiger omkring 9 års alderen, men udligner sig næsten ved 10 års alderen. 
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Figur 4.1.1 

 

Figur 4.1.2 viser, hvem der deltog i beslutningen om købet af mobiltelefonen til barnet. 

Figuren viser tydeligt, at det mest er personer i familien, der deltager i beslutningen omkring 

købet. Når børnene bliver ældre, fra 10 år til 12 år, ses det også, at der er flere, der deltager i 

købsbeslutningen. Dette kunne betyde, at børnene er meget interesseret i, hvilken 

mobiltelefon de får, og derfor engagerer sig mere i selve købsbeslutningen. Det skal dog tages 

i mente, at stigningen, fra 8-10 år i procent af hvem der deltager i købsbeslutningen, kommer 

fra antallet af ubesvarede, som falder drastisk fra 8-10 år. Det tyder også på, at børnene har 

mere at sige, indflydelse, på købet jo ældre de bliver. 
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Figur 4.1.2 

 

Forældrenes indflydelse stiger ikke markant i forhold til hvor gammelt barnet er. Dette kan 

betyde, at forældrene - allerede fra deres børn er meget små - har en stor indflydelse på 

købsbeslutningen omkring mobiltelefon til barnet. Det er svært ud fra denne figur og sige, om 

det har noget med tryghedsfornemmelsen hos forældrene, eller om det er fordi, at børnene 

ikke selv er i stand til at tage en beslutning. Det kunne også tænkes, at procenten af forældre 

der deltager i købsbeslutningen, er så høj, fordi børnene ikke selv er i stand til at erhverve sig 

en mobiltelefon, og de derfor har brug for, at der er en forælder, der kan hjælpe dem med 

købet. Forældrene ville i givet fald være en gatekeeper i forhold til børnenes muligheder for at 

få en mobiltelefon. De resterende personer, der deltog i beslutningen omkring købet af 

mobiltelefonen, er ikke interessante at se nærmere på, da de ikke har en indvirkning i 

købsbeslutningen, som er hver at se nærmere på. 

Figur 4.1.3 viser i hvilken grad, at børnene vælger det mærke / den type af mobiltelefon, som 

de skal have. Figuren viser tydeligt, at børnene får mere indflydelse på mærke og type af 

mobiltelefon jo ældre de bliver. Der skal her, ligesom i figur 4.1.2, tages hensyn til de 

ubesvarede i alderen 8-9 år. I alderen 10-12 år kan det ses, hvordan graden af indflydelse 

stiger i takt med alderen. Fra at der er en overvægt i, at børnene slet ikke er dem, der vælger 

mærke og type, til at det i højere grad er dem selv, der vælger mærke og type af mobiltelefon. 

Dette hænger godt sammen med børns mentale stadier. Teorien siger, at børnene i alderen 7-

11 år bliver mere uafhængige og selvstændige, hvilket kan forklare ændringen i, hvem der 
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tager beslutningen omkring valg af mærke og type af mobiltelefon. Fra 11-16 års alderen 

bliver de mere selvstændige og får en abstrakt forståelse af brands, dette kan også ses i 

figuren nedenunder. Når børnene bliver 11 og 12 år gamle er det dem selv, der har en større 

indflydelse på, hvilken mobiltelefon de får. 

Figur 4.1.3 

 

Børnene har ud fra figur 4.1.3 mere indflydelse på valg af mobiltelefon i takt med, at de bliver 

ældre. Dette kan også skyldes, at de mentalt bliver bedre til at formulere deres behov og krav 

til en mobiltelefon. Forældrene har dog stadig noget at skulle have sagt i forbindelse med 

købet, og de kan stadig anses som værende højt involverede i købsbeslutningen. Dette kan 

have noget med økonomien afgøre. De fleste børn i alderen 8-12 år er ikke pengestærke og 

har derfor ikke råd til at købe en mobiltelefon. Hvis det er forældrene, der skal betale for 

mobiltelefonen, så kunne det tænkes, at de kunne have sat et maksimumbeløb for børnene, og 

at børnene så derefter selv valgte, hvilken mobiltelefon det skulle være. 
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Figur 4.1.4 

 

I figur 4.1.4 kan det ses i hvor høj grad, at børnene i alderen 8-12 år interesser sig for 

mobiltelefoner. Børnene i alderen 8-12 år er generelt interesserede i mobiltelefoner. 55 % 

svarer, at de er ”Ret interesseret” eller ”Lidt interesseret”, hvorimod at det kun er 35 % der 

svarer at de er ”Meget lidt interesseret” eller ”Slet ikke interesseret”. Man kan derfor 

konkludere, at størstedelen af børn i alderen 8-12 år interessere sig for mobiltelefoner. Dette 

er interessant i forbindelse med at finde ud af, om børnene i denne alder interesserer sig mere 

for mobiltelefoner, end deres respektive forældre gør. 

Når det kommer til et valg af mobilabonnement til den mobiltelefon, er situationen dog lidt en 

anden. I figur 4.1.5 kan det ses, at ved beslutningen omkring hvilket mobilabonnement barnet 

skulle have, var barnet ikke nær så meget inde over beslutningen, som tilfældet var med valg 

af mobiltelefon. Dog er der den samme tendens, som ved valg af mobiltelefon. Tendensen er 

stadig, at jo ældre barnet bliver, desto mere deltager han/hun i købsbeslutningen omkring 

mobilabonnement. Der skal lige som i figur 4.1.2 omkring, hvem der deltog i 

købsbeslutningen tages højde for, at antallet af ubesvarede falder drastisk fra 8-10 års alderen, 

og at de andre svarprocenter derfor stiger tilsvarende. 
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Figur 4.1.5 

 

Det tyder på, at deltagelsen i beslutningen omkring køb/valg af mobilabonnement ikke er lige 

så interessant for det enkelte barn, set i forhold til beslutningen omkring hvilken mobiltelefon 

han/hun skal have. Den højere procentvise deltagelse i beslutningsprocessen kan være fordi, 

at børnene bliver bedre til at genkende deres behov, og derfor bedre kan kommunikere ud, 

hvad de har brug for i deres mobilabonnement, for eksempel om de har brug for fri tale, fri 

sms og/eller fri data. 

Figur 4.1.6 

  

Figur 4.1.6 viser, i hvilken grad børnene har været med i købsbeslutningen omkring det 

mobilabonnement, de har nu. I forhold til Figur 4.1.5 er det ikke længere, om de har været 

med til valget, men om de har været med til at købe det nuværende mobilabonnement. Det 

skal lige nævnes, at Gallup har lavet en metodisk fejl under dette spørgsmål ved at gruppere 
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svarmulighederne Ved ikke og Ubesvaret. Tendensen i købsbeslutningen omkring 

mobilabonnement er, at børnene får mere indflydelse i takt med, at de bliver ældre. Det ser ud 

til, at børnene er mere inde i valget af mobilabonnement i forhold til selve købet. En helt klar 

faktor til dette kunne være, at man ikke må købe et mobilabonnement, før man er 18 år. At de 

ældre børn er mere inde over købsbeslutningen kan også være fordi, at de bedre forstår deres 

behov for mobilabonnement i takt med, at de forstår deres forbrugsbehov. Det er svært at sige 

om familietypen, børnene befinder sig i, har en indvirkning på indflydelsen og valget af 

mobilabonnement. Det tyder helt klart på, at det er familien som helhed, der er i 

købsbeslutningen, når børnene bliver ældre, end når børnene er omkring de 8-9 år.  

Ud fra deltagelsen i købsbeslutningerne kan det antydes, at familietyperne er af en karakter 

hvor forældrene lytter mere til børnene i takt med, at de bliver ældre. I de unge år, 8-10 år, 

virker det som om, at forældrene vælger mobiltelefon og mobilabonnement til børnene, uden 

at børnene selv får lov til at være med i købsbeslutningen. I takt med at børnene bliver ældre, 

10-12 år, er forældrene mere tilbøjelige til at tage børnene med i købsbeslutningen. Det kan 

altså siges, at de familier, hvor både forældrene og børnene er inde over købsbeslutningen, er 

af typerne Pluralistiske og Samstemmende. Hvorimod familierne, hvor børnene ikke bliver 

taget med på råd, er den Beskyttende og Laissez-faire. Købsbeslutningerne i forbindelse med 

køb af mobiltelefon og mobilabonnement er også forskellige. Set i forhold til teorien omkring 

hvordan en beslutning kan tages, så er det interessant at se på de to forskellige måder, hvorpå 

beslutningerne bliver taget. I forbindelse med køb af mobiltelefon er det en kollektiv 

beslutning, Collective Innovation-Decision, i familien om hvorvidt barnet skal have den ene 

eller den anden mobiltelefon. Med mobilabonnement ser det dog ikke ud til at være en fælles 

beslutning. Her er det mere en beslutning, der bliver taget af en eller to af familie 

medlemmerne, der har en indflydelsesrig position i familien, Authority Innovation-Decision.  
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Figur 4.1.7 

 

Figur 4.1.7 viser meget tydeligt, at der er forældrene, der betaler børnenes mobilabonnement. 

Dette kan have en klar indikation på hvorfor, at børnene ikke har en høj indflydelse på valget 

af mobilabonnement. Det er forældrene, der mærker den økonomiske påvirkning ved 

børnenes forbrug af mobiltelefonen og ikke børnene selv. Det kan diskuteres om den lille 

stigning i børn, der selv eller delvist betaler regningen har nogen sammenhæng med, at de 

også får en større indflydelse på valget af mobilabonnement. Der er ikke noget, der tyder på, 

at dette har en sammenhæng, eller at det gør en forskel på, hvem der betaler 

mobilabonnementet. Forældrene kan ud fra figur 4.1.7 igen ses som værende gatekeepere for 

børnene og deres forbrug. Dette skyldes forældrenes kontrol over regningen, hvis de ikke 

betaler mobilabonnementet, så kan børnene heller ikke bruge deres mobiltelefon. Desuden 

kunne det tænkes, at forældrene betaler børnenes mobilregning for at kunne se, hvad de 

bruger deres mobiltelefon til. Dette kunne for eksempel være for at se, hvem børnene ringer 

og sms’er til.  

I figur 4.1.8 kan det ses, hvor børnene søger informationer og oplysninger omkring 

mobilabonnementer og mobiltelefoni henne. Figur 4.1.8 viser tydeligt, at der er en stigning i 

antallet af børn, der søger information og oplysninger i Reklamer og Butikker, er stigende fra 

8-12-års alderen. Dette passer godt sammen med teorien omkring børns opfattelse af 

reklamer, og at de bedre forstår indholdet af reklamer i takt med, at børnene bliver ældre. Det 

vil derfor også være mere naturligt at søge informationer og oplysninger her, når de er i stand 

til at skelne salgstrick fra fakta. Børnene bruger i høj grad også internettet til at søge 

informationer på. 



Familiens beslutningsproces i forbindelse med købet af første mobiltelefon til barnet. 

76 

 

Figur 4.1.8 

 

Børnene er mere tilbøjelige til at søge information og oplysninger omkring 

mobilabonnementer og mobiltelefoni på egen hånd via internettet, end ved via andre veje. Det 

er interessant, at en fjerdedel af børnene også søger oplysninger via venner og familie. Det 

med at søge informationer igennem vennerne kunne have noget med at gøre, at børnene vil 

have det samme, som vennerne har, og derfor har brug for deres input i deres 

informationsøgning. De børn der først får det nye, vil blive set op til, og derfor vil disse børn 

også blive taget med på råd, når andre børn søger efter oplysninger omkring 

mobilabonnementer og mobiltelefoni. Når de søger oplysninger igennem familien, kan det 

være fordi, mor og/eller far har et mobilabonnement i dag, og det derfor er nemmere at søge 

efter oplysninger igennem dem. Det mest interessante er dog stadig, at børnene mest af alt 

søger oplysninger på internettet. Der kan være flere grunde til dette. En af grundene kunne 

være, at det er nemmere at finde mange oplysninger omkring forskellige mobilabonnementer 

og mobiltelefoni hurtigt og nemt. Det er derved nemmere for børnene at sammenligne de 

forskellige mobilabonnementer med hinanden for at finde netop det, der passer bedst til deres 

behov. En anden grund kunne være, at det er her opinion leaders er rykket hen for at komme 

bredere ud med deres meninger. Børnene kan nu følge deres meninger her og bruger derfor 

mere tid på nettet, når de skal søge oplysninger. Det skal stadig holdes i mente, at det ikke er 

mere end 14 % i gennemsnit, af børnene i alderen 8-12 år, der deltager i købsbeslutningen 

omkring mobilabonnement. Ud af de børn, der deltager i købsbeslutningen, kan det ses, hvor 

de søger deres oplysninger henne. Den ubesvarede mængde kan tages som, at børnene ikke 

ved det, men skal nok mere læses, som at størstedelen af de ubesvarede ikke selv kigger efter 

oplysninger om mobilabonnement og mobiltelefoni. En af grundene til dette kunne være at de 

ikke har en mobiltelefon i dag, og at de ikke er i købsbeslutningsprocessen omkring et 

fremtidigt køb. I takt med at der er færre ubesvarede, kan det også ses, at der er flere børn der 
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får en mobiltelefon. De begynder derfor at gå mere op i, hvilket mobilabonnement de har, og 

hvad der er af alternativer. 

Figur 4.1.9 viser, hvilken mobilabonnementstype børnene har den dag i dag. Her ses der en 

tydelig udvikling i, hvilken mobilabonnementstype der er mest repræsenteret. I 8-10-års 

alderen ses det, at der i gennemsnit er 10 % af børnene, der har taletidskort. Dette kan være 

fordi, at børnene endnu ikke har opbygget erfaringer med, hvor mange penge de bruger på 

deres mobilabonnement, og at forældrene vil være sikre på, hvor mange penge børnene kan 

bruge. Denne procentdel bliver betydelig mindre, når børnene bliver 11-12 år. Dette kan 

tolkes på flere måder. En af grundene kunne være, at jo ældre børnene bliver, des bedre bliver 

de til at genkende deres egne forbrugsbehov. Når de kender deres egne forbrugsbehov bedre 

og det samtidig kan ses, at flere af børnene har en indflydelse i købsbeslutningen omkring 

mobilabonnement. Så er det også nemmere for forældrene at vælge det mobilabonnement, der 

passer deres børn bedst. I takt med at børnene bliver ældre, 11-12 år, kan det ses, at en større 

procentdel har fri sms med i deres mobilabonnement.  

Figur 4.1.9 

 

Børn i 11-12 års alderen er mere sociale end børn i 8-10 års alderen og det kunne være derfor 

at den højere procentandel af børn, der har fri sms i deres mobilabonnement. Børnene har 

brug for at kommunikere mere med hinanden og sms’er er en nem måde at gøre dette på. Det 

tyder på at børnene bliver bedre til at kommunikere deres mobilabonnements behov ud og 
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forældrene kan derefter justere i mobilabonnementssammensætningen. Ud over 

mobilabonnementstypen, fri sms, er der ikke andre mobilabonnementstyper der går 

nævneværdigt frem. Stort set alle de andre mobilabonnementstyper går tilbage, og det ser 

altså ud som om, at børnene eller forældrene er mest interesseret i, at mobilabonnementet 

indeholder fri sms. Det kan godt være, at forældrene har valgt, at børnene skal have fri sms, 

efter at de har set deres forbrug på andre mobilabonnementstyper. I forhold til de tidligere 

nævnte figurer 4 .1.6 og 4.1.7 må det formodes, at det er forældrene, der tjekker børnenes 

mobilabonnement, og hvad pengene bliver brugt til, for så at ændre i, hvordan 

mobilabonnementet er sat sammen. Det skal igen nævnes, at Gallup også i figur 4.1.9 har 

lavet en metodisk fejl, da de har grupperet Ved ikke og Ubesvaret i Ved ikke svarmuligheden. 

Dette ændrer dog ikke på resultatet. De fleste af børnene der har svaret Ved ikke/Ubesvaret i 

alderen 8-10 år er børn, som ikke har en mobiltelefon endnu, så den metodiske fejl, er en lille 

fejl der ikke har nogen betydning på udfaldet af svarerne omkring hvilken 

mobilabonnementstype børnene har. 

Figur 4.1.10 

 

I figur 4.1.10 er børnene blevet bedt om at svare på, hvorfor de ville være interesserede i at 

skifte deres nuværende mobiltelefon ud. For børnene på 8 og 9 år ses der igen en høj 

ubesvaret procentandel. Den høje procentandel skyldes lige som tidligere nævnt at 

procentdelen af børn, der har mobiltelefon ikke er på et højt niveau. I alderen 9-12 år ses der 

en høj procentandel i ”jeg vil ikke udskifte”.  Dette kan skyldes, at børnene lige har fået deres 

første mobiltelefon, og derfor ikke er interesseret i at udskifte den lige når de har fået den. Der 
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er fire hovedgrunde til, hvorfor børnene gerne vil udskifte deres mobiltelefon, som er mere 

markante end andre. De fire grunde er Nyere mobiltelefon, pænere mobiltelefon, flere og 

bedre spil og nyt mærke. Den ene er Flere og bedre spil med et gennemsnit på 14 % i alderen 

8-12 år. Dette fortæller noget om børnenes tankegang i forbindelse med mobiltelefoner og den 

beslutningsproces de gennemgår. De børn der hovedsageligt ønsker sig flere og bedre spil, 

som første prioritet må tolkes, som havende en kognitiv tankegang i beslutningsprocessen. 

Børnene har krav til egenskaberne i deres næste mobiltelefon og udviser derfor en kognitiv 

tilgang til beslutningsprocessen. Når børnene bliver omkring 11-12 års alderen kan det også 

ses, at ting som ’muligheden for brug af bluetooth’, ’kunne høre radio’ og at ’batterilevetiden 

er længere’ vinder en smule frem. Dette kunne alt sammen være med til at indikere, at 

børnene i større grad for en mere kognitiv tankegang i forhold til når de er 8-9 år gamle. Det 

må stadig tolkes som værende den affektive tankegang der præger beslutningen for børnene.  

Ud fra figur 4.1.10 kan det ses, at der er en tendens til, at grunde som nyt mærke, pænere 

mobiltelefon og nyere model er dem, der præger grundene til, hvorfor børnene gerne vil 

udskifte deres nuværende mobiltelefon. Nyere model og nyt mærke kan være svært at pladser 

i forhold til, om det er ud fra en kognitiv eller affektiv tankegang. Dog kan en grund, som 

pænere mobiltelefon være en af mulighederne til, hvorfor at børnene vil have en nyere model 

eller et nyt mærke. Er dette tilfældet er der tale om en affektiv tankegang blandt børnene. Er 

det derimod grunde som kamera, flere og bedre spil mm. der ligger til grundlag for børnenes 

interesse i en nyere model eller et nyt mærke, så er det en kognitiv tankegang. Børnenes 

mentale stadie kan også være en af faktorerne til, hvorfor de er interesseret i en nyere model 

og et nyt mærke af mobiltelefon.  

Det er tidligere blevet beskrevet, at børnenes selvtillid falder omkring 8-9 års alderen og først 

begynder at stige ved 12-13-års alderen. Derfor søger børnene materielle forbrugsgoder til at 

gøre op for faldet i selvtilliden. Dette må tolkes som værende en af de hovedsaglige grunde 

til, hvorfor at børnene i stigende grad ser grundene, pænere mobiltelefon, nyt mærke og ny 

model til at udskifte deres mobiltelefon. Ved at fokusere på disse ting og måske opnå dem, så 

kan børnene opleve en forhøjet selvtillid via materialisme. Det er svært at sige ud fra figur 

4.1.10, om børnene bliver påvirket udefra til at have de grunde, som de har, til at udskifte 

deres mobiltelefon. Dette kunne tænkes at børnene gerne vil have et nyt mærke eller ny model 
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af mobiltelefon fordi at det er andre børn der har fået dette. Det kunne også være af den 

simple grund, at de havde slidt deres første mobiltelefon i stykker. 

4.2 Gallups teleindex 

Gallups teleindex er som tidligere nævnt en månedlig undersøgelse. Undersøgelsen er for 

personer på 18 år og opefter. Der bliver fortaget 220 interview hver måned til undersøgelsen, 

og det er et bredt udvalg af befolkningen, der bliver ud spurgt. Da afhandlingens undersøgelse 

går på familier med børn i alderen 8-12 år, er kun de personer med børn i denne alder. Dette 

giver ca. 43 respondenter pr. måned og 519 på et år. Dataene er vejet efter Danmarks 

befolkning, sådan at de procentmæssige svar giver et retmæssigt billede af befolkningen.  

Figur 4.2.1 

 

Figur 4.2.1 er taget med for at vise, hvor forældrene har anskaffet den mobiltelefon, de har nu, 

og hvor de kunne tænke sig at anskaffe den i fremtiden. Figur 4.2.1 viser, at forældrene 

hovedsagligt har anskaffet og kunne tænkes at anskaffe sig mobiltelefonen via 

teleforhandlere. Dette er interessant, fordi det kunne tyde på, at forældrene ser anskaffelsen af 

en mobiltelefon, som et komplekst køb. Ved at gå en til en teleforhandler og anskaffe sig 

mobiltelefonen har forældrene mulighed for råd og vejledning i forbindelse med købet. Når 

forældrene kan få råd og vejledning i forbindelse med købet, så kan de få nedsat deres 
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opfattede kompleksitet i købsbeslutningen. Anskaffelse via internettet på teleforhandlerens 

side er den anden måde at anskaffe en mobiltelefon, som viser sig markant ud i forhold til de 

andre muligheder. Igen kunne det være årsagen omkring råd og vejledning, som igen her 

kunne være årsagen. Inde på de fleste teleselskabers hjemmeside er det muligt at få et godt 

overblik over mobilabonnements mulighederne der er at vælge imellem. Med et godt overblik 

over valgmulighederne er det også nemmere at vælge netop det mobilabonnement, der passer 

en bedst. En anden grund til at købe via teleforhandlerens hjemmeside er, at der ofte er rabat 

at hente via hjemmesiderne på mobiltelefoner, hvis man selv kan finde ud af hvad man har 

brug for. 

Figur 4.2.2 

 

I figur 4.2.2 fremkommer det, at forældrene er blevet spurgt om, hvorvidt de synes, at det er 

vigtigt at have de nyeste funktioner på deres mobiltelefon. Her kan det ses, at forældrene i 

højere grad er uenige end enige i den påstand. Det at 64 % har svaret i kategorien uenig kan 

tolkes, som at de er mere interesserede i, at den mobiltelefon som de har, skal virke frem for 

at den skal have de nyeste specifikationer. Dette kan være et problem i forbindelse med 

købsbeslutningsprocessen omkring købet af mobiltelefon til børnene. Tidligere kunne det ses, 

hvordan børnene, i takt med at de blev ældre, interesserede sig mere for specifikationerne i 

mobiltelefonen. Hvis forældrene ikke er med på, hvad der er de nyeste specifikationer kan 

kompleksiteten i forbindelse med købet stige og derved gøre processen længere end den 
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normalt ville være. Ifølge teorien omkring familiens beslutningsproces, så bliver børnene kun 

taget med på råd i en lille grad. Så hvis børnene siger til forældrene, at de vil have en ny 

mobiltelefon, fordi den gamle ikke kan det samme, som den de andre børn har, så kan det 

være svært for forældrene at relatere til, hvilke funktioner der er nye. Dette gør familiens 

beslutningsproces længere og mere besværlig, da forældrene skal ud og indsamle helt nye 

informationer omkring de nyeste funktioner. En af årsagerne til at forældrene vælger at 

anskaffe sig en mobiltelefon hos teleforhandlere kunne altså være en manglede viden i 

forhold til, hvad der er af nye muligheder, og hvad der vil være snart for dem at vælge. 

Figur 4.2.3 

 

Figur 4.2.3 viser, hvor forældrene søger informationer omkring mobilabonnementer og 

mobiltelefoner. Det ses tydeligt, at med 72 %, er det internettet, der bliver brugt mest blandt 

forældrene til at søge efter nye informationer. Forældrene bruger også butikker og personer de 

kender som informationskilder. I figur 4.2.3 må butikker i forhold til tidligere nævnte figur 

4.2.1 betegnes som værende teleforhandlere. Hos telehandlerne er det muligt at få råd fra en 

sælger, der er inde i, hvad de forskellige mobilabonnementer henvender sig til, og hvilke 

mobiltelefoner der passer bedst til deres krav. Det er dog stadig internettet som størstedelen af 

forældrene bruger til at søge efter informationer på. Internettet er i dag det sted, hvor der er 

flest tilgængelige informationer døgnet rundt, og når forældrene har tid til at se på dem. Det er 

også nemmere at få et overblik over alle de forskellige mobiltelefoner og mobilabonnementer, 
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der findes. Det er muligt at finde ud af, hvor det bedste tilbud på en mobiltelefon er og få et 

bredt overblik over mobilabonnementstyperne. På internettet er det også hurtigere at finde 

ekspertudtalelser omkring de enkelte mobiltelefoner, og på den måde kan forældrene øge 

deres viden omkring mobiltelefonerne, de har kig på. 

Figur 4.2.4 

 

Forældrene har delte meninger om, hvorvidt de er enige eller uenige i, at de interesserer sig 

meget for mobiltelefoner. Ifølge figur 4.2.4 er forældre ikke fuldstændige enige i, at de 

interesserer sig meget for mobiltelefoner. Dette kan være en af grundene til, at de heller ikke 

synes, at det er vigtigt, at deres mobiltelefon har de nyeste funktioner. Det kan også være en 

af grundene til, at de køber deres mobiltelefon hos en teleforhandler i stedet for et andet sted. 

Hvis interessen i mobiltelefoner ikke er høj nok fra forældrenes side, kan det betyde, at den 

oplevede kompleksitet i forbindelse med et fremtidigt køb er højere end den ellers ville være. 

Involveringen i købet bliver derfor også nød til at være højere fra forældrenes side i 

beslutningsprocessen, da de ikke på forhånd har den fornødne viden til at kunne foretage 

købet relativt hurtigt. 
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Figur 4.2.5 

 

Det interessante i figur 4.2.5 er at se på de forskellige valg af mobilabonnementstyper. 

Forældrene fortrækker selv at have Fri SMS, Forbrugsafregning på tale, Ingen mobilspris og 

Familie/venneabonnement. Alle disse fire mobilabonnements muligheder har over 30 % i 

hvilken type der ville vælges i morgen. Den mest interessante af disse fire 

mobilabonnementstyper er Familie/venneabonnement. Dette betyder, at forældrene 

foretrækker at kunne snakke gratis/billigt indbyrdes i familien eller sammen med vennerne. 

Ses der på muligheden for at kunne snakke gratis/billigt indbyrdes i familien, så kan dette 

have noget at gøre med forældrenes eller børnenes behov for at kunne snakke ligeså meget 

sammen, som de vil, uden at mobilabonnementet bliver dyrt. Ved de tre andre 

mobilabonnementstyper er det tydeligt at se, at der overordnet bliver gået op i prisen på 

mobilabonnementet, før det kommer til andre valgmuligheder. Det at forældrene og børnene 

kan komme i kontakt med hinanden uden at skulle tænke på prisen kan være bundet i et 

tryghedsbehov fra den ene eller den anden parts side. Det vil dog nok være forældrene, der er 

mest interesserede i at kunne komme i kontakt med deres børn, såfremt at disse skal lege med 

nogle fra klassen og/eller skal passe dem selv efter skole. 
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4.3 Vores undersøgelse.  

Inden der fortager en analyse af vores spørgeskema, kommer der en beskrivelse af, hvordan 

dataene er blevet bearbejdet. Dataene er bearbejdet i SPSS. Som beskrevet under 

undersøgelsesdesignet, var størstedelen af respondenterne kvinder. Grunden til der er så 

mange kvinder i forhold til mænd, kan være den måde, dataindsamlingen er fortaget på. 

Måden hvorpå dataindsamlingen er fortaget er at skolerne sendte vores spørgeskema ud til 

forældrene via skolens kontaktoplysninger på forældrene, og her er der åbenbart flere kvinder 

end mænd, der står for kontakt mellem forældre og skolen. For at mændene ikke skulle blive 

underrepræsenteret i vores analyse af forældrene, er dataene blevet vægtet, så mændenes svar 

tæller lige så meget som kvindernes. 

Der har været en del af respondenterne, hvor deres barn ikke har mobiltelefon, disse 

respondenter er sorteret fra, da undersøgelsen formål er at se, hvad folk faktisk har gjort i 

forbindelse med at anskaffe en mobiltelefon til barnet, og ikke hvad de måske ville gøre. I 

følgende afsnit kommer der en analyse af svarene fra spørgeskemaet.  

Udover fordelingen af køn på respondenterne har de andre demografiske forhold fordelt sig 

fint. Andelen af forældre der har piger er 52 % og drenge 48 % jævnfører bilag 3. Samt at 

alderen på hvornår barnet får mobiltelefon stemmer overens med Gallups Børneindex.  

Figur 4.3.1
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I figur 4.3.1 kan fordelingen af, hvornår børnene får mobiltelefon ses, denne er stort set den 

samme som i Gallups Børneindex. Gallups Børneindex har summeret, hvor mange der har 

mobiltelefon i de forskellige årgange, mens der i vores undersøgelse ses på, hvornår barnet fik 

mobiltelefon. Det er tydeligt at se, at piger får mobiltelefon før drenge, og der er især en stor 

gruppe piger, der får deres første mobiltelefon i alderen 6-7 år. Det er hele 15 % af pigerne, 

der får mobiltelefon i den alder, mens det kun er 6 % af drengene. I 8-års alderen er det 43 % 

af pigerne, der har en mobiltelefon, mens der er 24 % af drengene. Ønsket om at barnet skal 

have en mobiltelefon, kommer dog typisk fra forældrenes side, når det drejer sig om piger. 

Men når det gælder drengene kommer ønsket hovedsaligt fra barnet selv. Jævnføre figur 4.3.2   

Figur 4.3.2

Der er en generel tendens til, at forældre der har børn i alderen 6-7 år i højre grad ønsker, at 

barnet skal have mobiltelefon end resten jf. bilag 4. I bilaget kan det ses, at andelen af 

børnene der får mobiltelefon i alderen 6-7 år er det 68,3 % af forældrene, der hovedsaligt 

ønsker at barnet skal have en mobiltelefon, mens det kun er 19,5 % af børnene selv, der 

hovedsageligt ønsker mobiltelefon. 

En af de største grunde til at piger får en mobiltelefon før drengene, er, at forældrene går mere 

op i tryghed overfor pigerne end drenge jf. bilag 5. I bilaget kan det ses at, af forældrene til 

piger har 74 % svaret tryghed på spørgsmålet ”Hvad var de vigtigste grunde til at barnet 

skulle have mobiltelefon?”, mens det var 66,4 % af forældre til drengene der svarede det 

samme.  
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Alderen på barnet har også indflydelse på, hvor meget tryghed har at sige jf. bilag 6. Når 

barnet er 8 år er det 76,9 % af forældrene der siger, ”at en af de vigtige grunde til at barnet fik 

mobiltelefonen var en øget tryghed”, mens det er 65,2 % der siger det, når barnet er 10+ år.  

Generelt betyder øget tryghed meget for, om barnet får en mobiltelefon. I figur 4.3.3. kan det 

ses, at tryghed er den mest dominerende faktor til, om barnet skal have en mobiltelefon. Det 

er hele 70 % af alle respondenterne, der mener, at øget tryghed er en af de vidste grunde til, at 

barnet skulle have en mobiltelefon.    

Figur 4.3.3

Den næst vigtigste grund til at barnet skulle have en mobiltelefon, var for nemmere at komme 

i kontakt med barnet. Dette hænger sammen med, at familier lever i en travl hverdag, og for 

bedst mulig at kunne planlægge hverdagen, er det vigtigt for forældrene at kunne komme i 

kontakt med barnet, hvis der skulle kommer ændringer. Den tredje vigtigste grund til, at 

barnet skulle have en mobiltelefon er, at barnet selv har efterspurgt en. Det er 47 % af 

respondenterne, hvor det at barnet selv har ønsket at få en mobiltelefon, der har været 

udslagsgivende. Dette tal hænger godt samme med den andel, hvor det hovedsaligt var 

børnene, der havde udtrykt behov for en mobiltelefon jf. figur 4.3.2. 

Der er 19 %, som siger, at de har givet deres barn en mobiltelefon, fordi de andre børn havde 

en, her har forældrene ikke ville have, at deres barn skulle føle sig uden for. Dette passer godt 

sammen med, at børnene har brug for at være medlem af gruppen, og hvis de andre børn har 

en mobiltelefon bliver barnet også nødt til at have en for ikke at føle sig uden for. 
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Børn er meget interesseret i at få en mobiltelefon, inden de får en jf. figur 4.3.4. Her kan det 

ses, at 60 % af forældrene siger, at deres børn i høj grad eller meget høj grad udtrykker behov 

for, at få en mobiltelefon inden de fik en. Det vil altså sige, at 60 % af børnene har plaget eller 

forsøgt at overtale deres forældre om at få en mobiltelefon. Dette viser, at det er vigtigt for 

børnene at få en mobiltelefon, og deres forældre giver efter. Børnene har lille indflydelse, når 

det gælder valg af mobilabonnement, og her er det kun 3 % af børnene, der har høj 

indflydelse. 

Figur 4.3.4

33 % af børnene har i høj grad eller meget høj grad indflydelse på den mobiltelefon, de får. 

Her kan man sige, at de 33 % af børnene, der har indflydelse, vil hovedsaligt komme fra 

venskabsfamilier som er Pluralistiske familier og Samstemmende familier. I 33 % af 

tilfældene, hvor barnet skal have sin første mobiltelefon, har barnet høj indflydelse på valg af 

mobiltelefon. Senere grupperes svarene i dem med høj indflydelse, mellem indflydelse og lav 

indflydelse for at se, om der er forskel på familiens beslutningsproces i de forskellige grupper.  

Forældrene der har en høj involvering i forbindelse med køb af første mobiltelefon til barnet 

jf. figur 4.3.5 kan det, ses at 81 % af forældrene i høj grad går op i at vælge 

mobilabonnement, og denne høje interesse for at vælge mobilabonnement til barnet viser, at 

de fleste foretager et kognitivt køb, når de vælger mobilabonnement til barnet.  
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Figur 4.3.5

Forældrene har stor indflydelse, når det gælder valg af mobilabonnement og valg af 

mobiltelefon. Det er 94 % af forældrene, som siger, de har høj indflydelse, når der skal vælges 

mobilabonnement til barnet, og 82 % når der er tale om mobiltelefon til barnet. Dette kan 

tolkes som, at det er forældrene, der er gatekeeper. Fra Gallups Børneindex vides det allerede, 

at det hovedsaligt er forældrene der betaler for mobiltelefonen og mobilabonnement. Derfor er 

det ikke nogen overraskelse, at andelen af forældrene, som har høj indflydelse på dette 

område er så stor. Dette er igen med til at bekræfte, at det er forældrene, som har det sidste at 

skulle sige i beslutningen, og at børnene kan påvirke forældrene til at få deres vilje, samt at 

der er familier, hvor børnene har mere indflydelse end andre jf. figur 4.3.4. 

Forældrene holder godt øje med børnenes forbrug. 83 % af forældrene siger, at de i høj grad 

holder øje med, hvor meget børnene bruger. Dette hænger godt sammen med, at det er 

forældrene, som betaler, og derfor skal sørge for, at børnene ikke bruger for meget.     

Når forældrene skal vælge mobilabonnement til børnene, var det 67 %, der i høj grad 

undersøgte markedet for mobilabonnement, inden de valgte et til barnet. Dette er der en stor 

del af forældrene, som har gjort. Ved at de i høj grad har undersøgt markedet, tyder det på, at 

valget af mobilabonnement er et kognitivt køb. Mændene undersøger i højere grad 

mobilabonnement til børnene end kvinderne jf. bilag 7. Her ses det, at 8,8 % point flere mænd 

end kvinder i høj grad undersøger mobilabonnement. Ydermere bliver der undersøgt mere om 

mobilabonnement, inden der vælges et til barnet, hvis barnet er en dreng. Her er der 10,9 % 
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point flere der i høj grad undersøger mobilabonnement, hvis barnet er en dreng jf. bilag 8. 

Dette indikerer, at forældrene går mere op i drenges forbrug end pigers.  

24 % af forældrene var ude og undersøge, om de kunne få et bedre mobilabonnement til dem 

selv i forbindelse med, at de undersøgte mobilabonnementer til barnet. Dette betyder, at 24 % 

af forældrene er tilbøjelige til at skifte mobiludbyder i denne situation.  

Selvom 67 % siger, at de i høj grad undersøger mobilabonnement til børnene, inden de vælger 

et, er det kun 34 %, der vælger en anden mobiludbyder end den, de selv havde i forvejen jf. 

figur 4.3.6. 63 % vælger samme mobilselskab til deres børn, som de havde i forvejen. 

Grundene for at vælge mobiludbyder til barnet er meget forskellige, alt afhængig om det er 

samme mobiludbyder, som forældrene selv har, eller om de vælger en ny mobiludbyder jf. 

figur 4.3.7.   

Figur 4.3.6    Figur 4.3.7

For dem der har valgt samme mobiludbyder til barnet, som de selv havde i forvejen, siger 70 

% at det var fordi, det var den mobiludbyder, de havde i forvejen. Under dette svar kan der 

ligge en masse grunde. En af disse grunde kan være, at mobilmarkedet er meget kompleks, og 

derfor vælger forældrene noget, de ved der virker, og som de synes er godt nok, selvom det 
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måske ikke er det, som passer bedst til familiens behov. Ved at gøre beslutningen simpel 

slipper forældrene for at tage stilling, til alle de mange valg, og at bruge en masse ressourcer 

på at undersøge markedet. Denne tendens kan også dataene jf. bilag 9. Her kan det ses at, af 

forældre der har valgt samme mobiludbyder, er det 62,7 % der i høj grad har undersøgt 

mobilabonnement, inden de har valgt et til barnet, mens det er 76 % af dem, der har valgt en 

anden mobiludbyder, der i høj grad har undersøgt mobilabonnement.  

Af de forældre, som har valgt ny mobiludbyder, siger 53 %, at billig mobilabonnementspris er 

en af de vigtigste grunde, mens det kun er 38 % af dem, som har valgt samme mobiludbyder. 

33 % af dem, der har valgt samme mobiludbyder, siger at det er fordi, de kan ringe gratis eller 

billigt til hinanden, hvor det kun er 2 %, som siger af det er dem, der har valgt ny 

mobiludbyder. Med hensyn til fri sms er det 26 % af dem, som har valgt ny mobiludbyder, 

mens det er 13 %, som har valgt samme mobiludbyder. Her er der forskel på, hvad forældrene 

ser på, hvad der er vigtigst ved mobiludbyderen.   

Grunden at, barnet kunne få en ny mobiltelefon er også vigtig. Her er forskellen mellem ny og 

gammel mobiludbyder ikke så stor. Det er 25 % af dem, der havde valgt samme 

mobiludbyder, der sagde, det var en af de vigtigste grunde. Mens det er 29 % af dem, der har 

valgt ny mobiludbyder, der siger det samme.       

I forbindelse med kundeservice, er det 9 % af dem, der har valgt samme mobiludbyder, der 

finder dette en vigtig grund, mens det kun er 4 % af dem, der har valgt ny mobiludbyder.    

Når forældrene giver deres børn en mobiltelefon, er det 57 % af børnene, der får en helt ny 

mobiltelefon, men det er 43 %, der får en brugt jf. figur 4.3.8.   
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Figur 4.3.8

Som det kan ses i figur 4.3.8, er der en tendens til, at jo yngre barnet er, når det får dens første 

mobiltelefon, jo flere er det, der får en brugt mobiltelefon. Det kan med andre ord siges, at jo 

ældre børnene er, når de får deres første mobiltelefon, jo større er gruppen, der få en ny 

mobiltelefon. Der er en markant forskel på den andel, der får en brugt mobiltelefon i alderen 

6-7 år i forhold til når de er 8 år.  

Af den andel af børnene der får en ny mobiltelefon, er det 64,6 % af dem, der er købt, så de er 

låst til et mobilabonnement i 6 måneder. Se bilag 10. Mens det er 31,1 % der er købt uden om 

et mobilabonnement. De mobiltelefoner, der bliver købt til børnene, ligger i alle prisklasser jf. 

figur 4.3.9 

Figur 4.3.9

I figur 4.3.9 kan det ses, at 19 % af forældrene, der køber en ny mobiltelefon til barnet, køber 

en mobiltelefon mellem 1-100 kr., mens der er 25 %, der får en mobiltelefon på mellem 100-
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400, 23 % får en mobiltelefon til en pris mellem 800-1200 og 8 % en mobiltelefon til over 

1200 kr. Som det kan ses, er der ikke nogen klar tendens for, i hvilken prisklasse barnets 

første mobiltelefon ligger i. Det er bemærkelsesværdigt, at 52 % af de børn, der får en ny 

mobiltelefon, får en mobiltelefon til over 400 kr. mens det er 44 %, der får en mobiltelefon til 

under 400 kr.  

For at måle tidshorisonten i beslutningsprocessen er den inddelt i 3 faser. Den første er, første 

gang barnet gav udtryk for behov om at få en mobiltelefon, den anden fase er første gang, at 

forældrene taler seriøst om, barnet skal have en mobiltelefon, og den tredje fase er, når 

forældrene har besluttet, at barnet skal have en mobiltelefon.        

Figur 4.3.10

Figur 4.3.10 viser, hvor lang tid forældrene har været i beslutningsprocessen i forbindelse 

med køb af første mobiltelefon til barnet. Fra første gang barnet har udtrykt behov for en 

mobiltelefon til barnet har fået en, svarer 42,4 % af forældrene, at der er gået mellem 1-3 år. 

23,7 % siger, at der er gået 6-12 måneder. For 66,1 % af børnene er der gået over 6 måneder 

fra første gang, de har spurgt efter en mobiltelefon til, de har fået en. Dette må tolkes som at 

forældrene generelt har en lang beslutningsproces, fra første gang emnet bliver bragt op til 

købet foretages. 30,2 % siger, at der er gået 1-6 måneder, hvilket vil sige, at det er en 

mellemlang beslutningsproces, og 3,7 % siger, at der er gået under en måned, som må siges at 

være en kort beslutningsproces. Næste fase er, når forældrene har talt seriøst med barnet om, 

at det skal have en mobiltelefon. Her er forældrene kommet længere i beslutningsprocessen. I 

denne fase er det 18,2 % hvor der går mere end 6 måneder, før barnet får sin første 

mobiltelefon. 53 % hvor der går mellem 1-6 måned, og 28,7 % hvor der går under en måned. 
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Det er tydeligt, at forældrene er kommet betydeligt længere i beslutningsprocessen, når de 

begynder at tale med barnet om at få en mobiltelefon. Fase tre er købsfasen, og når 

beslutningen om, at barnet skal have en mobiltelefon er taget. Der er 4,3 %, som er over et år 

om dette, hvilket vil sige, at de har en lang købsfase. Der er 31,5 %, som er mellem 1-6 

måned om at fortage købet, og 59 % der er under en måned om det, hvilket vil sige, at 

størstedelen har en kort købsfase. Af gruppen på 59 % som har en kort købsfase, er de 59 % 

fordelt således at 25,1 % havde en købsfase på under en uge, 15,6 % mellem en uge til 14 

dage og 15,5 % mellem 14 dage til en måned jf. bilag 11. 

Den væsentligste faktor der har betydning for, hvor lang tid forældrene bruger i 

beslutningsprocessen, er om behovet for, at barnet skulle have en mobiltelefon hovedsaligt 

kom fra barnets side eller forælderens side.     

Figur 4.3.11

I figur 4.3.11 kan det ses, at der er stor forskel på, hvor lang tid forældrene bruger i de tre 

faser alt efter om behovet for, at barnet skulle have en mobiltelefon hovedsaligt kom fra 

barnets side eller forælderens. I fasen for hvor lang tid der går fra hvornår barnet har udtrykt 

behov, til at barnet får en mobiltelefon, udskiller forælderens behov sig for, at barnet skal 

have en mobiltelefon, ved at 8,3 % af den gruppe har en beslutningstid på under en måned. 

Dette er markant flere, end når det er børnene, som hovedsaligt efterspørger. I Gruppen hvor 

det er barnet, der hovedsaligt har udtrykt behov for at få en mobiltelefon, er det kun 1,6 %, 

der får en mobiltelefon inden for en måned. Samtidig med at forælderens behov for at barnet 

skal have en mobiltelefon, udskiller sig med at der er flere der har en kort beslutningsproces, 

er der en større andel der har en lang beslutningsproces. I 47,2 % af gruppen går der mellem 
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1-3 år før barnet får en mobiltelefon, mens hvis det er barnet, der hovedsaligt har udtrykt 

behov er denne gruppe 39,5 %. Det kan altså tyde på, at når det er børnene selv, der 

hovedsageligt ønsker sig en mobiltelefon, presser de på hos forældrene, så der ikke går alt for 

længe inden de får en. Derfor er gruppen, hvor der går over 1 år inden de får en mobiltelefon, 

mindre. I fase 2 er der en klar tendens med, at børnene får en mobiltelefon meget hurtigere, 

når det hovedsageligt er forælderen, som har ønsket, at barnet skal have en mobiltelefon. 47,7 

% har en kort beslutningsproces på under en måned, mens det kun er 15,5 % når det er 

børnene der har ønsket at få mobiltelefonen. Det er samme tendens, når det gælder 

købsprocessen. Her er det 75,2 % med en kort købsproces på under en måned, når det er 

forældrene, der ønsker, at barnet skal have en mobiltelefon, mens det er 44,8 % på under en 

måned når det er børnene. 

I undersøgelsen findes der ud af, hvilke produkter og services forældrene kunne være 

interesseret i til deres børn. Det viste sig, at kønnet på forældrene havde betydning for, hvilke 

produkter og service der var attraktive. Derfor er besvarelsen opdelt i, total, og fordelt på 

forældrenes køn.      

Figur 4.3.12

Figur 4.3.12 viser produkter og service, som forældrene finder attraktive i forbindelse med et 

mobilabonnement til deres børn. Generelt er der en stor interesse for censur, max forbrug, 

lukning af SMS konkurrencer og lukning af SMS betaling. Der er en generel interesse for 

disse services på mellem 52 % til 57 % hvilket vil sige at det er over halvdelen af forældrene. 

Ved service som mobbefilter på SMS og GPS-overvågning er det 24 % og 29 %, som er 
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interesseret. Dette er også en forholdsvis stor del. Der er en lille interesse for mobiltelefon 

overvågning på 5 %. Der er 12 %, som ikke mener, at nogle af følgende service er attraktive. 

Der er forskel på det, mændene finder attraktivt i forhold til kvinderne. Mændene finder 

Lukning for SMS konkurrencer og SMS betaling samt GPS overvågning meget mere 

attraktivt end kvinder. Mens kvinder synes, at censur af afstødende materiale, og mobbefilter 

på SMS er mere attraktivt og 16 % af kvinderne ikke finder nogle af de forslåede services 

attraktive, mens det kun var 9 % af mændene, som mente det samme. Der er en klar tendens 

til, at mændene er mere kontrollerende end kvinderne. Fordi de finder flere af disse services 

attraktive, samt at de services mændene går op i, er økonomifokuseret og 

overvågningsorienteret. Kvinderne går mere op i at beskytte børnene end mændene, ved at de 

ikke vil have, at deres børn skal blive mobbet via SMS, og censur så børnene ikke ser noget, 

de ikke har godt af at se.  

Ud over hvilket køn forældrene har, har barnets køn også stor betydning for, hvilke services 

forældre finder attraktivt jf. bilag 12. Forældre er mere beskyttende over for piger end drenge. 

Hvis barnet er en pige, er der 6 % point flere, der finder mobbefilter attraktivt, 10,9 % point 

flere GPS overvågning, 15,4 % point flere censur og 8,1 % point flere lukning for SMS 

konkurrencer. Mens når det er drengebørn, er der 9 % point flere, der vil have max forbrug i 

forhold til piger.         

 

Som beskrevet i teorien er der forskel, på hvor meget børnene har indflydelse på beslutninger, 

alt efter hvilken familietype de kommer fra. Alderen på barnet, kønnet på barnet mv. i 

følgende afsnit er grupperet i spørgsmålet, ” I hvilken grad havde dit/jeres barn indflydelse på 

valg af mobiltelefon?” i tre grupper. En gruppe med, meget høj og høj indflydelse, en gruppe 

med mellem indflydelse, og en gruppe med lav og meget lav indflydelse. Dette er gjort for at 

finde ud af, i hvilke situationer barnet har mere indflydelse end andre.  
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Figur 4.3.13 

 

I figur 4.3.13 ses det, at alderen har betydning for, hvor meget indflydelse barnet har på valg 

af mobiltelefon. Ved de helt unge børn på 6-7 år er det kun 15 %, som har høj indflydelse på, 

hvilken mobiltelefon de får, og 76 % som har lav indflydelse. Ved børnene der er 8 år, når de 

får deres første mobiltelefon, er andelen som har indflydelse større. 36 % af børnene der får 

mobiltelefon, når de er 8 år har høj indflydelse på, hvilken mobiltelefon de får, mens 48 % har 

lav indflydelse, og 16 % har middel indflydelse. Andelen af børnene, som har indflydelse, 

falder, når de er 9 år og stiger igen, når de er 10+ år. Dette kan skyldes, at dem der får 

mobiltelefon i alderen 6-7, får det af praktiske grunde af forældrene. For eksempel hvis 

forældrene er skilt, skal der typisk mere koordinering mellem forældrene og barnet, og derfor 

giver forældrene barnet en mobiltelefon, og ikke fordi barnet efterspørger den. Når barnet 

kommer omkring 8-års andelen stiger materialismen, og derfor komme der en stor gruppe af 

børn, der efterspørger en smart mobiltelefon. Der er en klar sammenhæng på, at hvis det er 

barnet, som hovedsageligt har ønsket en mobiltelefon, og jo mere indflydelse barnet får på 

valg af mobiltelefon se figur 4.3.15. Børn der hovedsageligt ønsker en mobiltelefon har 44 % 
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højere indflydelse på valg af mobiltelefon, 17 % har middel indflydelse og 40 % har lav 

indflydelse. Mens når det hovedsageligt, er forældrene, der ønsker en mobiltelefon til barnet, 

er det 17 % af børnene, som har høj indflydelse, 16 % middel indflydelse og 67 % lav 

indflydelse. Grunden til at børn med indflydelse falder, når børnene får mobiltelefon i alderen 

9 år, er, at en stor del af de børn som har størst interesse i en smart mobiltelefon har fået den, 

når de er 8 år. Dette kan tolkes som, at det er frontløberen og de toneangivende, som er i 

denne gruppe. Indflydelsen stiger igen, når børnene får første mobiltelefon, når de er 10+ år. 

Her kan grunden være, at barnet er blevet ældre og derfor tager forældrene barnet mere med i 

beslutningen.         

Figur 4.3.14    Figur 4.3.15

Barnets køn har også stor betydning på, hvor høj indflydelse barnet har på valg af 

mobiltelefon. Ved drenge er det 39 %, som har høj indflydelse, mens det er 28 % hos pigerne. 

Dette kan skyldes, at pigerne er mere interesseret i det sociale og funktionen i mobiltelefonen, 

mens drenge synes elektronikken er mere spændende, og at de kan spille spil på den med 

mere. Derfor kunne man forstille sig, at det er mere vigtigt for drengene at få den rigtige 

mobiltelefon.  

Når børnene har høj indflydelse på valg af mobiltelefon, er andelen der får en ny mobiltelefon 

markant større end ellers jf. bilag 13. Her kan det ses, at 80,5 % af børnene med høj 

indflydelse på valg af mobiltelefon får en ny mobiltelefon, mod et gennemsnit på 57 %.  
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Forældrene undersøger mobilabonnement markant mere, når børnene får en ny mobiltelefon i 

forhold til en brugt mobiltelefon jf. bilag 14.. Der er hele 14,6 % point flere, som i høj grad 

undersøger mobilabonnement, før de vælger et til barnet. 

Som beskrevet tidligere i afsnittet er der en gruppe på 24 % af forældrene, som i høj grad 

undersøger mobilabonnement til sig selv i forbindelse med, at de skal købe barnets første 

mobiltelefon. Den gruppe findes interessant og vil i følgende blive beskrevet. Der er foretaget 

en inddeling i 3 grupper. Dem der i høj grad undersøger mobilabonnement til dem selv, i 

mellem grad og i lav grad. Gruppen, som i høj grad undersøger mobilabonnement til dem 

selv, er på 24,5 %, mellem grad er på 16,4 % og lav grad på 56,2 % jf. bilag 15.  

Der er en klar sammenhæng mellem den grad forældrene undersøger mobilabonnement til 

dem selv, og hvor meget de går op i at undersøge det til deres barn. I figur 4.3.16 kan det ses, 

at forældrene, der går op i deres eget mobilabonnement, også går mere op i børnenes, ligesom 

at de kontrollerer regningen mere. Ydermere kan man se, at børnene i højere grad efterspørger 

en mobiltelefon inden, de får en. Dette kan skyldes, at forældrene i gruppen i høj grad 

undersøger mobilabonnement til dem selv, og derved er mere prisbeviste og beskyttende i 

familiemønstret. Dette tolkes ud fra, at børnene til forældre i denne gruppe får mobiltelefon 

senere end de andre børn. jf. bilag 16 er det 34 % af børnene, der får mobiltelefon når de er 

10+ år, mens det er 19,4 % for gruppen med lav grad af undersøgelse af mobilabonnement.  

Figur 4.3.16
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Ud over at forældre, som i høj grad undersøger deres eget mobilabonnement, går meget op i 

pris og kontrol, kan det ses at, de har en højere tilbøjelighed til at overvåge børnene og styrer 

deres forbrug. I figur 4.3.17 kan det ses, at når forældrene går op i deres eget 

mobilabonnement, finder de alle foreslåede services mere attraktive end de andre grupper. 

Dette kan igen tolkes som, at forældre der går meget op i mobilabonnementet, er meget 

prisorienteret, beskyttende, kontrollerende og overvågende.  

Figur 4.3.17
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Del 5 

5.1 Besvarelse af Hypoteser 

I følgende afsnit vil der komme en besvarelse af de tidligere opstillede hypoteser. 

Hypoteserne vil blive besvaret på baggrund af analyserne fra Gallups Børneindex og 

Teleindex, samt vores egen kvantitative undersøgelse. Hypoteserne vil blive be- eller 

afkræftet ud fra de resultater, der er kommet af undersøgelserne. 

Hypotese 1: Børn efterspørger en mobiltelefon fordi de andre børn har en. 

Hypotese 1 kan bekræftes. 19 % af børnene får en mobiltelefon, fordi de andre børn har en. 

Børnene har selv efterspurgt en mobiltelefon, og de får den på baggrunden af, at de andre 

børn har en, derfor kan det bekræftes, at der er en gruppe, der efterspørger en mobiltelefon ud 

fra hypotese 1. Det er dog ikke alle børn, der efterspørger en mobiltelefon på dette grundlag.  

Hypotese 2: Børn får deres information om mobiltelefoner af vennerne. 

Hypotese 2 kan bekræftes. I gennemsnit er det 22 % af børnene i alderen 8-12 år, der får deres 

informationer igennem venner/familie. Det er dog ikke kun via vennerne, at de får deres 

information. Den mest brugte metode til at søge information er via internettet, med 26 % i 

gennemsnit i alderen 8-12 år. Børnene kan via internettet få flere informationer på samme 

sted, i stedet for at skulle spørge en hel masse forskellige mennesker. De kan via internettet 

komme i kontakt med deres venner og af den vej søge efter informationer omkring 

mobiltelefoner. De aktive opinionsledere er med tiden rykket ind på internettet for bedre at 

kunne komme ud med et budskab hurtigere og til en større gruppe. Børnene kan søge 

informationer hos opinionslederne blandt deres venner her. 

Hypotese 3: Første mobiltelefon til barnet er et ønske fra barnet selv. 

Hypotese 3 kan delvis bekræftes. 60 % af børnene har i høj grad efterspurgt en mobiltelefon, 

inden de fik en. Dette er et klart tegn på, at barnet ønsker sig en mobiltelefon. Derfor kan 

hypotese 3 bekræftes for denne gruppe. De resterende 40 % af børnene har ikke givet noget 
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højt udtryk, for at de vil have en mobiltelefon til forældrene. Forældrene har i denne gruppe 

givet en mobiltelefon til deres barn for nemmere at kunne komme i kontakt med barnet. 

Ønsket om, at barnet skulle have en mobiltelefon, kom derfor fra forældrenes side. Derfor kan 

hypotese 3 afkræftes for denne gruppe.   

Hypotese 4: Børn får en mobiltelefon når deres materialisme stiger. (Alder 8-12 år) 

Hypotese 4 kan bekræftes. Størstedelen af børnene får deres første mobiltelefon i alderen 8-10 

år. I takt med at børnenes selvtillid falder og deres behov for materielle produkter stiger fra de 

er omkring de 8 år, stiger antallet af børn, som får en mobiltelefon. De fleste af børnene der 

får en mobiltelefon, får den omkring 9-års alderen, hvor det allerede vides, at deres selvtillid 

er begyndt at falde og deres behov for materielle produkter stiger. 

Hypotese 5: Børn interesserer sig mere for mobiltelefoner end deres forældre.  

Hypotese 5 kan bekræftes. 55 % af børn i alderen 8-12 år er lidt eller ret interesserede i 

mobiltelefoner, hvor det er 22 % af forældrene, der er fuldstændige enige eller enige i, at de 

interesserer sig for mobiltelefoner. Det vil sige, at børn generelt interesserer sig mere for 

mobiltelefoner end voksne. I undersøgelserne kan det ses, hvor meget henholdsvis børn og 

forældre interesserer sig for mobiltelefoner. Det ses tydeligt, at børnene generelt interesserer 

sig mere for mobiltelefoner end forældrene. Desuden går børnene også mere op i 

specifikationerne på mobilerne, i takt med børnenes alder, end forældrene gør. Børnene har 

dog ikke lige så høj interesse i mobilabonnementer, som forældrene har. 

Hypotese 6: Hele familien (far, mor og barn) er involveret i beslutningen om hvilken 

mobiltelefon barnet skal have. 

Hypotese 6 kan bekræftes. Det er hele familien, der er involveret i beslutningen om, hvilken 

mobiltelefon barnet skal have. Det viser sig, at i takt med at børnene bliver ældre, er der en 

højre andel af børnene, som er involverede i beslutningen omkring købet af mobiltelefonen. 

Af børnene i 8-års alderen er det 28 %, der deltager i beslutningen omkring købet af en 

mobiltelefon. I 12-års alderen er deltagelsesprocenten steget til 58 %. Denne stigning viser, at 

der er stor forskel på, hvor mange børn der deltager i beslutningen omkring købet i forhold til, 
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hvor gamle de er, og på hvilket mentalt stadie de er. Analysen viser også, at børnene får større 

indflydelse på, hvilken mobiltelefon de får i takt med at de bliver ældre. 

Hypotese 7: Børn har indflydelse på den mobiltelefon de får. 

Hypotese 7 afkræftes, da 51 % af forældrene har svaret ”at deres barn har en lav grad af 

indflydelse på valg af mobiltelefon”. Der er en gruppe på 33 %, hvor forældrene siger, ”at 

barnet har en høj indflydelse på valg af mobiltelefon”, Disse børn må siges at have 

indflydelse. Hypotese 7 kan derfor bekræftes for gruppen på 33 %. Gruppen hvorpå 

hypotesen kan bekræftes er karakteriseret ved, at det er barnet selv, der har udtrykt behov for 

at få en mobiltelefon. Der er generelt flere drenge end piger i gruppen. 

Hypotese 8: Børn har indflydelse på deres mobilabonnement. 

Hypotese 8 kan afkræftes. Børn har en meget lille indflydelse på valget af mobilabonnement 

til dem selv. Analysen har vist, at børnene har meget lidt at skulle sige, når det kommer til 

valg af mobilabonnement til dem selv. Forældrene i undersøgelsen siger at 3 % af børnene har 

en høj grad af indflydelse i beslutningen omkring mobilabonnementet. 

Hypotese 9: Børn får deres første mobiltelefon af forældrene. 

Hypotese 9 kan bekræftes. Analysen viser tydeligt, at børnene får deres første mobiltelefon af 

forældrene. I gennemsnit er det 72 % af børnene i alderen 8-12 år, som får betalt deres 

mobiltelefon af forældrene. Hypotese 9 kan derfor bekræftes. Børnene er med i 

beslutningsprocessen omkring, hvilken mobiltelefon de får, men når den er blevet valgt, så er 

det forældrene, som betaler mobiltelefonen.  

Hypotese 10: Forældrene betaler børnenes mobilforbrug. 

Hypotese 10 kan bekræftes. Børnene betaler ikke selv deres mobilabonnement og deres 

forbrug. Det er forældrene, som betaler hele barnets mobilforbrug. Hypotese 13 kan derfor 
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bekræftes. Ligesom at børnene ikke har indflydelse i beslutningen omkring hvilket 

mobilabonnement, de skal have, så betaler de heller ikke for deres mobilforbrug. 

Hypotese 11: Forældrene kontrollerer mobilforbruget til børnene. 

Hypotese 11 kan bekræftes. Analysen viser, at 83 % af forældrene i høj grad kontrollerer 

børnenes forbrug. Hvilket må siges at være en markant andel af forældrene der kontrollere 

mobilforbruget, og derfor bekræftes hypotesen. Ydermere er der gruppen af forældre ”der i 

meget høj grad undersøger mobilabonnement til dem selv”. De er mere prisbeviste og 

kontrollerende end resten af forældrene. I denne gruppe er det 93 %, der i høj grad 

kontrollerer børnenes forbrug.   

Hypotese 12: At kunne ringe gratis internt i familien har betydning for valg af 

mobilabonnement. 

Hypotese 12 bekræftes. Samlet set siger 21,7 %, at det at de kan ringe gratis indbyrdes er en 

af de vigtigste grunde til, at de valgte det selskab til børnene, som de har. Derfor har 

funktionen at kunne ringe gratis betydning internt i familien, samt indflydelse for valg af 

mobilabonnement. Der er stor forskel på, om forældrene har valgt samme mobiludbyder, som 

de selv har, eller en ny. Når forældrene har valgt samme mobiludbyder, er det 33 %, der siger, 

at ringe gratis indbyrdes er en af de vigtigste grunde til valg af mobiludbyder. Mens af de 

forældre der har valgt en ny mobiludbyder, er det kun 2 %, som siger, at det er en vigtig 

grund. 

Hypotese 13: Børn får en brugt mobiltelefon, som første mobiltelefon. 

Hypotese 13 afkræftes. 42,5 % af børnene får en brugt mobiltelefon som deres første 

mobiltelefon, mens 57,5 får en ny mobiltelefon som deres første mobiltelefon. Da størstedelen 

af børnene får en ny mobiltelefon som første mobiltelefon, afkræftes hypotesen. Ydermere får 

53 % procent af børnene, der får en ny mobiltelefon, en mobiltelefon der koster over 400 kr. 

Hvilket vil sige, at en stor del af forældrene bruger en del penge på dette.     
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Hypotese 14: Købet af en mobiltelefon frembringer en kognitiv tankegang i 

beslutningsprocessen. 

Hypotese 14 kan bekræftes. Dataene viser, at af de forældre der vælger en anden 

mobiludbyder til deres barn end den de selv har i dag, er der 76 % der i høj grad undersøger 

mulighederne for mobilabonnementer. Af de forældre som vælger den samme mobiludbyder, 

som de selv har i dag, er det 62,7 % der i høj grad undersøger mulighederne for 

mobilabonnementer til børnene. De forældre der undersøger mulighederne i høj grad har en 

høj involvering i købet, og når det er mobilabonnementerne, de undersøger, er der ikke 

mulighed for at tænke på design, udseende og følelser i beslutningsprocessen. Da forældrene 

ikke køber en mobiltelefon til dem selv, så skal de heller ikke tage stilling til, om de kan lide 

udseendet på den, og om den føles rigtig for dem. Det er derfor en kognitiv tankegang, der 

bliver sat i effekt, når forældrene skal købe mobiltelefon og dertil hørende mobilabonnement. 

Hypotese 15: Voksne søger meget information om mobilabonnementer fordi det er et 

komplekst marked. 

Hypotese 15 kan hverken bekræftes eller afkræftes. Analysen viser, at 67 % forældrene i høj 

grad søger information om mobilabonnement, inden de vælger et til børnene. Forældrene 

søger informationen om emnet flere steder. Inden de vælger et mobilabonnement søger 70 % 

informationer på internettet, 38 % i telebutik, 30 % af familie og venner og 22 % i reklamer 

og tilbudsaviser. Forældrene kan godt søge informationer mere end et sted, derfor bliver det 

over 100 %. Alt den søgning kan indikere, at markedet er komplekst. Der er også forskel på, 

hvor meget information forældrene søger alt efter, om de vælger ny eller samme 

mobiludbyder. For forældre som vælger ny mobiludbyder til deres børn, er det 76 %, som i 

høj grad søger information om mobilabonnement. Mens det er 62,7 % af forældrene, som 

vælger samme mobiludbyder til barnet, der gør det samme. Grunden til dette kan være, at dem 

der vælger samme mobiludbyder, er tilfredse med den mobiludbyder, de har. Selvom de 

måske kan få noget bedre, er markedet for besværligt at undersøge og den merværdi det evt. 

kan komme ud af at finde ny mobiludbyder, overstiger ikke det besvær, det er at finde den 

rigtige mobiludbyder. Derfor er der en klar tendens til, at hypotesen kan bekræftes, dog kan 

den ikke endegyldigt bekræftes.      
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Hypotese 16: Forældrene vælger samme selskab til deres børn, som de selv har. 

Hypotese 16 kan bekræftes. 63 % vælger det samme, mens 34 % vælger en ny mobiludbyder. 

Af dem der vælger samme mobilselskab siger 70 % af dem, at en af de vigtigste grunde til de 

valgte det selskab var fordi det de havde det i forvejen, hvilket klart indikerer, at forældrene 

har været tilfredse med selskabet, og det er den nemmeste løsning.    

 Hypotese 17: Forældrene revurderer deres eget mobilabonnement, når de kigger efter 

et til deres barn/børn. 

Hypotese 17 kan afkræftes. Det er kun 24 %, der i høj grad revurderer deres eget 

mobilabonnement. Derfor kan hypotesen afkræftes. Den gruppe på 24 % hvor hypotesen 

passer på, er meget prisbeviste. Derfor går de meget op i deres mobilabonnement. 

Karakteristika ved denne gruppe er, at de er mere beskyttende, kontrollerende og overvågende 

overfor deres børn, end de andre forældre. 

Hypotese 18: Tryghed er en vigtig faktor for om barnet skal have en mobiltelefon. 

Hypotese 18 kan bekræftes. 70 % af forældrene siger, at en af de vigtigste grunde til, at barnet 

skulle have en mobiltelefon, var en øget tryghed ved, at de kunne få fat på barnet. Derfor kan 

hypotesen bekræftes.    

Hypotese 19: Beslutningsprocessen omkring købet af første mobiltelefon til barnet er 

lang. 

Hypotese 19 kan bekræftes. For 66,1 % går der over 6 måneder fra første gang barnet 

udtrykker behov for at få en mobiltelefon, til barnet får en. Mens 30,2 % får en mobiltelefon 

mellem 1-6 måneder hvilket er en mellemlang beslutningsproces, og 3,7 % under en måned 

hvilket er en kort beslutningsproces. Da størstedelen har en beslutningsproces, der betragtes 

som lang, kan hypotesen bekræftes.   
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Fra første gang forældrene taler seriøst med barnet om at få en mobiltelefon, går der over 6 

måneder for 18,3 %, mellem 1-6 måneder for 53 % og under en måned for 28,7 %. Så når 

beslutningsprocessen er rykket til fase 2, hvor forældrene taler med barnet om det, er tiden for 

beslutningsprocessen mellemlang.   

En stor faktor for længden af beslutningsprocessen er om ønsket, at barnet skal have en 

mobiltelefon, kommer fra barnets side eller forælderens side. Hvis ønsket kommer fra 

forældrenes side, er beslutningsprocessen kortere, end når den kommer fra barnets side.  

Hypotese 20: Hypotese 20: Købsfasen i forbindelse med første mobiltelefon til barnet er 

kort. 

Hypotese 20 kan bekræftes. For 59 % er der gået under en måned fra forældrene har besluttet 

at barnet skal have en mobiltelefon, til barnet får en. Mens der går mellem 1-6 måneder for 

31,5 %, og der går over 6 måneder for 9,5 %. Da der i størstedelen af købsfasen går under en 

måned, og dette er kort tid, kan hypotesen bekræftes. Det er en vigtig faktor at ønsket om at 

barnet skal have en mobiltelefon, kommer fra barnets side eller forælderens side. Når ønsket 

kommer fra forældrenes side, er købsfasen kortere, end hvis ønsket kommer fra børnene. 

5.2 Handlingsplan 

For at henvende sig til familier der skal ud og købe den første mobiltelefon til barnet, er det 

vigtigt at forstå, hvilke mekanismer der sker indbyrdes i familien under beslutningsprocessen. 

I dette afsnit kommer der et bud på en mulig handlingsplan til, hvordan virksomhederne i 

telebranchen kan kommunikere til familierne, samt hvilke tiltag virksomhederne kan gøre for 

at opfylde forbrugernes krav. Denne handlingsplan vil blive udviklet på baggrund af de 

processer, og den adfærd som er kortlagt i undersøgelsesafsnittet tidligere i afhandlingen.      

Når der er tale om beslutningstagerne i beslutningsprocessen omkring køb af første 

mobiltelefon til barnet. Er det klart, at det er forældrene, der har den afgørende beslutning, om 

barnet skal have en mobiltelefon samt hvilket mobilabonnement og hvilken mobiltelefon. 

Barnet har i nogle familier indflydelse på, hvilken mobiltelefon barnet får, men dette er kun 
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tilfældet i 33 % af familierne. Børnene har stort set ingen indflydelse på valg af 

mobilabonnement.  

Behovet for, at barnet skal have en mobiltelefon, kan både komme fra forælderens side og 

børnenes side. Der er stor forskel på, hvordan familien opfører sig, alt efter om behovet 

kommer fra barnets side eller fra forælderens. Når behovet kommer fra forælderens side har 

børnene mindre indflydelse på hvilken mobiltelefon de får, end hvis behovet kommer fra 

børnenes side. Der er også stor forskel på, hvor lang tid familien befinder sig i 

beslutningsprocessen. I de familier hvor ønsket om at barnet skal have en mobiltelefon, 

kommer fra forældrene, er beslutningsprocessen og købsfasen typisk kortere end i de familier, 

hvor ønsket kommer fra barnet. Dette medfører, at familierne hvor forældrene har ønsket er 

kortere tid i beslutningsprocessen og derfor har selskaberne kortere tid til at oplyse familierne 

om de mulige tilbud, de kan tilbyde og på denne måde forsøge at påvirke forbrugerne. 

Derfor anbefales det, at virksomhederne skal målrette deres kommunikation til forældrene. Da 

det er dem, der hovedsaligt står for beslutningen. Virksomhederne skal basere deres 

markedsføring på problemstillinger, der er relevante for familierne. Dette kunne blandt andet 

være tryghed og lukning af økonomiske faldgrupper såsom, SMS konkurrencer, og max 

forbrug, som vores analyse har vist, at forældrene går op i. Dette er andre faktorer, end når 

forældrene søger efter mobiltelefon og mobilabonnement til dem selv. En ide kunne være at  

virksomhederne gør mere for at udvikle services, der kan hjælpe forældrene med nogle af de 

problemstillinger, de står overfor. Det ville være interessant, hvis virksomhederne kunne 

udforme en form for børneabonnementer, som er skræddersyet til børnene, men samtidig 

varetager de bekymringer forældrene står med. Det kunne også være en form for 

familieabonnement, hvor der sælges en pakkeløsning til familien, sådan at far og mor får hver 

deres mobilabonnement, og børnene får mobilabonnementer, som er mere strikse med hensyn 

til, hvad de kan fortage sig. Et andet familieabonnement kunne være, at hele familien fik et 

mobilabonnement, hvor de havde et samlet minimumsforbrug, men at det var lige meget, 

hvem i familien der bruger det, da forbruget bliver målt samlet. Der skulle være mulighed for 

at lave restriktioner på barnets forbrug, hvis familien ønsker dette. Altså et mobilabonnement 

hvor familien kun skulle tage stilling til den samlede minutpris, og hvor meget de skulle tale 

for samlet. På denne måde ville familien kun skulle tage en beslutning, og de ville kun få en 
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regning, hvor de førhen fik tre. På denne måde kan hele familien blive kunde på en gang, så 

man kunne forstille sig at familien i mindre grad ville være tilbøjelig til at skifte selskab.  

Kompleksiteten i forbindelsen med valg af mobilabonnement ville også falde, hvis familien 

kun skulle koncentrere sig om et mobilabonnement. Familieabonnementet ville kunne bestå af 

et samlet minimumsforbrug, hvor de forskellige familiemedlemmer og mobiltelefoner, ville 

kunne have forskellige restriktioner med hensyn til forbrug. Disse restriktioner kunne være, at 

børnene ikke havde mulighed for at deltage i SMS konkurrencer mm.  

Tiden hvor familien er i beslutningsprocessen omkring første mobiltelefon til barnet er under 

6 måneder. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne er klar med en markedsføringsstrategi, 

når familierne er i markedet. Denne kan blandt andet tilpasses via data mining. Data mining 

vil kunne gøre, at virksomhederne har nemmere ved at ramme de rigtige familier med direkte 

marketing.  

Ydermere kunne virksomheden designe hjemmesider der kun omhandlede 

mobilabonnementer til familien og/eller til børnene. Disse hjemmesider skal være nemme at 

søge rundt efter informationer på. For at reklamere for disse hjemmesider kunne 

virksomhederne for eksempel investere penge i google søgning, sådan at virksomhedens 

hjemmeside kommer øverst på resultatlisten, når der søges på specifikke ord.  

Grunden til denne specifikke markedsføring, er at målgruppen er forholdsvis lille, det er kun 

familier der første gang skal købe mobiltelefon til barnet. Hvis det antages, at alle familier 

med børn som har en mobiltelefon er interessante, kan man godt fortage en mere traditionel 

markedsføring, ved f.eks. at reklamer bredere med tv spots om familieabonnementerne.   
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Del 6 

6.1 Konklusion 

Børnene i de danske familier har indflydelse på familiens beslutningsproces. Det er 

hovedsageligt børnene, som efterspørger en mobiltelefon i de danske hjem. Med hensyn til 

valget af en mobiltelefon til dem selv, er det meget forskelligt om børnene har indflydelse 

eller ej. En tredjedel af alle børn har høj indflydelse på valget af den mobiltelefon de får, men 

samtidig er der 51,4 %, som har lav indflydelse på valget af mobiltelefon. Med andre ord kan 

man sige, at en tredjedel af børnene er med i beslutningsprocessen, når det kommer til valg af 

mobiltelefon og resten er ikke. Det er meget op til forældrene, om de vil tage børnene med på 

råd omkring valget af mobiltelefon. Hvis børnene på eget initiativ efterspørger en 

mobiltelefon, kan dette være med til at fremskynde beslutningsprocessen. 

Beslutningsprocessen bliver på den måde kortere, end hvis børnene ikke havde efterspurgt. 

Børnene får også større indflydelse på valg af mobiltelefon, når det er børnene selv, der 

efterspørger. 

I beslutningsprocessen omkring valget af mobilabonnement har børnene ikke nogen 

indflydelse, hvilket mobilabonnement der bliver valgt, her er det kun forældrene, der er inde 

over beslutningsprocessen. 

Børnene indsamler informationer omkring mobiltelefoner og mobilabonnementer på 

internettet og via deres venner. Internettet bliver brugt til informationssøgning, da det er 

muligt at finde mange informationer forholdsvist hurtigt. Internettet kan også bruges til at 

komme i kontakt med vennerne, for at diskutere forskellige mobiltelefoner. Det er vigtigt for 

børnene, at de snakker med vennerne omkring mobiltelefoner, blandt andet for at finde ud af 

hvilke der er smarte. Børnene får også deres informationer omkring mobilabonnementer via 

internettet, dette har ikke den store betydning, da børnene ikke er med i beslutningsprocessen 

omkring mobilabonnementer. 

Forældrene har den styrende rolle i beslutningsprocessen omkring købet af første 

mobiltelefon til børnene. Det er dem, der betaler både mobiltelefonen og mobilabonnementet 

og dem der i sidste ende vælger, at børnene skal have dette. Hvis det er forældrene, der 
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hovedsageligt ønsker, at barnet skal have en mobiltelefon, er beslutningsprocessen kortere 

end ellers.  Forældrene er gatekeepere overfor børnenes mulighed for at få en mobiltelefon. 

De fleste forældre er selv initiativtagere til, at børnene skal have en mobiltelefon. Det er 

forældrene, der starter beslutningsprocessen, og det er også dem, der har det sidste ord hele 

vejen igennem beslutningsprocessen. Forældrene er til gengæld ikke lige så interesserede i 

mobiltelefoner, som børnene er. Generelt interesserer forældrene sig i mindre grad for 

mobiltelefoner, og de specifikationer de har. Selvom forældrene er mindre interesserede end 

børnene i mobiltelefoner, så er forældrene informationssøgende omkring markedet når, først 

de er i beslutningsprocessen. Forældrene undersøger i høj grad markedet for alternativer af 

mobilabonnementer til børnene. 

Forældrene søger efter informationer omkring mobilabonnementer og mobiltelefoner flere 

steder. Internettet er den hyppigste brugte måde at søge efter informationer på. Derefter 

kommer butikker og folk, som de kender. Internettet bliver brugt, fordi at det er nemt at finde 

information omkring de mange muligheder, der er i markedet. Butikkerne bliver brugt, fordi 

at forældrene her kan spørge eksperter til råds omkring de forskellige mobilabonnementer og 

derved har en lavere opfattet kompleksitet i beslutningsprocessen. 

Hele familien er samlet højt involverede i beslutningsprocessen. Forældrene er dem, som har 

den højeste grad af involvering i beslutningsprocessen, både når det gælder valget af en 

mobiltelefon til børnene, men også når der skal vælges mobilabonnement. Børnene er generelt 

mindre involverede i beslutningsprocessen omkring købet af første mobiltelefon til dem, end 

forældrene er. Selvom det i sidste ende er børnene der skal benytte mobiltelefonen. I takt med 

at børnene bliver ældre, får de en større indflydelse i beslutningsprocessen, det er stadig 

forældrene, der er mest involverede i beslutningsprocessen. 

Grunden til, at børnene får en mobiltelefon, kommer oftest fra forældrenes side. Forældrene 

har et ønske om øget tryghed ved at give børnene en mobiltelefon. Forældrene har brug for at 

kunne komme i kontakt med deres børn i forbindelse med blandt andet planlægningen af 

dagligdagen. Med en mobiltelefon kan forældrene og børnene komme i kontakt med 

hinanden, hvis der sker ændringer i dagligdagen, som at børnene tager hjem til en kammerat 

og leger, i stedet for at gå direkte hjem efter skole. 
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Nogle forældre føler at de bliver nød til at give børnene en mobiltelefon, fordi at børnenes 

venner har en mobiltelefon. Forældrene vil ikke have at deres egne børn føler sig udenfor, og 

derfor beslutter de sig for, at deres børn også skal have en mobiltelefon. 

Når forældrene vælger mobiludbyder er der flere faktorer, som er vigtige for deres valg. 

Forældrene kigger efter hvilke valgmuligheder, de har hos de forskellige mobiludbydere, og 

hvad de kan tilbyde af mobilabonnementer. En billig mobilabonnementspris er det vigtigste 

kriterium, når forældrene undersøger markedet. Herefter er det en billig mobiltelefon, og det 

at familien indbyrdes kan ringe gratis til hinanden. Der er forskel, på hvilken mobiludbyder 

forældrene vælger. De forældre der vælger samme mobiludbyder, som de selv har, gør dette 

for at mindske kompleksiteten i beslutningsprocessen og fordi at de gerne vil ringe gratis 

indbyrdes i familien. De forældre der vælger en anden mobiludbyder, end den de selv har, gør 

dette fordi de kan få et billigere mobilabonnement og en billigere mobiltelefon. 

Der er stor forskel på, hvor lang tid at familien er i beslutningsprocessen alt efter, hvor 

behovet opstår. Er det børnene, der får behovet for at få en mobiltelefon, så er 

beslutningsprocessen meget lang. I de fleste familier går der mellem 1 og 3 år, fra børnene 

udtrykker behov om en mobiltelefon til at denne bliver købt. 

Fra første gang at forældrene taler seriøst med børnene omkring købet af en mobiltelefon til 

dette køb finder sted, går der mellem 3 og 6 måneder. Når beslutningen om, at børnene skal 

have en mobiltelefon er taget, er beslutningsprocessen kort. Beslutningsprocessen er ikke 

længere end 1 måned, når først at familien er engageret og seriøst kigger på alternativer. Lige 

så snart at forældrene tager initiativ bliver beslutningsprocessen reduceret betydeligt. 

Forældrene efterspørger flere services, når de skal vælge mobilabonnement til børnene. 

Forældrene efterspørger muligheden for, at børnene ikke kan deltage i SMS konkurrencer, og 

at børnene ikke kan betale noget via SMS. Censur på børnenes mobiltelefon er også vigtigt 

for forældrene, for at beskytte dem for anstødeligt materiale. Herefter bliver der set efter 

tilvalg, som mobbefilter og GPS overvågning. Fædrene og mødrene går ikke i samme grad op 

i de samme valgmuligheder. Fædrene er mere overvågne og kontrollerende, de ser mere på 

mulighederne for at kontrollere børnenes forbrug og at kunne overvåge dem. Mødrene går 

mere op i de beskyttende tilvalg, såsom censur og mobbefilter.  
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En eventuel markedsføring til familien skal komme i form af muligheden for et 

familieabonnement. Dette familieabonnement skal tilbyde de services, som forældrene 

efterspørger, lukning for SMS konkurrence og betaling, max forbrug, censur, mobbefilter og 

GPS overvågning. Markedsføringen fra virksomhedernes side skal henvende sig til 

forældrene da det er dem der tager beslutningen omkring købet af en mobiltelefon. 

Markedsføringen skal ske målrettet da målgruppen er lille og derfor vil masse markedsføring 

være spild af ressourcer. 

6.2 Perspektivering 

Perspektiveringen kommer med forslag til fremtidige studier. Disse studier vil være udvalgt 

på baggrund af den viden, som er blevet tilegnet igennem denne afhandling. 

Det vil i forlængelse af denne afhandling være interessant at se nærmere på de forskellige 

familietyper, og om familietypen har en indvirkning på, hvordan familiens beslutningsproces 

forløber. Desuden kunne det være interessant at se nærmere på, om familiens sammensætning 

har betydning for, hvordan beslutningsprocessen forløber. Her tænkes blandt andet på 

demografiske forhold, såsom forældrenes alder. Er der en forskel på involveringen og 

indflydelsen i beslutningsprocessen, hvis forældrene er unge i forhold til, hvis de er gamle. 

Ved at kunne kortlægge de forskellige familietypers størrelser og karakteristika, ville der 

kunne laves et helhedsbillede af det danske marked.  

Afhandlingen har taget udgangspunkt i familier i Københavnsområdet, og det vil derfor være 

nærliggende at se om tendenserne her også gælder for resten af Danmark. Familierne ville 

kunne tænkes at lægge vægt på forskellige attributter i forbindelse med deres 

beslutningsproces alt efter hvor de kommer fra. Studier i andre lande kunne også være 

interessante for at se, om der er en forskel på hvordan beslutningsprocessen er i andre lande 

end Danmark.  

Afhandlingen beviser, at børn bliver influeret af andre børn til at efterspørge en mobiltelefon. 

Det ville være interessant at se nærmere på, hvor stor denne påvirkning er, og hvorfor den 

kommer. Samtidig vil det være interessant at finde ud af, om det er bestemte børnetyper, der 

influerer, og om det er andre karakteristiske børnetyper, som lader sig blive influeret. Det 
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kunne være interessant at se, om der er forskelle på de forskellige børnetyper og om de 

kommer fra forskellige familietyper. 

Vores studie tager udgangspunkt i at identificere familiens beslutningsproces i forbindelse 

med købet af første mobiltelefon til barnet. Derfor er det nærliggende at undersøge om denne 

beslutningsproces, er den samme, når det gælder købet af mobiltelefon nummer to, tre osv. 

Her kunne det undersøges, om der er nogle ændringer i tiden som beslutningsprocessen 

strækker sig over, og er rollerne stadig de samme som ved første køb. Får børnene mere 

indflydelse og undersøger forældrene i samme grad markedet. 

I afhandlingen bliver der fremstillet et forslag om et muligt familieabonnement. Det ville være 

interessant at undersøge dette nærmere. Både for at se om der er et marked for det, og hvordan 

et sådan familieabonnement skulle se ud. Denne undersøgelse har til formål at finde ud af, 

hvad der interesserer familien, og om det ville kunne nedbringe kompleksiteten i 

beslutningsprocessen. 
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Bilag 1 

Hej xxx 

Tak fordi du vil hjælpe med at undersøge, om det er muligt at sende vores spørgeskema ud til 

forældrene.  

Jeg lovede at komme med en beskrivelse af hvad vores kandidat speciale går ud på. Det vi er 

interesseret i at kortlægge er, familiens beslutningsproces i forbindelse med køb af første 

mobiltelefon til barnet. Her er vi interesseret i at spørge forældrene om hvilke overvejelser, 

handlinger, beslutninger og interesser, de havde/gjorde sig i denne forbindelse. Samt spørge 

forældrene hvor meget deres børn var med til at bestemme.  

Dette har til formål at akademisk kunne kortlægge hvordan familien agerer indbyrdes omkring dette 

emne. Er der signifikante forskelle for hvordan familier bearbejder denne proces, alt efter familie 

type? Og for at få en forståelse af hvor meget dette emne præger danske familier.     

Kandidat specialet tjener ingen kommercielle formål og vil udelukkende blive brugt til akademisk 

forståelse af familiemønstre. Deltagelsen er 100 % anonym. 

  

For at gøre dette havde vi tænk os, at sende et elektronisk spørgeskema via mail til forælderen. Mail 

og spørgeskema kan ses nedenfor.  

Hvis der er spørgsmål eller I har brug for yderligere viden omkring hvad specialet går ud på, skal I 

ikke tøve med at skrive eller ringe. 

  

Med venlig hilsen  

Mads Woldbye 

Henrik Muurmann Henriksen 

Tlf: 24494915 
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 Kære forældre 

  

Vi er to kandidatstuderende fra Københavns Handelshøjskole (CBS), som er i gang med at skrive 

vores speciale. Vi skriver kandidat omhandlende ”Familiens beslutningsproces i forbindelse med 

køb af første mobiltelefon til barnet”. I denne forbindelse vil vi spørge om du/I ville være 

behjælpelige med at besvare vores spørgeskema.  

  

Spørgeskemaet omhandler nogle af de beslutninger/overvejelser du/I gjorde i forbindelse med køb 

af mobiltelefon til dit/jeres barn.  

  

Undersøgelsen tjener ingen kommercielle formål og vil udelukkende blive brugt til akademisk 

forståelse af familiemønstre. Deltagelsen er 100 % anonym. 

  

Vi håber du/I vil deltage, da dette vil være os en stor hjælp til vores speciale, hvis du/I vil bruge 5 

minutter på at svare på spørgeskemaet. 

  

LINK: https://survey.enalyzer.com/?pid=c3teh6m2  

  

Med venlig hilsen 

Henrik Henriksen og Mads Woldbye 

På forhånd tak. 

  

https://pod51007.outlook.com/owa/redir.aspx?C=58ab0244927d486fad685044760956e6&URL=https%3a%2f%2fsurvey.enalyzer.com%2f%3fpid%3dc3teh6m2
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Bilag 2 

Indledning 

 

Vi er to kandidatstuderende fra Københavns Handelshøjskole (CBS), som er i gang med at skrive 

vores speciale. Vi skriver kandidat omhandlende ”Familiens beslutningsproces i forbindelse med 

køb af første mobiltelefon til barnet”. Spørgeskemaet omhandler nogle af de 

beslutninger/overvejelser du/I gjorde i forbindelse med køb af mobiltelefon til dit/jeres barn. 

 

Hvis du har flere børn skal der tages udgangspunkt i det barn som sidst har fået en mobiltelefon. 

 

Undersøgelsen tjener ingen kommercielle formål og vil udelukkende blive brugt til akademisk 

forståelse af familiemønstre. 

 

På forhånd tak fordi du gider at bruge 5 minutter af din tid på at hjælpe os. 

 

 

Info 

 

Hvis du har flere børn skal der tages udgangspunkt i det barn som sidst har fået en mobiltelefon. 

 

 

1. Hvilket køn er du? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Mand  
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 Kvinde 

 

2. Hvilket køn er dit barn?  

 

(Hvis du har flere børn, angiv kun det barn som sidst har fået mobiltelefon.) 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Dreng 

 Pige 

 

3. Hvor gammelt er dit barn?  

 

(Hvis du har flere børn, angiv kun det barn som sidst har fået mobiltelefon.) 

 

(Angiv kun ét svar) 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 
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 14 

 15 

 16 

 17 

 

       Andet: noter 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

4. Har dette barn mobiltelefon? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Ja 

 Nej - Gå til 18 

 

5. Hvor gammelt var barnet da han/hun fik sin første mobiltelefon? 

 

(Angiv kun ét svar) 
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 0-5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13+ 

 Ved ikke 

 

6. Var første mobil til barnet brugt eller ny? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Ny  

 Brugt  - Gå til 9 

 Ved ikke - Gå til 9 

 

7. Da du/I købte mobiltelefon til jeres barn, valgte du/I da en mobiltelefon der var låst til et 

abonnement i 6 måneder? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Ja  

 Nej      
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 Ved ikke  

 

8. Hvor meget kostede den første mobiltelefon til barnet? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 1-100 kr. 

 100-400 kr.  

 400-800 kr. 

 800-1200 kr. 

 1200-1600 kr. 

 1600-2000 kr. 

 2000-2400 kr. 

 2400-2800 kr. 

 2800-3200 kr. 

 Over 3200 kr. 

 Ved ikke 

 

9. Hvilket selskab valgte du/I til barnet?  

 

(Angiv kun ét svar) 

 Det samme selskab som du/I har 

 En anden udbyder 

 Ved ikke 
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10. Hvad var de vigtigste grunde til du/I valgte denne udbyder? (gerne flere svar) 

 

(Angiv gerne flere svar) 

 Det var den udbyder der blev benyttet i forvejen 

 Kunne få en billig mobiltelefon 

 Kan ringe gratis indbyrdes 

 God kundepleje/Service 

 Billig abonnementspris 

 Fri SMS 

 Fri tale 

 Unikke ydelser (musik film spil mv.) 

 Ved ikke 

 

       Andet: noter 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

11. Hvad var de vigtigste grunde til at barnet skulle have mobil? (gerne flere svar) 
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(Angiv gerne flere svar) 

 De andre børn havde en (for at barnet ikke skulle føle sig udenfor) 

 Gruppepres fra andre børn 

 Barnets ønske om at få en mobil 

 Forældres ønske 

 For nemmere at kunne komme i kontakt med barnet 

 Øget tryghed (at barnet kan ringe hvis der sker noget) 

 Ved ikke 

 

       Andet: noter  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

12. Hvem ønskede hovedsaligt at barnet skulle have en mobil? 

 

(Angiv kun ét svar) 

 Barnet 
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 Forældre  

 Andre: 

 Ved ikke 

 

13. Tid fra beslutning til handling 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
Under 

en uge 

En uge 

til 14 

dage 

14 

dage til 

en 

måned 

1-2 

måned  

2-6 

månede

r   

6-12 

månede

r 

1-2 år 2-3 år 
Over 3 

år  

Ved 

ikke 

Hvor 

lang tid 

gik der 

fra 

første 

gang 

barnet 

udtrykt

e 

behov 

for at 

få en 

mobil 

til 

han/hu

n fik 

en? 

          

Hvor 

lang tid 

gik der 

fra 

første 

gang 
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du/I 

talte 

seriøst 

om at 

barnet 

skulle 

have 

mobil, 

til at 

barnet 

fik en 

mobil? 

Hvor 

lang tid 

gik der 

fra da 

du/I 

havde 

beslutte

t at 

barnet 

skulle 

have en 

mobil, 

til at 

barnet 

fik en? 

          

 

14. Interesser og indflydelse 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
I meget høj 

grad  
I høj grad 

Hverken 

eller 
I lav grad  

I meget lav 

grad 
Ved ikke 

I hvilken 

grad går du 
      



Bilag 

13 

 

op i at vælge 

mobilabonne

ment til dit 

barn?  

I hvilken 

grad havde 

du 

indflydelse 

på valg af 

mobil 

abonnement 

til barnet? 

      

I hvilken 

grad havde 

du 

indflydelse 

på valg af 

mobiltelefon 

til barnet? 

      

I hvilken 

grad holder 

du øje med 

dit barns 

mobil 

forbrug/regn

ing? 

      

 

15. Interesser og indflydelse 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
I meget høj 

grad  
I høj grad 

Hverken 

eller 
I lav grad  

I meget lav 

grad 
Ved ikke 
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I hvilken 

grad havde 

barnet 

udtrykt 

behov får at 

få en 

mobiltelefon 

inden 

han/hun fik 

en? 

      

I hvilken 

grad havde 

dit/jeres 

barn 

indflydelse 

på valg af 

mobilabonne

ment? 

      

I hvilken 

grad havde 

dit/jeres 

barn 

indflydelse 

på valg af 

mobiltelefon

? 

      

 

16. Interesser og indflydelse 

 

(Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 

 
I meget høj 

grad  
I høj grad 

Hverken 

eller 
I lav grad  

I meget lav 

grad 
Ved ikke 

I hvilken 

grad 
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undersøgte 

du 

mobilabonne

ment før 

du/I valgte 

et til barnet? 

Da du/I 

skulle finde 

abonnement 

til barnet i 

hvilken grad 

undersøgte 

du så 

abonnement 

til dig selv?  

      

I hvilken 

grad mener 

du at 

trygheden 

omkring 

dit/jeres 

barn øges 

ved at give 

barnet en 

mobil? 

      

 

17. Ville nogle af følgende services være attraktive for dig? (gerne flere svar) 

 

(Angiv gerne flere svar) 

 Mobbefilter på SMS (Barnet vil ikke modtage SMS’er med udvalgte bandeord) 

 GPS overvågning (Forældrene kan altid se hvor barnet befinder sig) 

 Mobil overvågning (F.eks. kunne læse børnenes SMS) 
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Censur af anstødeligt materiale (Barnet kan ikke få adgang til sider med f.eks. erotik, vold 

m.m.) 

 Max forbrug (Telefonen lukker for udkald, når der er brugt et bestemt beløb)  

 Lukning for SMS konkurrencer 

 Lukning for SMS betaling 

 Ingen af disse 

 Ved ikke 

 

       Andet: Noter 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

Tak for hjælpen 

 

Tak fordi du gav dig til tid at svare på vores spørgeskema.  

 

Tryk på afslut for at afslutte spørgeskemaet. 

Med venlig hilsen  

Henrik og Mads 
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Bilag 3 

Hvilket køn er dit barn?  

 

(Hvis du har flere børn, angiv kun det barn som sidst har fået mobiltelefon.) 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Dreng 185 48,0 48,0 48,0 

Pige 201 52,0 52,0 100,0 

Total 386 100,0 100,0   

 

Bilag 4 

Hvem ønskede hovedsaligt at barnet skulle have en mobil? * alder på barnet 

da det fik mobil Crosstabulation 

      alder på barnet da det fik mobil 

Total       6-7 år 8 år 9 år 10+ år 

Hvem 

ønskede 

hovedsaligt 

at barnet 

skulle have 

en mobil? 

Barnet Count 8 53 88 50 199 

% 

within 

alder på 

barnet 

da det 

fik 

mobil 

19,5% 59,6% 54,7% 53,2% 51,7% 

Forældre  Count 28 35 59 38 160 

% 

within 

alder på 

barnet 

da det 

fik 

mobil 

68,3% 39,3% 36,6% 40,4% 41,6% 

Andre: Count 1 1 0 4 6 

% 

within 

alder på 

barnet 

da det 

fik 

mobil 

2,4% 1,1% ,0% 4,3% 1,6% 

Ved 

ikke 

Count 4 0 14 2 20 

% 

within 

9,8% ,0% 8,7% 2,1% 5,2% 
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alder på 

barnet 

da det 

fik 

mobil 

Bilag 5 

$Q13ny*Q4 Crosstabulation 

      

Hvilket køn er dit 

barn?  

 

 

 

(Hvis du har flere 

børn, angiv kun 

det barn som sidst 

har fået 

mobiltelefon.) 

Total       Dreng Pige 

Vidste 

grung 

valg 

mobil
a
 

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - De 

andre børn 

havde en 

(for at 

barnet ikke 

skulle føle 

sig 

udenfor) 

Count 43 32 75 

% 

within 

Q4 

23,1% 15,9% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Gruppepres 

fra andre 

børn 

Count 1 2 3 

% 

within 

Q4 

,5% 1,0% 

  

Hvad var Count 105 76 180 
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de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Barnets 

ønske om 

at få en 

mobil 

% 

within 

Q4 

56,5% 37,7% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Forældres 

ønske 

Count 39 35 75 

% 

within 

Q4 

21,1% 17,7% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - For 

nemmere 

at kunne 

komme i 

kontakt 

med barnet 

Count 123 123 246 

% 

within 

Q4 

66,4% 61,5% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Øget 

tryghed (at 

barnet kan 

ringe hvis 

der sker 

noget) 

Count 123 148 272 

% 

within 

Q4 

66,4% 74,0% 
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Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Andet: 

noter  

Count 45 53 99 

% 

within 

Q4 

24,5% 26,6% 

  

 

Bilag 6 

$Q13ny*Q7ny Crosstabulation 

      alder på barnet da det fik mobil 

Total       6-7 år 8 år 9 år 10+ år 

Vigtigste 

grund til 

barnet 

have 

mobil
a
 

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - De 

andre børn 

havde en 

(for at 

barnet ikke 

skulle føle 

sig 

udenfor) 

Count 8 15 34 18 75 

% 

within 

Q7ny 

20,1% 16,3% 21,3% 18,5% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Gruppepres 

fra andre 

børn 

Count 0 1 1 1 3 

% 

within 

Q7ny 

,0% 1,1% ,6% 1,1% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

Count 12 41 79 47 180 

% 

within 

29,9% 46,5% 49,3% 49,8% 
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at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Barnets 

ønske om 

at få en 

mobil 

Q7ny 

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Forældres 

ønske 

Count 4 15 40 16 75 

% 

within 

Q7ny 

9,7% 16,3% 24,8% 17,1% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - For 

nemmere 

at kunne 

komme i 

kontakt 

med barnet 

Count 18 53 114 61 246 

% 

within 

Q7ny 

44,4% 59,5% 71,1% 64,1% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Øget 

tryghed (at 

barnet kan 

ringe hvis 

der sker 

noget) 

Count 26 69 115 62 272 

% 

within 

Q7ny 

62,1% 76,9% 71,9% 65,2% 

  

Hvad var 

de vigtigste 

Count 18 24 38 20 99 

% 42,7% 26,4% 23,8% 20,6%   
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grunde til 

at barnet 

skulle have 

mobil? 

(gerne flere 

svar) - 

Andet: 

noter  

within 

Q7ny 

 

Bilag 7  

Interesser og indflydelse - I hvilken grad undersøgte du 

mobilabonnement før du/I valgte et til barnet? * Hvilket 

køn er du? Crosstabulation 

      
Hvilket køn er 

du? 

Total       Mand  Kvinde 

Interesser og 

indflydelse - I 

hvilken grad 

undersøgte du 

mobilabonnement 

før du/I valgte et 

til barnet? 

I meget 

høj grad  

Count 56 43 99 

% 

within 

Hvilket 

køn er 

du? 

29,0% 22,3% 25,6% 

I høj 

grad 

Count 81 77 158 

% 

within 

Hvilket 

køn er 

du? 

42,0% 39,9% 40,9% 

Hverken 

eller 

Count 30 28 58 

% 

within 

Hvilket 

køn er 

du? 

15,5% 14,5% 15,0% 

I lav 

grad  

Count 13 20 33 

% 

within 

Hvilket 

køn er 

du? 

6,7% 10,4% 8,5% 

I meget 

lav grad 

Count 9 20 29 

% 

within 

Hvilket 

4,7% 10,4% 7,5% 
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køn er 

du? 

Ved 

ikke 

Count 4 5 9 

% 

within 

Hvilket 

køn er 

du? 

2,1% 2,6% 2,3% 

 

Bilag 8 

Interesser og indflydelse - I hvilken grad undersøgte du 

mobilabonnement før du/I valgte et til barnet? * Hvilket køn er 

dit barn?  

 

(Hvis du har flere børn, angiv kun det barn som sidst har fået 

mobiltelefon.) Crosstabulation 

      

Hvilket køn er 

dit barn?  

 

 

 

(Hvis du har 

flere børn, 

angiv kun det 

barn som sidst 

har fået 

mobiltelefon.) 

Total       Dreng Pige 

Interesser og 

indflydelse - I 

hvilken grad 

undersøgte du 

mobilabonnement 

før du/I valgte et 

til barnet? 

I meget 

høj grad  

Count 48 51 99 

% within 

Hvilket køn 

er dit barn?  

 

 

 

(Hvis du har 

flere børn, 

angiv kun det 

barn som 

sidst har fået 

mobiltelefon.) 

25,9% 25,5% 25,7% 

I høj 

grad 

Count 86 72 158 

% within 

Hvilket køn 

er dit barn?  

46,5% 36,0% 41,0% 
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(Hvis du har 

flere børn, 

angiv kun det 

barn som 

sidst har fået 

mobiltelefon.) 

Hverken 

eller 

Count 24 34 58 

% within 

Hvilket køn 

er dit barn?  

 

 

 

(Hvis du har 

flere børn, 

angiv kun det 

barn som 

sidst har fået 

mobiltelefon.) 

13,0% 17,0% 15,1% 

I lav 

grad  

Count 11 22 33 

% within 

Hvilket køn 

er dit barn?  

 

 

 

(Hvis du har 

flere børn, 

angiv kun det 

barn som 

sidst har fået 

mobiltelefon.) 

5,9% 11,0% 8,6% 

I meget 

lav grad 

Count 13 15 28 

% within 

Hvilket køn 

er dit barn?  

 

 

 

(Hvis du har 

flere børn, 

angiv kun det 

barn som 

sidst har fået 

mobiltelefon.) 

7,0% 7,5% 7,3% 
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Ved 

ikke 

Count 3 6 9 

% within 

Hvilket køn 

er dit barn?  

 

 

 

(Hvis du har 

flere børn, 

angiv kun det 

barn som 

sidst har fået 

mobiltelefon.) 

1,6% 3,0% 2,3% 

 

Bilag 9 

Interesser og indflydelse - I hvilken grad undersøgte du 

mobilabonnement før du/I valgte et til barnet? * Hvilket selskab 

valgte du/I til barnet?  Crosstabulation 

      
Hvilket selskab valgte 

du/I til barnet?  

Total 

      

Det 

samme 

selskab 

som 

du/I 

har 

En 

anden 

udbyder 

Ved 

ikke 

Interesser og 

indflydelse - I 

hvilken grad 

undersøgte du 

mobilabonnement 

før du/I valgte et 

til barnet? 

I meget 

høj grad  

Count 60 36 2 98 

% 

within 

Hvilket 

selskab 

valgte 

du/I til 

barnet?  

24,6% 27,9% 16,7% 25,5% 

I høj 

grad 

Count 93 62 4 159 

% 

within 

Hvilket 

selskab 

valgte 

du/I til 

barnet?  

38,1% 48,1% 33,3% 41,3% 

Hverken 

eller 

Count 50 8 0 58 

% 20,5% 6,2% ,0% 15,1% 
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within 

Hvilket 

selskab 

valgte 

du/I til 

barnet?  

I lav 

grad  

Count 19 14 0 33 

% 

within 

Hvilket 

selskab 

valgte 

du/I til 

barnet?  

7,8% 10,9% ,0% 8,6% 

I meget 

lav grad 

Count 18 8 2 28 

% 

within 

Hvilket 

selskab 

valgte 

du/I til 

barnet?  

7,4% 6,2% 16,7% 7,3% 

Ved 

ikke 

Count 4 1 4 9 

% 

within 

Hvilket 

selskab 

valgte 

du/I til 

barnet?  

1,6% ,8% 33,3% 2,3% 

 

Bilag 10 

Da du/I købte mobiltelefon til jeres barn, valgte du/I da en mobiltelefon der var låst til et 

abonnement i 6 måneder? 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ja  143 37,1 64,6 64,6 

Nej      69 17,9 31,1 95,7 

Ved ikke  10 2,5 4,3 100,0 

Total 222 57,5 100,0   

Missing System 164 42,5     

Total 386 100,0     
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Bilag 11 

Tid fra beslutning til handling - Hvor lang tid gik der fra da du/I havde besluttet at 

barnet skulle have en mobil, til at barnet fik en? 

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Under en uge 97 25,1 25,1 25,1 

En uge til 14 dage 60 15,6 15,6 40,8 

14 dage til en måned 60 15,5 15,5 56,3 

1-2 måned  81 21,0 21,0 77,3 

2-6 måneder   36 9,2 9,2 86,5 

6-12 måneder 19 5,0 5,0 91,5 

1-2 år 10 2,7 2,7 94,2 

2-3 år 5 1,4 1,4 95,5 

Ved ikke 17 4,5 4,5 100,0 

Total 386 100,0 100,0   

 

Bilag 12 

$Q19ny*Q4 Crosstabulation 

      

Hvilket køn er dit 

barn?  

 

 

 

(Hvis du har flere 

børn, angiv kun 

det barn som 

sidst har fået 

mobiltelefon.) 

Total       Dreng Pige 

Attraktive 

service
a
 

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Mobbefilter 

på SMS 

(Barnet vil 

ikke 

modtage 

SMS’er med 

Count 39 54 93 

% 

within 

Q4 

21,0% 27,0% 
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udvalgte 

bandeord) 

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

GPS 

overvågning 

(Forældrene 

kan altid se 

hvor barnet 

befinder sig) 

Count 43 69 112 

% 

within 

Q4 

23,4% 34,3% 

  

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Mobil 

overvågning 

(F.eks. 

kunne læse 

børnenes 

SMS) 

Count 12 8 21 

% 

within 

Q4 

6,6% 4,1% 

  

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Censur af 

anstødeligt 

materiale 

(Barnet kan 

ikke få 

adgang til 

sider med 

f.eks. erotik, 

vold m.m.) 

Count 82 120 202 

% 

within 

Q4 

44,3% 59,7% 

  

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

Count 115 106 222 

% 

within 

Q4 

62,1% 53,1% 
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attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Max forbrug 

(Telefonen 

lukker for 

udkald, når 

der er brugt 

et bestemt 

beløb)  

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Lukning for 

SMS 

konkurrencer 

Count 93 117 209 

% 

within 

Q4 

50,0% 58,1% 

  

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Lukning for 

SMS 

betaling 

Count 101 106 208 

% 

within 

Q4 

54,7% 53,0% 

  

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Ingen af 

disse 

Count 21 27 47 

% 

within 

Q4 

11,1% 13,2% 

  

Ville nogle 

af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Ved ikke 

Count 6 7 14 

% 

within 

Q4 

3,4% 3,6% 

  

Ville nogle Count 8 10 18 
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af følgende 

services 

være 

attraktive for 

dig? (gerne 

flere svar) - 

Andet: Noter 

% 

within 

Q4 

4,3% 5,1% 

  

 

Bilag 13 

Var første mobil til barnet brugt eller ny? * Barn indflydelse 

Crosstabulation 

      Barn indflydelse 

Total 

      

høj 

indflydelse 

middel 

indflydelse 

hverkan 

høj eller 

lav 

lav 

indflydelse 

Var 

første 

mobil 

til 

barnet 

brugt 

eller 

ny? 

Ny  Count 103 33 85 221 

% within 

Barn 

indflydelse 

80,5% 55,9% 42,9% 57,4% 

Brugt  Count 25 26 113 164 

% within 

Barn 

indflydelse 

19,5% 44,1% 57,1% 42,6% 

 

Bilag 14 

Interesser og indflydelse - I hvilken grad undersøgte du 

mobilabonnement før du/I valgte et til barnet? * Var første 

mobil til barnet brugt eller ny? Crosstabulation 

      

Var første mobil 

til barnet brugt 

eller ny? 

Total       Ny  Brugt  

Interesser og 

indflydelse - I 

hvilken grad 

undersøgte du 

mobilabonnement 

før du/I valgte et 

til barnet? 

I meget 

høj grad  

Count 64 34 98 

% 

within 

Var 

første 

mobil 

til 

29,0% 20,9% 25,5% 
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barnet 

brugt 

eller 

ny? 

I høj 

grad 

Count 97 61 158 

% 

within 

Var 

første 

mobil 

til 

barnet 

brugt 

eller 

ny? 

43,9% 37,4% 41,1% 

Hverken 

eller 

Count 21 37 58 

% 

within 

Var 

første 

mobil 

til 

barnet 

brugt 

eller 

ny? 

9,5% 22,7% 15,1% 

I lav 

grad  

Count 21 12 33 

% 

within 

Var 

første 

mobil 

til 

barnet 

brugt 

eller 

ny? 

9,5% 7,4% 8,6% 

I meget 

lav grad 

Count 12 16 28 

% 

within 

Var 

første 

mobil 

til 

barnet 

brugt 

eller 

ny? 

5,4% 9,8% 7,3% 
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Ved 

ikke 

Count 6 3 9 

% 

within 

Var 

første 

mobil 

til 

barnet 

brugt 

eller 

ny? 

2,7% 1,8% 2,3% 

Total Count 221 163 384 

% 

within 

Var 

første 

mobil 

til 

barnet 

brugt 

eller 

ny? 

100,0% 100,0% 100,0% 

 

Bilag 15 

Interesser og indflydelse - Da du/I skulle finde abonnement til barnet i hvilken grad 

undersøgte du så abonnement til dig selv?  

    
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid I meget høj grad  33 8,6 8,6 8,6 

I høj grad 61 15,9 15,9 24,5 

Hverken eller 63 16,4 16,4 40,9 

I lav grad  50 13,0 13,0 53,9 

I meget lav grad 167 43,2 43,2 97,1 

Ved ikke 11 2,9 2,9 100,0 

Total 386 100,0 100,0   
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Bilag 16 

alder på barnet da det fik mobil * abb til sig selv Crosstabulation 

      abb til sig selv 

Total 

      

høj grad 

mellem 

grad 

hverkan 

eller lav grad ved ikke 

alder på 

barnet 

da det 

fik 

mobil 

6-7 år Count 6 7 26 2 41 

% 

within 

abb til 

sig selv 

6,4% 11,1% 12,0% 18,2% 10,7% 

8 år Count 18 23 43 5 89 

% 

within 

abb til 

sig selv 

19,1% 36,5% 19,9% 45,5% 23,2% 

9 år Count 38 17 105 0 160 

% 

within 

abb til 

sig selv 

40,4% 27,0% 48,6% ,0% 41,7% 

10+ år Count 32 16 42 4 94 

% 

within 

abb til 

sig selv 

34,0% 25,4% 19,4% 36,4% 24,5% 

 

 

 

 


