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Abstract 

Due to a constantly growing mass of advertising and opportunities of choice, customer behavior 

are shifting from a focus on materialism towards quality and affiliations towards brands. This af-

fects the current methods of conducting marketing, which is moving from a transactional to a rela-

tionship based focus, aiming at higher customer retention, stronger economic gains by increased 

loyalty and positive effects of word-of-mouth. Almost every single Danish tween nowadays owns a 

smartphone, which they carry great interest for, and use with a very high frequency. The possibil-

ity of long-term economic gains and costless advertising, by establishing stronger and long-lasting 

relationship with tweens, serves as primary motivation for this thesis.  

By gathering primary case specific data from semi-structured interviews with different tweens and 

one single adult, this thesis seeks to investigates how Danish tweens relates to brands in the 

smartphone market, and how they assess and conduct word-of-mouth. Furthermore a profound 

literature review seeks to investigates drivers for strength and loyalty in customer-brand relation-

ships, tweens overall relations to brands, how attitudes and choices are affected, and outcomes of 

word-of-mouth.   

The analysis initially suggests that tweens can possess several drives for strong and long lasting 

relationships. The results indicate both abstract and tangible associations and judgments that are 

positive, some clear signs of loyalty and willingness to trust in brands delivering overall high quali-

ty products. The analyses also discusses that tweens are very concerned and influenced by, what 

other people think, which can affect their ability to form independent judgments on brands. Con-

sequently it is suggested, that relationships to mobile brands are based on needs for belonging to 

a certain group. For some tweens, relationships are also based on a connection to their identity, 

and a commitment by perceiving a high brand partner quality. These drivers are important for 

strength and loyalty, but most tweens seem to lack thorough knowledge of their brand, resulting 

in the absence of other important drivers. The questioned tweens also reveal that word-of-mouth 

have great presence in their social surroundings, but the specifics on how this is conducted re-

ceived much less attention, which led to difficulties in discussing the effectiveness. This thesis pro-

vides the literature with further insights on how tweens relates to brands in the mobile phone 

business, and the future possibilities of positive effects of word-of-mouth that arises from these 

relationships.  
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1. Indledning 
 

1.1.  Vidensfelt 
 

Den moderne forbrugerteknologi og et medielandskab, som har udviklet sig kraftigt de sidste 5-10 

år, skaber nye udfordringer og muligheder for virksomhedernes marketingafdelinger. Marketing 

forstås oprindeligt som, hvordan en virksomhed får deres mærke og produkter ud på markedet - 

hvilke facetter og egenskaber, der skal kommunikeres ud for at skabe opmærksomhed og aflede 

en efterspørgsel hos forbrugerne. I modsætning til tidligere er denne opgave i dag sværere da 

produktfremmende budskaber ikke længere kan skubbes ud til en stor mængde forbrugere gen-

nem enkelte kanaler. Medielandskabet i dag er ekstremt fragmenteret og komplekst sammensat. 

Der er flere TV kanaler, hvilket resulterer i færre seere pr. kanal, og samtidig flytter forbrugerne 

fokus mod andre platforme som smarttelefoner, Ipads og sociale medier. Forbrugernes fokus er 

således langt mere spredt i dag, hvilket gør det svært for marketingafdelingerne at ramme mål-

gruppen og fastholde deres koncentration. Det er derfor meget omkostningsfuldt for mange virk-

somheder at tilegne sig nye kunder ved traditionel markedsføring.  Dette fordrer virksomheder på 

tværs af brancher i btc-markedet til i højere eller mindre grad at skifte strategi fra den klassiske 

push til den mere moderne pull, hvor kundernes behov og købsmotiver skaber grundlaget for pro-

duktporteføljen og markedsføringen heraf. Virksomhederne søger derfor i højere grad at skabe 

relationer til kunderne for at fordre loyalitet og forhøje ”lifetime-customer-value”.  

Det nye medielandskab giver ikke kun virksomheder udfordringer. Den tilpasningsdygtige virk-

somhed får flere nye muligheder ved de sociale medier bl.a. ved viral marketing og eWOM. Deling 

(sharing) er blevet et socialt fænomen, som mange anvender til at opbygge sociale relationer, hvil-

ket kan medføre store positive gevinster og som tilmed er gratis reklame for den enkelte virksom-

hed. Forbrugerne er gennem de digitale og sociale medier udstyret med et værktøj, der gør dem i 

stand til at kommentere, bedømme og anbefale mærker, hvilket gør dem til aktive distributører af 

indhold og budskaber. I den forbindelse er det meget vigtigt at have stærke relationer til sine kun-

der og have en høj andel af loyale kunder, da det primært er disse, der anses for at levere den 

gunstige word-of-mouth.  
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1.2. Problemstilling 
 

Børn og unge har en stadig større selvstændig købekraft som et resultat af flere lommepenge, fle-

re der har et fritidsjob og pengegaver, mens de samtidig også kan påvirke forældrenes forbrug. Én 

af de forbrugsgoder, der er vigtige for børn på flere parametre, er mobiltelefoner (Gjødesen, 

2010), hvor den teknologiske udvikling har banet vejen for, at flere og flere børn i Danmark har 

deres egen mobiltelefon helt ned til 5-7 års alderen. Dette synliggør et marked, der kan være eks-

tremt gunstigt for udbydere af mobiltelefoner at erobre. Samtidig mener forskere (John 1999), at 

børn helt ned til 4-5 års alderen genkender brands og få år senere udvikler præferencer for visse 

brands. Brands med produkter inden for kategorier som er børne- og ungerelateret og som derfor 

har deres interesse, kan bedre forvente genkendelse, præferencer og sågar loyalitet. Loyalitet ud-

springer af stærke og holdbare relationer, som ligeledes kan afføde såkaldte virksomhedsambas-

sadører, som spreder positive budskaber om brandet til den daglige omgangskreds og via de socia-

le medier. At skabe langvarige kunderelationer med børn fra en tidlig alder kan derfor være meget 

gunstigt for virksomhederne i mobilbranchen. Børn og unge er dog kendetegnende ved et ander-

ledes syn og forhold til brands og forbrug end voksne, og den sande økonomiske gevinst for virk-

somhederne afhænger derfor af, om børn kan indgå i stærke kunde-brand relationer og om de 

udøver positiv word-of-mouth. Denne afhandling vil forsøge at udforske ovennævnte muligheder 

for mobiludbydere med fokus på danske børn i alderen 8-12 år også kaldet tweens.  

1.3.  Problemformulering 
 

Kan danske tweens indgå i stærke kunde-brand relationer med mobilbrands og kan der heraf 

forventes positiv, effektfuld word-of-mouth? 

For at kunne give et fyldestgørende svar på problemformuleringen, ønskes følgende erkendelses-

spørgsmål besvaret. 

 Hvad er en tween og hvilken typisk generel forbrugeradfærd kan tillægges dette seg-

ment? – Skal afdække hvad der alders- og attitudemæssigt definerer en tween, hvilke for-

brugsevner de kan forventes at have, samt hvad der er typisk for deres relation til brands. 

 Hvordan defineres en stærk kunde-brand relation? – Skal afdække hvilke relationer der er 

nødvendige mellem kunde og brand for at opnå stærke og holdbare kunde-brand relationer.  
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 Hvad er kendetegnende ved positiv, effektfuld WOM og eWOM? – Skal afdække hvad der 

er kendetegnende for denne kommunikationsform, hvilken forbindelse det har til kunde-

brand relationer, og hvordan kommunikation bliver positiv og effektiv. 

 Hvordan vælger og evaluerer danske tweens deres foretrukne mobilbrand? – Skal afdæk-

ke hvilke tanker danske tweens har om deres mobil-brand i relation til brand-associationer, 

tilhørsforhold, loyalitet, forbrugsvaner.  

 I hvilken grad og hvordan ytrer tweens sig positivt om foretrukne mobilbrands? - Skal af-

dække om de mest brand-loyale danske tweens bidrager med positiv word-of-mouth samt 

hvordan, og hvor de gør det.  

1.4.  Afgrænsning 
 

Som det fremgår af problemformuleringen, afgrænses denne afhandling til udelukkende at udfor-

ske danske tweens. På grund af manglende tilgængelighed og begrænsede ressourcer indsamles 

der således ikke data om tweens fra andre lande, ligesom den geografiske spredning afspejler til-

gængeligheden af tweens (se afsnit 3.3.1).   

Marketing relaterede undersøgelser med børn lægger op til en bred diskussion om etiske spørgs-

mål angående reklame til børn. Der eksisterer således en stor debat hvor mange udtrykker forfær-

delse over den harmfulde indflydelse det har (Buckingham 2011). Hertil er der udgivet meget kriti-

ske artikler (Calvert 2008) og bøger (Schor 2004; Linn 2006) som alle har det til fælles at de ser 

barnet som værende sårbare, letpåvirkelige og inkompetente. Om man står på den ene eller den 

anden side af denne debat, handler i høj grad om hvordan man ser på børn – ser man dem som 

kompetente eller inkompetente (Buckingham 2011; Rasmussen 2012). For at holde fokus på pro-

blemstilingen er der valgt at bort fra denne etiske diskussion, da afhandlingen ikke specifikt be-

skæftiger mig med reklame.  

Derudover undersøges der kun RM teorier der har relevans for problemstillingen og der ses såle-

des bort fra områder som intern markedsføring og quality management.   

1.5.  Struktur 
 

Nedenstående figur giver en oversigt over afhandlingens struktur. De enkelte kapitlers formål bli-

ver præciseret indledende inden hvert kapitel. 
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1.6.  Forkortelser: 
 

I af handlingen er der brugt en række forkortelser for at gøre skrive- og læseprocessen lettere, 

hvilke der kan dannes et overbliv over her.  

 RM   Relationship Marketing – begrebet bliver uddybet i afsnit 2.1. 

 WOM  Word-of-Mouth – begrebet bliver uddybet i afsnit 2.3 

 eWOM Elektronisk Word-of-Mouth – begrebet uddybes I afsnit 2.3.2 

 Q  Spørgsmålet stillet af interviewer  

 Mærke I analysen fremgår ”Mærke” som et synonym for ”Brand” 

Kapitel 1 -
Indledning

• Vidensfelt

• Problemformulering

• Afgrænsing og struktur

Kapitel 2 -
Teori

• Relationship Marketing

• Kunde-brand relationer

• WOM og eWOM

• Tweens som forbrugere

Kapitel 3 –
Metode

• Videnskabsteoretisk afsæt

• Dataindsamling/teknikker

• Datakvalitet

Kapitel 4 -
Analyse

• Awareness

• Meninger

• Loyalitet

• WOM

Kapitel 5 -
Konklusion

• Svar på problemformulering

• Fremtidige undersøgelser
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2.   Teoretisk fundament 
 

Kapitlet adresserer fire hovedpunkter og starter med en kort redegørelse for oprindelsen og udvik-

lingen af RM som begreb, samt hvilke centrale hovedtemaer der indgår i litteraturen. Herefter 

følger en grundig gennemgang af teorier omhandlende kunde-brand relationer og redegørelser for 

valg af sekundær empiri omhandlende WOM og eWOM. Slutteligt vil kapitlet udforske eksisteren-

de teori omhandlende børns udvikling som forbrugere, også betegnet consumer socialization, 

samt gennemgå sekundær empiri der kan give indsigt i deres relationer til brands.  

2.1.  Relationship Marketing 
 

RM kan spores tilbage til 1980’ernes industrielle og service marketing litteratur hvor Levitt’s 

(1983) tidlige forskning fokuserede på idéen, at den virkelige værdi mellem forbruger og udbyder 

sker efter salget. Lewitt argumenterede for, at udbydernes fokus skulle ændres fra at lukke et salg 

til at levere overlegen kundetilfreds igennem hele kundeforholdets levetid. Senere industriel mar-

keting litteratur af Jackson (1985), skelner som en af de første mellem transaktion marketing og 

relations marketing, hvor vigtigheden af kundeforhold bliver fremhævet  

Coote (1994) identificerede senere tre overordnede tilgange til begrebet; den Anglo-Australske, 

den nordiske og den nordamerikanske som arbejder med RM ud fra forskellige brancher. Den 

nordamerikanske tilgang bidrog med en banebrydende artikel af Berry (1983) som var en af de 

første til at definere RM som ”at tiltrække, fastholde og i større service virksomheder forstærke 

kundeforhold”. Tilgangen tager i hovedtræk udgangspunkt i forholdet mellem køber og sælger i 

virksomheden og det er efterhånden anerkendt i de fleste forretningsområder, at fastholdelse af 

profitable kunder er billigere end at tiltrække nye kunder. Prisen for at anskaffe nye kunder kan 

være meget høje i form af reklame m.m. En højere ”retention rate”1 gør at færre kunder skal an-

skaffes. Etablerede kunder har tendens til at købe mere og koster som regel mindre at servicere. 

Tilfredse kunder er ofte villige til at betale en højere pris til en udbyder de stoler på og anbefaler 

ofte produkter til nye kunder. Ydermere gør kundefastholdelse og tilfredshed det svært for kon-

kurrerende udbydere at overtage eller tage del i markedsudbyttet.   

                                                           
1 Procenttal over hvor mange kunder en virksomhed fastholder fra en periode til den næste periode. 
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RM litteraturen foreskriver også at ikke alle kunder er lige profitable og formålet bliver derfor at 

skabe relationer til de mest lønsomme kunder, hvilket præciserer det centrale i at bevæge sig fra 

transaktion- til relationsmarkedsføring.  

I nærværende afhandling afspejler grundlaget for RM tilgangen selve eksistensgrundlaget for pro-

blemstillingen. Her tænkes der særligt på økonomien i kundefastholdelse og skiftet fra transakti-

ons til relationsmarkedsføring. Hvis der ikke var økonomisk grund til at skabe langvarige kundefor-

hold, ville afhandlingen miste sin relevans og reelt være uden betydning. Fordi opgavens fokus er 

på kunde-brand relationer og WOM effekter hos tweens i mobilbranchen, vil valget af teorier være 

bundet heraf. Således bruges der primært teorier om opbygningen og eksistensgrundlag for kun-

de-brand forhold samt WOM teorier. 

2.2.  Kunde-brand forhold 
 

Anerkendelse af RM tankegangen har fordret specialister og forskere til at udforske, undersøge og 

præcisere de specifikke elementer og dynamikker i kunde-brand forhold.  Af denne mængde litte-

ratur, er det der synes mest brugbart og relevant valgt for at definere hvad et stærkt kunde-brand 

forhold bygger på og hvordan de opnås. Litteraturen bliver gennemgået og argumenteret for i det-

te afsnit.   

2.2.1.  CBBE-modellen 
 

Denne model er fremsat af Keller (2001) og tager udgangspunkt i de store fordele, virksomheder 

opnår ved at have et stærkt brand, som eksempelvis kundeloyalitet, mindre sårbarhed overfor 

konkurrerende marketing tiltag og marketing kriser, større margins, bedre respons over for prisju-

steringer og bedre marketing kommunikationseffekt. Nedenstående model er derfor etableret for 

at besvare spørgsmålene; hvad gør et brand stærkt? Og hvordan bygger man et stærkt brand? 
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Modellen besvarer spørgsmålene ved at introducere fire sammenhængende sekvenser i vejen til 

høj brand værdi. Korrekt gennemførelse af hver sekvens er en nødvendighed for at nå til næste 

sekvens, idet hver sekvens indebærer at opnå forskellige mål med kunderne, både eksisterende og 

potentielle. Det øverste niveau i pyramiden er opnået, når brandet er i besiddelse af aktive, enga-

gerede og loyale kunder som indgår i en stærk kunde-brand relation. Denne type kundeforhold er 

central i problemformuleringen og er et af de elementer, der undersøges og defineres i dette af-

snit. Modellen præsenterer og forklarer teorier om ”vejen” til disse kundeforhold med fokus på 

hvordan kunden skal bedømme og relaterer til brandet for at indgå i stærke og holdbare kundere-

lationer. Modellen giver således et godt overblik over, hvordan denne type relation opbygges, og 

hvad de baseres på, og anvendes derfor i analysen af Tweens evner til at skabe stærke kundefor-

hold. 

De seks byggestene i pyramiden inkluderer flere sub-dimensioner (Se appendix 1) og specifikke 

teorier, som i højere eller mindre grad er blevet udforsket af marketing folk de sidste årtier. Op-

bygningen af Kellers model bliver afspejlet igennem hele dette afsnit, således at alle relevante sub-

dimesioner i modellen bliver redegjort for. I den forbindelse bliver Kellers teori suppleret med teo-

ri fra andre ledende marketing forskere for at opnå en dybere indsigt i elementer inkluderet i Kel-

lers pyramide. 

2.2.2.  Brand-identitet 
 

Der skelnes mellem ”broad” og ”deep” awareness, når man skal vurdere en brands evne til at ska-

be en klar identitet. Med en høj ”broad” awareness vil en stor del af forbrugerne hurtigt kunne 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://btm-inc.biz/tag/customer-based-brand-equity-pyramid-definition&ei=QMGjVbnsMILqyQOKnIPoBQ&bvm=bv.97653015,d.bGQ&psig=AFQjCNGE-Vo6PqxbuTvK_xfjuhJOPdWxIQ&ust=1436881576032298
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nævne brandet i relevante produktkategorier og mange vil nævne dette som det første (top-of-

mind). Dette involverer, at både navn, logo, symboler m.m. kan linkes til brandet og helt essentielt 

de produktkategorier/markeder, brandet konkurrerer i. Med en høj ”deep” awareness forstår 

mange forbrugere hvilke behov brandet er designet til at opfylde i forskellige produktkategorier. 

Kunderne skal kunne associere brandet med forskellige basis produktfunktioner. For at være et 

yderst prominent (salient) brand er det er vigtigt at opnå begge typer af awareness. Selvom brand-

awareness er nederste blok i brand-building pyramiden er det en fundamental byggesten, som 

Ifølge Keller (2001) har tre funktioner. For det første påvirker det formationen og styrken af brand 

associationer som skaber brandets image og giver det mening. Ydermere har en klar identifikation 

af produktkategori og behov opfyldelse kritisk indflydelse i mulige købs- og konsumeringssituatio-

ner.  

Dette første skridt ses som en forudsat nødvendighed i vejen mod kunde forhold og vil derfor ikke 

blive gennemgået yderligere. Således skal tweens være i stand til at genkalde brandnavne og ba-

sisproduktfunktioner hos visse brands hvis de skal forventes at kunne indgå i stærke relationer til 

brands.  

2.2.3.  Brand-betydning 
 

Et dybere kendskab til brandet og opfattelse af brandets betydning er næste mål, da awareness i 

mange produkt og servicekategorier sjældent er nok til at være konkurrencedygtige. En veletable-

ret brand-betydning tager udgangspunkt i et brand-image, som sikrer, at forbrugerne ved, hvad 

der er kendetegnende for brandet, og hvad det står for. Keller anser overordnet at brand-

betydning kan opdeles i to dimensioner; funktionelle og ydeevnerelaterede meningsdannelser og 

abstrakte forestillingsrelaterede meningsdannelser. Således kan meningsdannelsen ske direkte 

med baggrund i egne erfaringer eller indirekte via opfattelser som resultat af marketing eller 

WOM.  

2.2.3.1.  Håndgribelige meningsdannelser 
 

Produktets egenskaber influerer i særlig høj grad hvilken oplevelse, kunden får med brandet, hvad 

de hører om brandet fra andre personer, og hvad virksomheden kan kommunikere ud via marke-

ting. Forbrugernes oplevelse med produktet skal derfor som minimum matche og helst overgå 

forbrugernes forventninger (Keller 2001). De mere håndgribelige og funktionelle elementer kan 
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variere stort mellem produktkategorier. I nærværende case vil det være elementer som overord-

net kvalitet og holdbarhed, design, brugervenlighed, hurtighed, kamerakvalitet, lydkvalitet, 

skærmkvalitet, service- og refunderingsmuligheder og selvfølgelig prisen. Alle disse funktioner 

kombineret skaber mobilens generelle funktionsdygtighed, hvilket giver kunden en bestemt nytte 

af produktet. Nytten og heraf tilfredsheden af produktet kan svinge imellem forbrugerne grundet 

forskellige behov og forventninger.  

Linket opfattet værdi -> tilfredshed -> loyalitet er et af de mest etablerede inden for RM og er 

blandt andet beskrevet i EPSI modellen, som bruges til at ”rate” en virksomheds kundetilfredshed 

og loyalitet (se appendix 2). I modellen indgår fire indsatsparametre, som hver især påvirker den 

opfattede værdi, tilfredshed og loyalitet. De fire indsatsparametre i EPSI modellen; servicekvalitet, 

produktkvalitet, forventninger og image er alle elementer, som Keller (2001) nævner i anden se-

kvens. Ligesom Keller (2001) beskriver det, viser EPSI modellen, at den opfattede værdi drives af 

de håndgribelige parametre som produktkvalitet og servicekvalitet, men også af forventninger til 

netop disse. I nærværende case er det derfor essentielt, at tweens opfatter et specifikt brand’s 

produkt og servicekvalitet som højere end de forudgående forventninger.  

2.2.3.2.  Abstrakte meningsdannelser 
 

Den indirekte måde at opnå en ønsket opfattelse af brandets betydning relaterer sig til mere ab-

strakte forestillinger, altså hvilke uhåndgribelige tanker, mennesker har om et brand. Forestillinger 

involverer ofte brandets metoder til at påvirke psykologiske og sociale behov. Et af disse behov er 

f.eks. ønsket om at være en del af en bestemt gruppe også betegnet brugerprofiler. Således kan et 

brand associeres med profiler eller ideelle profiler, altså en bestemt type mennesker. Profiler kan 

være baseret på demografiske elementer som køn, alder, race og indkomst, men også på psykolo-

giske elementer som livsattitude, karriere, sociale egenskaber og politiske holdninger. Opfattelse 

af et brands betydning kan have baggrund i forestillinger om enkelte bruger-profiler (pige vil have 

den samme telefon som sin ”seje” ældre kusine) samt større grupper af bruger-profiler (nystarte-

de CBS-studerende observerer, at mange medstuderende har en Macbook og forestiller sig denne 

PC som det rigtige valg). Brand-associerede brugerprofiler og brugergrupper kan have en væsent-

lig betydning for opfattelsen af et brands betydning. Særligt hos ”nye” forbrugere som ikke besid-

der kendskab til de håndgribelige forskelle mellem valgmuligheder, vil forestillinger baseret på 

brugerprofiler og WOM have potentiel stor betydning (Keller 2001).  
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Betingelser for hvordan, og hvor produktet kan eller burde blive købt, ligeledes have en indflydelse 

på opfattelsen af brandets betydning. Således kan opfattelsen af brandets imaget være påvirket 

af, om det er tilgængeligt i alle forretninger eller kun i enkelte. De brands som kun fås i specialise-

rede forretning opfattes ofte som mere eksklusive (Keller 2001). 

Forbrugere tillægger brands personlighedstræk, sammenlignelige med dem, vi giver mennesker 

(Keller, 2001).  De mere beskrivende elementer af de abstrakte forestillinger om et brands person-

lighed kan gøres op i fem træk med underliggende dimensioner; 1: Oprigtig, 2: Spændende, 3: 

Kompetent, 4: Sofistikeret og 5: Robust. Aaker (1997) har i den forbindelse udarbejdet en pålidelig 

og generaliserende skala til at måle konstruktion af et brands personlighed. De tre første ”brand 

personalities” relaterer sig til ”The Big Five’s” menneskelige personlighedstræk fra den interperso-

nelle kontekst (Digman 1990), mens sofistikeret og robust udelukkende eksisterer i brand kontek-

sten. Andre artikler inden for kunde-brand relationer fokuserer på de fællesnævnere, der eksiste-

rer med interpersonelle forhold og de psykologiske aspekter heri. Mennesker anses på mange 

måder til at relatere sig til brands, som de gør til mennesker (Fournier 1998;2012) og alle relatio-

ner i deres essens har derfor et formål (Fournier 1998). De er med til at skabe og forme meninger i 

en persons liv, og udviklingen af ens personlighed afhænger i høj grad af de relationer man har 

igennem livet. Tryghed og tillid til et brands intentioner (oprigtighed), samt kompetence og evner, 

fremhæver Fournier (1998) som værende to særligt vigtige underliggende dimensioner, som på-

virker brand opfattelsen. Ligesom ens relationer til mennesker kan dække forskellige fysiske eller 

psykologiske behov, vil relationer til brands ligeledes tage udgangspunkt i et behov, som dermed 

giver relationen et formål. Her fremstår det psykologiske behov for at finde relations partnere 

med gode intentioner og passende kompetencer vigtige i alle relationer. Brands kan f.eks. give 

gennemført service i form af refunderingspolitikker, garantier, samt proklamere CSR politikker for, 

at fremstå som hjælpsomme og sympatiske, og derved være et brand med gode intentioner. Un-

der dimensionen oprigtighed bruger Aaker (1997) flere underliggende drivere til at konstruere 

denne opfattelse af et brand. En forbruger skal eksempelvis opfatte brandet som ”nede på jor-

den”, ærlig, ægte, sundt, originalt samt sentimentalt og venligt. I den anden af de vigtigste ”brand 

personalities”-kompetence - findes flere underliggende drivere som pålidelig, hårdtarbejdende, 

sikker, intelligent, teknisk, succesfuld, markedsleder og selvsikker (Aaker 1997). 
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Med udgangspunkt i unge forbrugere i en dynamisk branche, anses også personlighedstrækket 

spændende som vigtigt. Spædende indebærer at brandet opfattes som trendy, udfordrende, cool, 

unikt, moderne og det vurderes, at tweens ønsker at skabe relationer til brands, som besidder 

disse træk. 

Fordi mennesket søger efter de samme psykologiske elementer i alle relationer, er det derfor kun 

naturligt at forbrugere tillægger menneskelige træk i deres opfattelse af et brand. Ifølge Fourni-

er(1998) eksisterer der en vis komfort i at opfatte brandet som et aktiv og bidragende medlem af 

relationen frem for en passiv genstand af marketing transaktioner. Personlighedstræk er derfor 

væsentlige faktorer i brands tiltrækning af ønskede kundegrupper, opbygning af loyalitet og ska-

belse af værdi.  

Opfattelsen af et brands samlede sæt af menneskelige træk er forskellige forbrugere imellem, men 

den samlede teori på området forudsætter, at tweens i nogen grad menneskeliggør og opfatter 

specifikke brands som oprigtige, spændende og kompetente, før de kan forventes at ville indgå i 

en relation.  

Som tidligere beskrevet kan associationer til bestemte brugerprofiler have stor betydning for 

brandopfattelsen, grundet at det er en slagkraftigt måde at menneskeliggøre dette (Fournier, 

2012). Hvis brands associeres med elskede eller forhadte personer, kan det vække stærke minder. 

Forbrugerens opfattelse af dette kan således aktiveres i en given købssituation, og influere på, 

hvordan der relateres til specifikke brands. 

Et brand kan associeres med håndgribelige og abstrakte værdier, men for at give værdi til vejen 

mod kundeforhold skal de besidde en vis form for styrke, favorisering og unikhed i øjnene hos for-

brugeren (Keller 2001). Således er det nødvendigt, at associationer er stærkt knyttet til brandet, 

vigtigt og værdifuldt hos forbrugerne og unikt relateret til et specifikt brand. Mangler bare et af 

disse forhold, kan associationen miste meget af sin værdi. Samtidig må man acceptere, at ikke alle 

associationer er værdifulde, ligesom ikke alle værdifulde associationer er unikke (Keller 2001). I 

nærværende case er det derfor nødvendigt, at tweens er i stand til at tillægge specifikke brands 

værdier, hvad enten de er håndgribelige og funktionelle, abstrakte og følelsesrelateret eller begge 

dele. 
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2.2.4.  Brand-respons 
 

Brand-respons omhandler tanker og følelser kunder har om brandet, og kan forstås som en afledt 

reaktion på de associationer, en forbruger kan tillægge et brand. Ligesom associationerne er delt 

op i håndgribelige og abstrakte, skelner Keller (2001) brand-respons mellem, om det kommer fra 

hovedet eller fra hjertet og derved om der er tale om bedømmelse eller følelse. 

2.2.4.1.  Brand-bedømmelse 
 

Bedømmelse sker ud fra en kundes personlige mening og evaluering af et brand baseret primært 

på egne erfaringer i forbindelse med brugen af brandets produkter. Bedømmelse involverer yder-

mere, hvordan kunder sammenfatter alle opfattede håndgribelige og abstrakte associationer, de 

måtte tillægge brandet. En samlet bedømmelse sker således med baggrund i såvel egne erfaringer 

som associationerne. En kunde kan f.eks. bedømme et brand ekstra positivt hvis de; 

1. er tilfredse med produktets kvalitet og  

2. opfatter en stærk positiv association forbundet med at være en del af en ønsket brugerprofil. 

Ifølge Keller (2001) er der særligt fire typer af bedømmelser, som er vigtige i relation til at skabe 

loyalitet, kundeforhold og brand-værdi.  

2.2.4.1.1.  Brand-kvalitet 
 

Den vigtigste er ifølge Keller (2001) de forskellige måder, hvorpå kvalitet kan opfattes. I sidste af-

snit blev opfattet kvalitet i henhold til værdi og tilfredshed noteret som værende en af de vigtigste 

associationer, fordi en høj opfattet værdi leder til tilfredshed, som igen leder til loyalitet. Forskel-

len mellem brand-betydning og brand-respons bliver derfor at forbrugere ikke blot skal associere 

et brand med høj kvalitet, men også bedømme brandet, hvilket i sig selv kræver håndgribelige 

erfaringer med brandets produkter.  

2.2.4.1.2.  Brand-pålidelighed 
 

Kunder kan og vil i mange tilfælde ikke kun bedømme et specifikt brands kvalitet, men også vurde-

re virksomheden eller organisation bag brandet i et større perspektiv. Brand-pålidelighed refererer 

således til, hvordan kunder bedømmer brandet som helhed, og her er det ifølge Keller (2001) es-

sentielt, at kunderne bedømmer godt på opfattet ekspertise, troværdighed og elskværdighed. Så-

ledes skal brandet bedømmes som kompetent, innovativt og markedsledende, men samtidig påli-
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deligt og følsomt over for kundernes interesser. Slutteligt skal brandet vurderes at være sjovt, in-

teressant og værd at bruge tid på. De tre dimensioner relaterer sig i høj grad til de tre tidligere 

fremhævede brandpersonligheder oprigtig, spændende og kompetent. Således er kendeordene 

under Kellers (2001) ekspertise meget sammenlignelige med dem under Aakers (1997) kompeten-

ce. Troværdighed inddrager de samme ting som Aakers (1997) oprigtighed, mens elskværdig inde-

holder nogle af de samme elementer som Aakers (1997) spændende. Fournier (1998) fremhæver 

de samme dimensioner som særlig vigtige i kunde-brand forhold. 

2.2.4.1.3.  Brand-overvejelse 
 

Uanset hvor højt et brand er anset til at være kompetent og troværdig, skal det betragtes som 

værende personligt passende og meningsfuldt for forbrugeren (Keller 2001). Brand-betragtning er 

således mere end simpel brand-awareness, da det omfatter sandsynligheden for, at brand inklude-

res i en portefølje af brands, forbrugeren vil overveje. Der er lavet meget forskning om brand-

respons med fokus på de positive reaktioner og associationer, men manglen på viden om drivere 

til brand avoidance har ifølge White (et al. 2012) implikationer for marketing forskere og prakti-

kanter. Tidligere blev det klarlagt, at alle relationer tjener et formål, ofte med psykologisk bag-

grund samt, at relationer har en vigtig rolle i opbygning af personlighed og identitet. En vigtig del 

af brand forbrug er således konstruktionen og udfoldelse af forbrugeridentiteter. Til- eller fravalg 

af brands er derfor ofte et resultat af den opfattede korrespondance mellem brand-tilhørende 

brugerprofiler og en forbrugers personlige image. Forbrugere afviser derfor typisk brands for at 

undgå en uønsket mening i deres liv (White et al., 2012). Forbrugere kan således vedligeholde 

egen selvtillid ved at afvise produkter eller brands, som de associerer med negative værdier rela-

teret til en uønsket udgave af dem selv. Helt overordnet fører det til, at valg af brands kan drives 

af fravalget af et andet, også selvom det fravalgte opfattes som værende af bedre kvalitet. Således 

synes negativ brand-respons at have meget magt, idet brands spiller en integreret rolle i forbru-

geradfærd både positivt og negativt (White et al. 2012).  

2.2.4.1.4.  Brand-overlegenhed 
 

I vejen mod kunde-brand forhold er det nødvendigt, at kunderne anser brandet som unikt og bed-

re end alle andre konkurrenter. Hvor mange unikke brand associationer og hvilken form de har i 

forbrugerens bevidsthed, har i den forbindelse afgørende betydning. Ordet unikt går igen i meget 
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forskning om drivere til kunde-brand-forhold og nævnes bl.a. under ”spændende” dimensionen i 

Aakers (1997) brandpersonligheder. Formen af de unikke associationer har ligeledes indflydelse, 

da de ikke nødvendigvis er betydningsfulde i en forbrugssituation. Nokia kan f.eks. associeres med 

unik erfaring inden for mobiludvikling, men erfaring er nødvendigvis betydningsfuldt ift. tekniske 

egenskaber eller design, når tweens vælger mobilbrand.   

2.2.4.2.  Emotionel respons 
 

Keller nævner nævner seks vigtige følelser brandet skal vække hos forbrugeren: Varme, sjov, 

spænding, sikkerhed, social accept og selvrespekt.  

Disse følelser henviser til mange af de meningsdannelser og bedømmelser gennemgået tidligere. 

Således indgår varme, sjov, spænding og sikkerhed i de personligheder, der kan associeres med 

brands, og som anses som særligt vigtige, mens social accept og selvrespekt hænger sammen med 

de brugerprofiler, der associeres med brandet. De abstrakte og håndgribelige associationer udvik-

ler sig til følelser, når en bestemt del af et kundeforhold er etableret. Dette kommer ifølge Keller 

(2001) til udtryk ved, at kunden føler sig eksempelvis rolige og fredfyldte (varme), underholdt og 

legesyg (sjov) i live og cool (spænding), komfortabel og bekymringsfri (sikkerhed), tilfreds med 

omverdenens reaktion på brand-forbruget (social accept) samt selvsikker og stolt (selvrespekt).  

Der er flere måder kunder bedømmer eller har følelser for brands, men det er vigtigt, at disse be-

dømmelser og følelser er positve. Ligeså vigtigt er det, om de er tilgængelige i bevidstheden i rele-

vante købssituationer. Bedømmelser og følelser for brands kan kun positivt påvirke forbrugerad-

færd og lede mod kunde-brand forhold hvis kunderne reflekterer og tænker positivt, når de støder 

på brandet. I nærværende kontekst skal tweens således være i stand til at bedømme brands posi-

tivt på mange parametre, anskue det som værende unikt og/eller nære stærke følelser for brands.   

2.2.5.  Brand-forhold 
 

Det sidste niveau i pyramiden er ordet brand-resonance, og at kunderne er ”in sync” med brandet. 

Dette kan forstås som hvorvidt kunden og et brand er på samme frekvens -  om brandets evner 

passer både funktionelt og abstrakt til forbrugeren. Brand resonance opstilles i fire kategorier; 

Behavioral loyalty, Attitudinal attachment, Sense of Community og Active engagement. 
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2.2.5.1.  Behavioral Loyalty 
 

For at en kunderelation skal være profitabel, skal kunden købe produkter med en vis frekvens og 

mængde, som kan retfærdiggøre de ressourcer, der bruges på kunden. Hvor ofte og hvor meget 

en kunde skal købe et brands produkter, afhænger dog af produkt- og forbrugskategorien. I nær-

værende case vil de mest adfærdsmæssig loyale tweens være dem, som ofte skifter telefonmodel-

len til en ny af samme mærke, eller køber andre produkter af samme mærke. Loyalitetsindikato-

rerne skal betragtes ud fra tweens begrænsede økonomi, hvor de i høj grad er afhængig af deres 

forældre. 

2.2.5.2.  Attitudinal Attachment 
 

Genkøbsgrad og købsmængde er vigtigt men ikke nok, da det kan være baseret på andre ting, så-

som pris eller anskaffelsesmuligheder. Kunderne skal ikke blot have en positiv attitude overfor 

brandet, men se det som noget specielt i en bredere kontekst (Keller 2001). Kunder som besidder 

ægte personlig tilhørsforhold, vil ligefrem fortælle, at de nærer en form for kærlighed overfor 

brandet, ser det som dyrebart ejendom og en ”glæde”, de ser frem til.  

Heinrich et al. (2012) har præsenteret en skala til at måle på konceptet brand love, med et ud-

gangspunkt i ”Triangle of love” (Stenberg et al. 1986), hvor kærlighed til brands er en konstruktion 

af intimitet, passion og forpligtelse. Måden hvorpå de skal anskues, ændres naturligvis med kon-

teksten, men konstruktionen forbliver ens.  Stærke og holdbare brandrelationer kan anses som en 

konstruktion med mange menneskelige facetter; 

”At the core of all strong brand relationships was a rich affective grounding reminiscent of con-

cepts of love in the interpersonal domain”. (Fournier 1998)  

Driverne til relationens styrke og holdbarhed deles af Fournier (1998) op i tre dimensioner;  

1. Affective and socioemotive attachments – love/passion and self-connection 

2. Behavioral ties – interdependence and commitment 

3. Supportive cognitive beliefs – intimacy and brand partner quality 

Fournier (1998) bruger blandt andet de samme facetter i sin konstruktion af relationers styrke og 

holdbarhed som Sternberg (et al. 1986) og Heinrich (et al. 2012) bruger i konstruktionen af hen-
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holdsvis interpersonel- og brandrelateret kærlighed. Derfor vurderes det, at specifikke pointers i 

disse teorier kan bruges til at vurdere tweens personlige tilhørsforhold til brands.  

2.2.5.2.1.  Affective and socioemotive attachments 
 

Passion kan udtrykkes ved en følelse af, at ”noget mangler”, når brandet ikke har været brugt i et 

stykke tid (Fournier 1998) og at brandet er uerstatteligt i en sådan grad, at separationsangst kan 

forventes. Ifølge Heinrich (et al. 2012) kan passion defineres som en tilstand af dyb fysiologisk op-

hidselse eller en tilstand af intens længsel efter samvær med en anden. Ifølge teorien bør tweens 

passion for et brand således vurderes efter, om de besidder disse følelser af længsel efter et 

brand. 

Self-connection omfatter i hvilken grad brandet leverer værdi til vigtige identitetsbekymringer, og 

udtrykker en betydelig del af identiteten (Fournier 1998). Ligesom et mismatch mellem brand-

image og kundens ideelle selvsyn, er en stærk motivation for undgåelse af brands, er et stærkt 

match en del af konstruktionen af styrke og holdbarhed i relation. Som tidligere nævnt har alle 

relationer et eller flere formål, og relationen bliver stærkere, hvis formålet er centralt, og forbin-

der brandet til kundens identitet. Forbrugere, som bruger et brand i skabelsen og vedligeholdelsen 

af deres identitet, bevarer relationen gennem beskyttende følelser af unikhed, afhængighed og 

tolerance (Fournier 1998).  

2.2.5.2.2.  Behavioral Ties 
 

Ifølge Heinrich (et al. 2012) kan commitment forstås som en persons intention til at vedligeholde 

en relation, hvor de bruger udsagnene ”X-brand ville være mit første valg” og ”Jeg vil ikke købe 

andre brands, hvis X-brand er tilgængelig i butikken” som faktorer for dimensionen. I beskrivelsen 

af commitment bruger Fournier (1998) udsagn fra respondenter, som inkluderer ”Jeg ville aldrig 

købe andre brands”, ”Jeg er meget loyal over for det brand”. Det anses bredt som en meget vigtig 

dimension i såvel konstruktionen af kærlighed til brands som i styrken og holdbarheden af kunde-

relationer. Forpligtelse afføder stabilitet som resultat af bl.a. afholdelse fra fristelser af udefra-

kommende brands (Heinrich et al. 2012).  Ovenstående udsagn viser således hvilke holdninger, 

tweens skal vise, for at de kan vurderes at besidde en stærk forpligtelse til et brand. 

2.2.5.2.3.  Supportive cognitive beliefs 
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Ifølge Heinrich (et al. 2012) associeres intimitet med ”en klarhed over den interne sfære, den mest 

indadvendte virkelighed ved en anden person”. Ifølge Fourniers (1998) brand-historier udvikles 

der en omfattende vidensstruktur omkring de mest elskede brands, der inkluderer flere lag af 

meninger, og som afspejler et dybere niveau af intimitet. Dette reflekterer overbevisninger om et 

brands overlegende produkt-evne, som bliver polstret af myter om produkternes ydeevne og for-

stærket gennem marketing cues (Fournier 1998). En brand-relation-erfaring, som er struktureret 

af personlig associationer, hvor brandet spiller en central rolle, afleder ifølge Fournier (1998) det 

mest intime bånd mellem kunde og brand. Dette resulterer i, at opfattelsen af brandet generelt 

bliver påvirket heraf (der opstår bias), hvilket medfører, at kunden eksempelvis har lettere ved at 

tilgive fejl (Heinrich et al. 2012) og ikke anerkender andre brands som værende ligeså gode. Følel-

sesmæssig tilknytning er per definition umulig uden intimitet (Heinrich et al. 2012). 

Brandpartner kvalitet henviser til de roller der forventes udfyldt i partnerskabet, altså en dom over 

partnerens evne til at leve op til den fællesskabte forventningsafstemning (Fournier 1998) som 

opgøres i fem komponenter; 

1. Kunden skal føle og opleve, at brandet har positive tanker om hende/ham. Kunden skal så-

ledes føle sig eftertragtet, lyttet til, respekteret og føle, at der bliver taget hånd om hen-

de/ham. 

2. Kunden skal bedømme brandet til at være pålidelig og forudsigelig når det kommer til at 

opfylde de roller, partnerskabet fastsætter. 

3. Kunden skal tro på, at brandet overholder de implicitte ”regler” partnerskabet indeholder 

4. Kunden skal stole og tro på, at brandet leverer det der ønskes og ikke det der frygtes 

5. Kunden skal føle, at brandet tager ansvar for dets handlinger 

Mange facetter påvirker forbrugernes personlige tilhørsforhold til brands, som kan føre til en nær, 

stærk og holdbar kunde-brand relation. I henhold til problemformuleringen, betragtes de fremhæ-

vede facetter, at være særligt vigtige, at analysere på når empirien skal give svar på problemfor-

muleringen.  

2.2.5.3.  Sense of Community 
 

Brandet skal give mening for kunden i en bredere og mere social forståelse, og kunden skal således 

identificere sig med brandets ”broderskab” eller ”samfund”. Disse tilknytninger kan involvere an-
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dre brugere af brandet, men også medarbejdere eller repræsentanter af et brand. I nærværende 

kontekst kan identifikationen have dybe sociale rødder (Keller 2001). Tidligere blev det noteret, at 

associerede bruger-profiler og det at tilhøre en bestemt gruppe havde stor indflydelse på hvordan 

brand opfattes. Bruger-profiler og det samlede ”broderskabs” personlighed skal således matche 

kundens selvopfattelse.  

2.2.5.4.  Active Engagement 
 

Aktivt engagement er en af de vigtigste indikationer på styrke og holdbarhed i relationen (Keller 

2001), og henviser til den ekstra tid, penge, energi og andre ressourcer kunder er villige til at bruge 

på brandet. Kunder som melder sig ind i en brand-klub, modtager opdateringer og udveksler me-

ninger og holdninger med andre brand-forbrugere eller brand-repræsentanter udviser således 

aktivt engagement. Ved at deltage i chats og dele information eller anbefale brandet til andre, kan 

de skærpe interessen for brandet og hjælpe med at forstærke brandets bånd til andre kunder. 

Denne type kunder kaldes ”evangelister” eller ”ambassadører” i RM litteratur, og er særlig vigtige i 

forbindelse med udøvelsen og effekten af WOM. Keller (2001) mener at et stærkt personligt til-

hørsforhold og ”sense of community” er nødvendigt før disse kunder kan eksistere. 

2.3. Word-of-Mouth 
 

Formålet med WOM fra forbrugerens synspunkt er at indsamle eller sprede information om et 

produkt eller service. Informationskilden har her en afgørende rolle, idet den skiller sig ud fra an-

den tilgængelig information. I form af almindelig reklame via diverse medier er meget information 

præget af virksomhedernes egne incitamenter om at sælge mere, og betragtes derfor ofte med 

skeptiske briller (Fournier et al. 2014). Derfor anses WOM som værende et stadigt mere betyd-

ningsfuldt marketing-værktøj, hvor effektiviteten falder tilbage på kildens oprindelse og særligt 

dennes troværdighed modsat virksomhedernes. Således er mange forfattere inden for litteratur 

der beskæftiger sig med WOM enige om, at information der stammer fra private bliver betragtet 

som værende mere; 

1. Troværdige 

2. Engagerende 

3. Overtalende 

(Sweeney et al. 2012; Fournier et al. 2014) 
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Vi stoler mere på de individer som anbefaler produkter om det måtte være familiemedlemmer, 

kollegaer, naboer eller tætte venner. Denne tillid afspejles i hvordan budskabet bliver opfattet, 

hvilket gør WOM mere effektivt end traditionel markedsføring (Fournier et al. 2014). I henhold til 

problemformuleringen vil den næste del af dette afsnit redegøre for teori der kan uddybe hvordan 

positiv WOM bliver effektfuldt.  

Deling af budskaber og bedømmelser online kaldes eWOM, og findes særligt relevant i denne un-

dersøgelse da tweens er storforbrugere af online medier (Calvert 2008; Robb 2015; Mehlsen et al. 

2014). Af samme årsag vil afsnittet sluttes af med en gennemgang af teori, der kan uddybe eWOM 

som koncept, herunder effektive retorikker.  

2.3.1.  Effektfuldt WOM 
 

Sweeney et al. (2012) undersøger de faktorer, der påvirker effektiviteten og indflydelsen af WOM, 

samt måler på styrken af individuelle budskaber. Her fremsættes ny teori og skalaer der kan bru-

ges til at vurdere hvordan positiv WOM bliver effektfuldt, hvilket findes yderst relevante i dette 

afsnit. Der identificeres tre dimensioner der påvirker styrken af interpersonelle budskaber: 

1. Gunstighed 

2. Det emotionelle aspekt 

3. Det kognitive aspekt 

2.3.1.1.  Gunstighed 
 

Her vurderes effektiviteten af om WOM er positiv eller negativ. I nærværende case holdes fokus 

på positiv WOM, som betragtes som en afledet gevinst af tweens brandrelationer og derfor vil 

dette aspekt ikke blive yderligere gennemgået. 

2.3.1.2.  Emotionelle Aspekt 
 

Udøveren af WOM vil ofte fremhæve deres budskab gennem dybde, intensitet og livagtighed. Det 

involverer det brugte sprog, som kan være livligt, stemningsfuldt og detaljeret. Livagtig informati-

on som er interessant, tankevækkende eller dragende, er nemmere at ”hente” i hukommelsen, 

vægter mere i den kognitive bedømmelse, og har derfor mere indflydelse (Sweeney et al. 2012). 

Udøverens følelser, og evnen til at udtrykke disse, spiller derfor en betydelig rolle i transmissionen 

og opfattelsen af WOM. I relation til WOM, spiller det førnævnte tilhørsforhold også en betydelig 
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rolle, da den tilsigtede styrke i leveringen af WOM er påvirket heraf. Beskeder har mere indflydel-

se når de leveres entusiastisk, og WOM huskes generelt bedre på grund af den livagtighed, der i 

sagens natur eksisterer i kommunikation via ansigt-til-ansigt (Sweeney et al. 2012). En emotionel 

udøver af WOM kan ligeledes appellere til social- og selv-realiseringsaspektet således, at rationelle 

og emotionelle beskeder styrker personlige værdier. Alt i alt vil det samlede emotionelle udtryk 

påvirke hvor overtalende budskabet bliver, og dermed hvor effektivt det er.  

2.3.1.3.  Kognitiv Aspekt 
 

Effekten af positiv WOM er ligeledes påvirket af den kognitive natur der eksisterer i kommunikati-

onen. Dette inkluderer primært, at informationen skal være klar og troværdig, hvilket bliver uddy-

bet af de indholdselementer, der ”loader” bedst i denne faktor ifølge Sweeney’s (et al. 2012) em-

piri. Her kan det noteres, at følgende elementer appellerer til det kognitive aspekt, givet i en ræk-

kefølge der starter med den vigtigste: ærlig, faktuel, klar, troværdig, baggrund i rigtige livserfarin-

ger, informativ og specifik. 

2.3.1.4.  Opsummering 
 

For at fremsætte de mest valide sub-skalaer til at beskrive indhold og levering af WOM, trimmer 

Sweeney (et al. 2012) deres to overordnede skalaer (emotionelle/kognitive aspekt). Hver sub-skala 

indeholder fire vigtige elementer som relaterer sig til det emotionelle aspekt og/eller kognitive 

aspekt beskrevet ovenfor.  

Kognitivt indhold 
Kognitiv levering: (leve-

ret på en..) 
Indholds dybde: 

Styrken af leveringen: 
(leveret på en…) 

Informativ Faktuel måde Uddybende Overbevisende måde 

Troværdig Ærlig måde Eksplicit Stærk måde 

Klar og tydelig Informativ måde Intens Vigtig måde 

Specifik Pålidelig måde Bekræftende Med brug af stærke ord 

Tabel 1. Sweeney et. al. (2012)  

Tabellen viser hvilke elementer eller hvilken natur WOM-kommunikationen skal besidde for at 

styrke effekten af den. Dermed ikke sagt, at WOM ikke kan være effektivt uden at opfylde alle 

ovenstående krav, men sandsynligheden for høj effektivt, øges med eksistensen af disse elemen-

ter Sweeney (et al. 2012. Den ønskede høje intensitet af de fire skalaer korrelerer med den opfat-
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tede service-kvalitet, værdi og tilfredshed, hvorfra WOM udspringer. Med andre ord, de mest til-

fredse tweens, vil give den mest effektive WOM via en intensivering af de fire skalaer. 

2.3.2.  eWOM 
 

”.. characteristics of eWOM include its asynchronous nature, the predominace of the written word, 

weak social ties among information givers and seekers, and the fact that participants likely never 

meet face-to-face.” - Fournier (2014) 

Elektronisk WOM udøves på internettet via de sociale medier og anmeldelses-hjemmesider hvor 

der ikke er tale om ansigt-til-ansigt kommunikation, hvilket medfører andre forudsætninger for 

hvordan WOM-budskaber kan leveres. Således vil en del af elementerne som påvirker WOM-

effektivitet positivt, være svær eller helt umulig i eWOM. Det er således ikke muligt at bruge 

kropssprog og ansigtsudtryk til at forhøje indlevelse og troværdighed, og generelt vil livagtigheden 

samt det emotionelle udtryk være begrænset i online kommunikation. Selvom det traditionelle syn 

på WOM stadig kan bruges i en eWOM kontekst - f.eks. det at en stor portion af eWOM stammer 

fra forbrugernes egne lyster og behov for at dele erfaringer (Fournier et al. 2014) – er der stadig 

nogle karakteristiske forskelle mellem dem.  

Med en asynkronisk kommunikation hvor rådgivning og respons ikke nødvendigvis sker samtidig, 

vil interaktionen miste dynamik, og hvis der går for lang tid mellem responsen, vil der muligvis sø-

ges information andre steder. Svage sociale bånd mellem giver og modtager kan forventes at have 

negativ effekt på troværdigheden, da man ikke ”automatisk” stoler på WOM giveren (Fournier et 

al. 2014). Nogle vil endda mistænke online ambassadører for at være professionelt tilknyttet den 

virksomhed de prædiker om. At kommunikation ikke foregår ansigt til ansigt og deraf dominansen 

af det skrevne ord, har negativ indflydelse på livagtigheden og overbevisningen i budskabet, men 

kan positivt påvirke hvor specifik og informativ information kan blive.  

Selvom det umiddelbart tyder på, at eWOM har mange begrænsninger, indeholder eWOM til gen-

gæld nogle fordele og muligheder i forhold til almindelig WOM. Elektronisk WOM kan således fo-

regå 1 til 200 eller måske endda 1 til 1000, og ambassadører får således mulighed for, at nå ud til 

mange flere potentielle kunder end ved almindelig WOM. Blandt andet derfor, foreslår Fournier 

(et al.2014), at de sociale medier er særlig potente til at forstærke WOM-effekter.  
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2.4.  Tweens forbrugerkultur 
 

Litteratur omkring børns forbrugerkultur fik en kraftig opblomstring i 1970’erne med artiklen Con-

sumer Socialization (Ward 1974). Fokus har siden da været særligt henledt på børns fremskreden-

de kognitive evner og sociale erfaringer med henblik på den påvirkning, det har på deres rolle som 

forbrugere (Ward 1974; McNeal 1979 og 1991; John 1999). Virksomheders realisering af børns 

betydningsfulde købekraft har siden år 2000 skabt incitament for forskning fokuseret på effektive 

marketing metoder til børn (Siegel et al. 2001; Lindström 2003; Marshall 2010). Dette afsnit præci-

serer hvordan tweens kan forventes at tænke og opføre sig i en forbrugssammenhæng, mens der 

suppleres med litteratur som kan give indsigt i nutidens tweens og deres forbrug- og medievaner.  

2.4.1.  Consumer Socialization 
 

I hendes artikel fra 1999 gennemgår og konkretisere John (1999) 25 års forskning om børns udvik-

ling som forbrugere. Artiklen er flittigt citeret i marketingforskning omhandlende børn, og inklude-

rer empiriske resultater relateret til børns viden om produkter, brands, reklame, indkøb, pris, be-

slutnings-strategier samt købs-motiver- og værdier, hvilke alle i forskellig grad er relevante i for-

hold til problemstillingen. I nærværende case kan artiklen således give et dybdegående indblik i, 

hvilke evner man kan forvente tweens har som forbruger og dermed inden for hvilke rammer de 

vil kunne indgå i en kunde-brand relation.  

Den foreslåede begrebsramme inddeler forbrugerudvikling i tre etaper eller niveauer; det percep-

tuelle niveau (3-7 år), det analytiske niveau (7-11 år) og det refleksive niveau (11-16 år). Niveauer-

ne indbefatter vigtige forandringer i hvordan børn tænker, hvad de ved, og hvordan de udtrykker 

sig selv som forbrugere. Ændringer sker som følge af forandringer i henholdsvis kognitive evner og 

en social og kulturel udvikling som ifølge John(1999) primært sker som en funktion af alderen.  

2.4.1.1. Tween stadiet 
 

”we see the defining characteristics of tweens as their ’split personality’ which toggles between kid  

behaviors and attitudes, and those of a teenager” – (Coeffey et al. 2001) 

 

Når man betragter Johns (1999) aldersinddeling, er det centralt at få fastslået ”hvad” en tween i 

virkeligheden er. En entydig definition af aldersgrænserne for segmentet er meget svært frem-

kommelig.  Lindström (2003) skriver at ”tweens dækker børn i førpubertets-alderen og indtil om-
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kring 14 års alderen” hvilket kan betyde børn fra 7, 8 eller 9 år til 14 år, mens Coeffey (et al. 2001) 

definerer tween-segmentet som værende børn mellem 8-12 år. Her anskues Tweens som værende 

“imellem” det at være et lille barn og være en teenager, hvad angår opførsel og attituder. Selvom 

nogle 7 årige eller 13-14 årige måske udviser tween-karaktér, giver denne aldersdefinition god 

mening, og er samtidig den mest brugte i marketing litteratur, hvorfor den også anvendes i denne 

afhandling.  

Der kan være store forskelle mellem 8 årige og 10 årige og endnu større forskelle mellem 8 årige 

og 12 årige da 12 årige har oplevet 50 % mere i deres liv end 8 årige (Coeffey et al. 2001). Ud fra 

Johns (1999) aldersinddeling vil nogle tweens befinde sig i det analytiske stadie, og benævnes yng-

re tweens, mens andre er i det refleksive stadie, og benævnes ældre tweens. I det følgende vil 

kontekst-relevante emner i Johns artikel (1999) blive gennemgået, og essensen af disse vil blive 

præciseret og vurderet i forhold til tweens i opsummeringerne fremhævet med fed og kursiv. 

2.4.1.2.  Tweens forbruger-evner 
 

Børns evne til at genkalde brandnavne stiger med alderen, og udvikler sig først for børnerelatere-

de produkter som morgenmad, snacks, legetøj og spil. Mobiltelefoner opfylder i dag flere forskelli-

ge behov for børn og er en vigtig del af deres hverdag (Gjødesen 2010). Derfor kan det vurderes at 

mobiltelefoner er et børnerelateret produkt. Tween-aldersgruppen og specielt de ældre tweens 

kan således forventes at besidde en solid bred brand-awareness inden for mobilbranchen. 

Omkring 7-8 års alderen udvikler børn kognitive evner til at se ud over perceptuelle strukturer og 

enkelte attributter. Samtidig gennemgår de en social udvikling hvor de lærer at situationer fra an-

dres synsvinkel. Evnerne tillader børn i det analytiske og refleksive niveau at betragte udvalget af 

produkter og brands på en mere detaljeret og analyserende måde. Således vil de ikke træffe deres 

forbrugsbeslutnings ud fra enkelte attributter men også fra underliggende dimensioner. Tween-

aldersgruppen vil således være i stand til at se ud over umiddelbare indtryk, og bedømme samt 

skelne mellem brands/produkter ud fra flere attributter og underliggende dimensioner. 

Omkring middel til sen barndom-stadiet (7-13 år) begynder børn at udvikle en bedre forståelse for 

symbolske meninger og status ved bestemte produkter og brand-navne (John 1999). Det resulte-

rer i udviklingen af præferencer for visse brands, selvom den fysiske statur er sammenlignelig med 

andre brands. Når de når starten af puberteten vil de udvise stærke præferencer som er baseret 
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på en relativt sofistikeret forståelse af et brands image og personlighed, fordi de nu har en forstå-

else for den sociale signifikans af bestemte produkter og brands (John 1999). Der inddrages ab-

strakte konkrete forhold som hvad der er populært, nyt, mere dyrt eller eksklusivt når brugen af 

brands bliver bedømt (John 1999). De har omkring sjette-klasse en meget skarp sans for den socia-

le mening og prestige associeret med typer af produkter og brand-navne og de begynder yderme-

re at symbolisere brands med gruppe-identitet. Det kan derfor forventes tweens har præferencer 

for specifikke brands baseret på brand- image- og personlighed samt at især ældre tweens, bru-

ger brands i definitionen af deres sociale identitet. 

Yngre tweens (8-10 år) sammenholder pris med perceptuelle funktioner som størrelse eller ”fancy 

features”, samt mængden af produktions input (John 1999). Ældre tweens udviser en mere ab-

strakt måde at anskue prissætning, og kæder det sammen med kvaliteten af produktets attributter 

og potentielle køberes præferencer. Det kan derfor forventes, at kun de ældre tweens, har en 

fuld forståelse for forbindelsen mellem pris og kvalitet, mens yngre tweens anser pris som en 

simpel funktion af produktattributter.   

Mens yngre børn primært bruger indkøbs-erfaringer og selve forretningen som information, ind-

drager børn i tween-aldersgruppen ligeledes massemedier og interpersonelle forhold som infor-

mationskilder. Interpersonelle forhold inkluderer børns generelle omgangskreds, nære venner og 

forældre. Teenagere udvikler præferencer for visse informationskilder, og favoriserer omgangs-

kreds og venner frem for forældre og massemedier som de bliver ældre. De bliver dog ligeledes 

mere fleksible i brugen af information således, at de favoriserer venners anbefalinger ved nogle 

produkter og forældres ved nogle andre. De situationer hvor valget kan medføre social accept, 

bliver venners tale favoriseret mens forældre bliver inddraget når det er produkter med en højere 

risiko. Det kan diskuteres hvilken gruppe mobiltelefoner falder ind under da det både er et dyrt 

produkt, og risikoen derfor er høj, men også anses som et produkt tweens ønsker accept af (Gjø-

desen 2010). Børns brug af informationskilder afhænger ligeledes af familiemiljøet, og alt i alt må 

der forventes en forskellighed hvad angår brugen af informationskilder (John 1999). Børn bliver 

med alderen bedre til at bruge relevant information og integrere det i beslutningsprocessen når 

det er nødvendigt. Når børn når det refleksive stadie vil de være i stand til at tilpasse deres infor-

mationssøgning efter kompleksiteten af købet, og sortere relevant information ud fra egne behov 

(John 1999). Det kan forventes at tweens vil bruge flere informationskilder før et køb, med især 
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venner og omgangskreds samt forældrene som de mest væsentlige. Derudover vil de være i 

stand til at træffe beslutninger ud fra frasortering af irrelevant information. 

Igennem deres opvækst udvikler børn forhandlingsevner så de bedre kan influere købsprocesser. 

Forhandlinger, kompromisser og overtalelse bliver aktuelt som børn udvikler evnen til at betragte 

flere synspunkter samtidig, hvilket sker i det analytiske stadie (John 1999). Børn klargøres ligeledes 

til at indtage en mere aktiv rolle i købsdiskussion, fordi de lærer at begrunde, overtale og forhand-

le for, hvad de vil have. Dette er nødvendigt når forespørgslerne skifter fra at omhandle billige 

produkter til dyrere ting som tøj og elektronik. Når de når 11 års alderen og bevæger sig ind det 

refleksive stadie besidder de et fuldt repertoire af forhandlings-strategier, og kan dermed influere 

deres forældre stærkt. Derfor kan det forventes at tweens og især de ældre, i høj grad kan influe-

re på eller helt selv bestemme valget af deres mobiltelefon. 

2.4.1.3.  Socialiserings agenter 
 

Det mest gennemgående tema i consumer socialization-litteraturen som John(1999) ikke grundigt 

gennemgår, er hvordan børn tilegner sig viden og evner gennem interaktioner med såkaldte socia-

liserings agenter. Disse agenter indgår som et centralt element i en alternativ proces-orienteret 

model for consumer socialization som inddrager tre teoretiske tilgange (Marshall 2010). Tilsam-

men giver de et mere holistisk syn, og en bedre forståelse for kompleksiteten af consumer sociali-

zation.  

1. Den første tilgang tager børnenes aktive rolle i det økonomiske domæne i betragtning. Herved 

bliver økonomisk uddannelse set som en løbende proces hvorved børn sidestiller viden og ræ-

sonnement om den økonomiske verden og forbrugs metoder, hvilket i høj grad er præget af 

måden de opfatter markedet og de specifikke kognitive aktiviteter der er nødvendige for at 

forstå denne.  

2. Den anden tilgang tager i betragtning at børn skal optage forskellige roller i deres opvækst som 

eksempelvis elev, søster/bror, barnebarn ligesom de skal være forbrugere.   

3. Den tredje tilgang til social læring tager to processer i betragtning; observation og imitering. 

Børn observerer og imiterer således andre forbrugere, deres forældre, søskende og omgangs-

kreds hvilket kan forklare simpelt forbrugsadfærd som pris- og produkt sammenligning, men 

også mere komplekse og abstrakte forhold angående forbrug. 



30 
 

Denne mere holistiske tilgang til consumer socialization fremhæver tydeligt hvordan socialiserings 

agenter kan have en betydelig indvirkning på børns udvikling og evner som forbrugere på flere 

forskellige måder.  

2.4.1.3.1.  Traditionelle agenter 
 

Barnets familie og særligt forældrene er sandsynligvis de mest kompetente og indflydelsesrige når 

det kommer til læring om basis-forbrugs rationaler som eksempelvis kundetilfredshed, forståelse 

af pris-kvalitetsforhold, fornuftig håndtering af penge, samt bedømmelse og betragtning af pro-

dukters forskellige kvaliteter og attributter (Marshall 2010). Indtil de når en alder hvor de selv tje-

ner penge, er børn i selskab med deres forældre når de skal shoppe, så deres forældre vil påvirke 

dem i købssituationen. Helt overordnet set vil forældrenes syn på, og attitude over for forbrugs-

rationaler kunne afspejle sig i barnet. Samtidig kan det forventes at graden hvorved forældrene 

influerer på barnets forbruger-kultur afhænger af forældrenes engagement heri. I de tilfælde hvor 

barnet gives mere plads til selv at bestemme vil de højere grad være påvirket af andre agenter. 

Søskende og særligt ældre søskende vil kunne inspirere med deres forbrugeradfærd og brand-

kendskab, og lede tweens ind i en ungdomskultur tidligere end tweens uden ældre søskende (Gjø-

desen; 2010). Heraf vil deres brandvalg- og fokus blive påvirket af de ældre søskende, særligt hvis 

de ser op til deres ældre søskende.  

Omgangskredsen (venner, klassekammerater osv.) har normalt en betydning for børns lære om 

forbruger-markedet (Gjødesen, 2010; Lindström, 2003; Ji, 2002). Her lærer barnet f.eks. symbolske 

meninger forbundet med særlige varer og hvad man udtrykker ved forbrug af bestemt varer. Det 

kan påvirke på præferencer for butikker, produkter, brands og hvad der er samleobjekter. Således 

kan det forventes at børn bliver påvirket af omgangskredsen, særligt i forhold til præferencer ba-

seret på brands og produkters symbolske status.  

I nærværende kontekst kan skolens valg af elektroniske produkter som bruges i undervisningen 

ligeledes have effekt på børnenes kendskab og præferencer til brands.  

2.4.1.3.2.  Professionelle agenter 
 

Massemedier anses som havende en betydelig indflydelse på børns udvikling som forbrugere 

(Moschis & Moore 1984; Dotson og Hyatt 2005; Marshall 2010; Buckingham 2011) og professio-

nelle agenter bliver samlet under denne fælles betegnelse. Børn lærer gennem massemedier om 
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nye produkter og brands, hvordan man bruger produkter, hvor man køber dem, hvem der bruger 

dem, realiteter og forestillinger omkring dem, samt om præferencer for dem (Ji 2002). I tidligere 

forskning blev TV vurderet til at spille en særlig stor rolle i forbindelse med børns viden og ønsker 

om forskellige erhverv samt behov for produkter (Moschis og Moore 1984). Denne indflydelse 

kommer både fra reklamer og programsat indhold via product placement.  

I dag kan TV stadig forvente at spille en stor rolle som massemedie, men bl.a. Buckingham (2011) 

finder bevis for, at børn i højere grad bruger tid på digitale medier som internettet, tablets og 

smartphone når de skal underholdes. Dette giver denne type medier en stadig større indflydelse, 

hvilket kan aflæses af en amerikansk undersøgelse som viser at tweens i gennemsnit bruger 6 ti-

mer om dagen på digitale medier- hver dag - uden at inkludere tiden der bliver brugt på disse me-

dier i skolen (Robb 2015). Undersøgelsen viser at 53% har en tablet, mens 67% har en smartpho-

ne, hvilket gør tweens meget mobile – deres medieforbrug er altid tilgængelig. Digitale medier i 

alle former, spiller således en stor rolle i tweens liv og derfor også i deres udvikling – både kogni-

tivt og socialt. Tweens lærer at multitaske og kan være optaget af flere medier på én gang. De bru-

ger erfaringer som at have set en ny populær video eller nået langt i et populært spil, socialt i de-

res omgangskreds til at skabe og bevare relationer (Marshall, 2010; Gjødesen, 2010). På de digitale 

medier bliver tweens ligeledes eksponeret for reklame som kan have en effekt på deres viden, 

attitude og præferencer over for produkter og brands. Mængden af reklame de bliver eksponeret 

for har dog også den virkning, at børn bliver mere kritiske over for denne informationsstrøm, og 

lærer at sortere heri.  Evnen til hurtigt og effektivt at søge relevant information hjælpes yderligere 

på vej, af børns hurtigere udviklende færdigheder med teknologi. Børn i dag vokser op i et ”digitalt 

miljø” hvor de i hjemmet, i daginstitutioner og på skolen er omgivet af digitale medier og helt ned 

fra 2 års alderen navigerer rundt på en Ipad (Mehlsen et al. 2014). Med den stadig større involve-

ring af digitale medier i børns liv, og den høje mængde af fritid der bruges herpå, må disse forven-

tes at påvirke børns udvikling som forbrugere. 

2.4.1.3.3.  Virtuelle agenter 
 

Sociale internetsider som Arto og Facebook oplever en stigende tilgang af børn under 13 år 

(Mehlsen et al. 2014). Disse sociale-netværk fungerer som børns virtuelle omgangskreds – eller 

som en forlængelse af deres sociale miljø, da det er muligt at have flere virtuelle-venner end fakti-
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ske venner og bekendtskaber. Hvis barnet interagere meget her, kan det have betydning for læren 

om symbolikken og udtrykket ved forbrug, hvilke specifikke brands der er på mode, og hvem der 

bruger dem.  

2.4.1.4.  Opsummering 
 

Der forekommer et holistisk teoretisk billede af børns udvikling som forbruger, hvor andet end den 

interne kognitive udvikling har indflydelse på børns udvikling som forbrugere. Heraf vil mængden 

af den eksterne påvirkning have stor betydning for, hvornår børn går igennem de forskellige stadi-

er foreslået af John (1999) og at alder dermed ikke er afgørende. Et barn der således er stærkt 

involveret i familiens og egne købsbeslutninger, vil hurtigere udvikle basis forbrugsrationaler, lige-

som at børn der meget eksponeret for reklame, og har en omgangskreds med specifikke brand-

præferencer, hurtigere vil udvikle præferencer og viden symbolikken ved forbrug af brands.  

2.4.2. Børns relationer til brands 
 

I tidlig forskning om børns relationer til brands konkluderer Ji (2002), at børn skaber relationer til 

flere forskellige brands idet de husker brand-navnet, og er i stand til at lagre og bruge information 

om deres tidligere interaktioner med dem. Disse relationer tager forskellig form som varierer i 

styrke og natur, og ses som redskaber hvorigennem børn vokser op, opbygger kompetencer, for-

følger livets glæder, opfylder deres drømme og opnår forbindelse til omgangskredsen (Ji 2002). På 

grund af indflydelse fra omgangskredsen bliver disse brandrelationer en hybrid af personlige be-

hov og den sociale kontekst (Ji 2002). Loyalitet spiller en væsentligt rolle i både definition og styrke 

af en relation, hvor en respondent fra bogen Brandchild fortæller: ” Jeg er meget loyal over for et 

mærke, hvis bare jeg ikke er den eneste, der går med det” (Lindstöm, 2003, s. 13). Denne gruppe-

tilpasset tilgang til forbrug af brands hænger sammen med at børn i denne aldersgruppe i høj grad 

er præget af omgangskredsen holdninger når der skabes præferencer for brands (Ji, 2002; John, 

1999; Marshall 2010). Hvad der er cool og ikke cool i børns øjne kan kun forstås gennem kontek-

sten af den dynamiske kompleksitet der er kendetegnende ved social interaktioner (Nairn, 2008).  

Det der definerer hvad der er cool skabes socialt i specifikke kulturelle kontekster, og afhænger 

således af det specifikke miljø de er i, heraf hvilken gruppe de ønsker at identificere sig med.  

Der kan identificeres fire tematikker blandt danske tweens brug af brands ifølge Gjødesen (2010); 
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1. Brands bruges som rekvisitter til identiteten  

2. Brands bruges til at skabe relationer til andre 

3. Brands bruges for at få en position 

4. Brands bruges for at kunne afkode andre  

2.4.2.1. Rekvisitter til identiteten 
 

Tweens bruger ikke kun brands for deres egen skyld, men der er i høj grad også tale om en kollek-

tiv oplevelse. Fælles brug af brands hjælper bl.a. til brobygning fra børneverdenen til ungdoms-

verdenen i opbygningen af deres identitet. En vigtig del af børns, og særligt tweens cool-faktor, 

handler om at opfører sig som ældre end man i virkeligheden -  en såkaldt ønskeidentitet som 

børn får adgang til gennem medier, sekundære erfaringer og deres brug af brands (Gjødesen 

2010). Endvidere er det er ligeså vigtigt for børn at andre anderkender deres brug af brands, og er 

derved har tweens ofte gruppebaserede relationer til brands (Gjødesen 2010; Lindström 2003). 

Tweens har en forbrugeradfærd der minder om voksnes, da de brands med positive associationer 

opnår en større loyalitetsfølelse – også på tværs af produktkategorier. Tweens ønsker at forbruge 

alt udstyr inden for det samme brand, hvis først der er skabt positive associationer hertil (Gjøde-

sen 2010). Brandets associationer er således iboende i de tweens som forbruger brandet, særligt 

for de tweens som benytter dem til etablering af identitet. Brands bruges således bevidst til at vise 

hvem man vil associeres med, eller med hvem har et tilhørsforhold til (Nairn 2008).  

2.4.2.2.  Relationer til andre 
 

Gjødesens (2010) identificerer fire typer af brand-forbrug der har til formål at skabe og bevare 

relationer til andre tweens. Brands eller produkter kan være omdrejningspunkt for et socialt fæl-

lesskab blandt tweens. Mere ungdomsrelaterede brands kan bruges til bevarelse af venskaber, 

samt til sikker og tryg brobygning mellem barndoms- og ungdomsstadiet. Forbrug af ungdoms-

brands i fællesskab kan således skabe en forbindelse mellem tweens. Brands kan også bruges til at 

skabe og bevare relationer til så mange som muligt  for at bevare en lederposition. Nogle tweens 

gør dette ved at forbruge specifikke brands, særligt tøj, samt at være ”first mover” på en række 

forbrugsområder. Samtidig kan tweens betegnes som kopister. Kopister er meget opmærksomme 

på hvad andre tweens forbruger –hvad der på mode. De er således ikke originale i deres valg af 
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brands, og vælger hovedsageligt brands som er anerkendt af andre for at skabe relationer til dem 

(Gjødesen 2010).  

2.4.2.3.  Positionering 
 

Venskaber er en vigtig del af identitetsopbyggelsen for tweens og derfor bruger de mange rekvisit-

ter for at blive en del af en gruppe eller klikke (Gjødesen 2010). Det gøres ved at tilpasse sig grup-

pens normer og adfærd, som inkluderer forbrugeradfærd. Dette fører til, at brands generelt kan 

fungere som virkemiddel for de børn, der forsøger at få en position i omgangskredsen (Gjødesen, 

2010).  

2.4.2.4.  Afkodning af andre 
 

Tweens bruger brands, eller andres forbrug af brands til at afkode og sætte i bås (Gjødesen 2010). 

Livsstil fortolkes via de brands, vi omgiver os med og at de derfor har betydning når vi ønsker at 

forstå hinanden hvor der er forskel på den enkeltes behov for at afkode, men at alle har ønsket om 

at afkode omverdenen, hvor kendskab til brands er vigtigt redskab (Gjødesen, 2010, s. 357). 

2.4.2.5.  Kendskab, forbrug og relationer til mobiltelefoner 
 

Særligt to typer af produkter fanger tweens opmærksomhed nemlig tøj og mobiltelefoner (Gjøde-

sen 2010; Rasmussen 2012). Den teknologiske udvikling gør mobiltelefoner i stand til at dække 

flere typer af behov for børn. Gjødesen (2010) deler dem ind i tre kategorier; et materialistisk, et 

socialt og et symbolsk behov.  

Det materialistiske behov omhandler en prestige i at have den nyeste mobil, og tweens ved hvad 

finesserne er værd i kroner og ører (Gjødesen 2010 s. 410). Ligesom alle andre produkter signale-

rer valget af mobiltelefon købekraft, og derfor er der status i at have den nyeste, eller mest popu-

lære. Det skaber ifølge Gjødensen (2010) virkelige forbrugerorienterede tweens som har stærke 

præferencer for de forskellige brands. Gjødesen skriver endog at man kan kalde dem ”engagerede 

partnere” (Fournier, 1998) fordi de er skråsikre omkring brandets evner og giver malende beskri-

velser af deres brug og oplevelser med brandet (Gjødesen 2010 s. 411). Disse tweens køber det 

samme brand igen og igen og anses derfor som loyale forbrugere som affødes af stærke positive 

associationer.  
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Det sociale behov er til dels grundet i ønsket om privatliv, i kommunikationen med andre og und-

gåelse af udelukkelse fra fælleskabet. Mobiltelefonen giver børnene mulighed for mere privat at 

kommunikere med venner/kæreste, hvor de førhen skulle stå i et fælles opholdsrum med en fast-

nettelefon, hvilket også giver en frihed, som er en af de største årsager til at mobiltelefonen er så 

vigtig for tweens (Gjødesen 2010 s. 412). Tweens bruger mobiltelefonen til at skabe og vedligehol-

de relationer med andre via forskellige former for kommunikation. Derfor har nogle tweens ude-

lukkende en mobiltelefon eller et specifik mobil-brand fordi alle andre har det, og fordi det er 

praktisk for dem (Gjødesen 2010). Det kan således baseres mere på udefrakommende påvirkning 

frem for egen motivation. Andre tweens i Gjødesens (2010) empiri er nærmest ”besatte” af for-

bruget og skriver op mod 2000 SMS om måneden for at holde kontakt med venner og bekendte.  

Det symbolske behov ligger til grund i to ting; symbolikken ved at eje sin egen mobiltelefon, og 

positionen den ”rigtige” mobiltelefon kan give. Ved at eje og dermed have ansvar for sin egen mo-

bil viser børn at de har nået en vis alder, og udviser en modenhed de kan bruge i deres higen efter 

at virke ældre.  Samtidig er det dog også vigtigt at have den rigtige mobiltelefon, da det kan være 

med til at give en position i omgangskredsen. En ny mobiltelefon signalerer en tilknytning til klas-

sens fællesskab, og generelt ønsker tweens sig de mobil-brands deres venner har. Gjødesen (2010) 

taler om en ”domino” effekt, hvor at alle andre i en klasse følger efter hvis den trendsættende 

tween skifter brand og som ikke ses i ligeså høj grad i andre produktgrupper.  
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3.   Metode 
 
Dette afsnit har til formål at tydeliggøre og præcisere arbejdsmetoden, der anvendes i denne af-

handling for at frembringe ny viden. En grundig gennemgang af arbejdsmetoden er et vigtigt ele-

ment, hvis læseren skal holde forståelsesgrundlaget sammen med problemfeltet. Afsnittet består 

af fire underafsnit, der har til formål henholdsvis at redegøre og argumentere for det videnskabs-

teoretiske afsæt, samt diskutere den tilhørende metodologi inklusive valg af undersøgelsesdesign, 

slutningsformer og interviewteknikker. 

3.1. Videnskabsteoretisk afsæt 
 

Dette afsnit har til formål at fastsætte og begrunde afhandlingens videnskabsteoretiske stand-

punkt eller perspektiv og heraf den metodologi, der benyttes. Begrebet metodologi bruges til at 

sammenfatte videnskabsteoretiske elementer i afhandlingens tilgang bestående af ontologi, epi-

stemologi, sandhed, slutningsform, metode og forskningsteknik.  Karakteren af disse elementer er 

bestemt af den videnskabsteoretiske retning, hvor der eksisterer et større antal forskellige tilgange 

til videnskab på én gang. De forskellige paradigmer repræsenterer forskellige forståelser af viden-

skabens grundlag, hvor nogle forskningsretninger har en stor forklaringskraft, men kun under me-

get bestemte betingelser (Fuglsang & Bitsch Olsen 2012). 

I den forbindelse er der blandt andet en spænding mellem den positivistiske tradition og den for-

tolkende tradition. Positivismens idégrundlag bygger på, at man skal studere naturen som den 

fremtræder positivt for erfaringen og at videnskaben skal ikke beskæftige sig med skjulte årsager 

bag fænomenernes fremtrædelse (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2012). Formålet bliver således, at vi-

denskaben altid skal formuleres i sætninger, der kan verificeres og dermed fungere som absolutte 

sandheder. Det medfører et meget stærkt krav om verifikation, hvilket begrænser videnskabens 

felt, hvis det skal tages helt bogstaveligt. Derfor blev falsifikationskravet indlemmet i videnskaben 

således, at en sætning skulle opstilles og herefter udsættes for falsifikation. Mere præcist skal for-

skere kunne opstille en hypotese, som skal forkastes eller accepteres. Selvom falsifikation er lette-

re at tilgå end verifikation, eksisterer der i samfundsvidenskaberne og humanvidenskaberne flere 

problemer og begrænsninger for positivismen, som gør, at det ikke kan bruges i denne afhandling. 

Afhandlingen beskæftiger sig ikke med fænomener, der objektivt kan iagttages, og som man der-

for heller ikke kan give en endegyldig sandhed på. De forhold der undersøges i afhandlingen, eksi-
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sterer som bevidsthedsfænomener, som jeg ikke har direkte har adgang til. De er allerede fortol-

kede gennem forskellige udtryk i teorier og i tweens bevidsthed, og det er min opgave yderligere 

at fortolke disse fortolkninger.  

Jeg betjener mig af forskellige forfinede og tilpassede metoder således, at forskningen kan nærme 

sig virkeligheden, men jeg anerkender, at der er fortolkninger og begreber mellem jeg selv som 

forsker og virkelighedens dybere strukturer. Som en naturlig forlængelse af dette, forkastes også 

objektivisme, som indebærer en tankegang om, at man ved brug af bestemte metoder skal frem-

bringe sikker viden. Objektivismen har naturvidenskaben som forbillede, og der bruges ofte logik 

og matematik til at belyse universelle situationer i kontrollerede eksperimenter, som gengives i et 

fælles videnskabeligt sprog (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2012).  Nærværende studie iagttager og ud-

forsker et samfundsmæssig og sociologisk fænomen, hvor kultur samt historiske- og sociale pro-

cesser vurderes at spille en betydelig rolle. Således indtages et mere fænomenologisk princip, hvor 

man ikke kan anvende naturvidenskabelig sprogbrug på samfundsmæssige virkelighed, hvor al 

viden er betinget af sammenhæng, og hvor man ikke kan gennemføre kontrollerede eksperimen-

ter på det menneskelige og samfundsvidenskabelige område (Fuglsang & Bitsch Olsen 2012).  

Undersøgelsen tager dog ikke udgangspunkt i et klassisk fænomenlogisk paradigme, da den virke-

lighed der undersøges, ikke vurderes at have en iboende essens eller udgøre en stabil og sammen-

hængende meningsfulhed (Justesen & Mik-Meyer 2010). Jeg antager derimod, at virkeligheden af 

det, der søges svar på, aldrig er uafhængigt af sociale processer eller den specifikke kontekst, og at 

den samtidig er foranderlig og flertydig. Således er det højest forventeligt, at man om nogle 

tweens fra et bestemt miljø og opvækst vil give et svar, der er anderledes end tweens fra et andet 

miljø. Samtidig er det forventeligt, at svarene havde været anderledes, hvis en anden forsker hav-

de undersøgt det samme, eller hvis undersøgelsen havde fundet sted i en anden tid.  

Undersøgelsens ontologiske status og heraf den epistemologiske forståelse leder til valget af et 

socialkonstruktivistisk paradigme. Hér antages genstandsfeltet ikke, at eksisterer som et afgræn-

set objekt, men derimod som en flertydig socialt konstrueret virkelighed, som ikke er den samme 

på tværs af forskellige kulturelle, sociale og historiske kontekster. Det accepteres altså, at virke-

ligheden altid kunne have set anderledes ud, fordi de er konstruktionerne af sociale processer (Ju-

stesen & Mik-Meyer 2010). Heraf følger epistemologien, som er karakteriseret ved, at den viden 
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der kommer tilstede, ikke er uafhængig af vores forståelse af den. Viden og erkendelse er således 

ikke en direkte afspejling af virkeligheden, men en fortolkning af denne og kan derfor betragtes 

som et bestemt perspektiv (Fuglsang & Bitsch Olsen, 2012).  

3.2.  Research design og strategi 
 

De indledende metodiske overvejelser i denne afhandling var at præcisere og disponere erkendel-

sesspørgsmålene, der findes nødvendige at undersøge undervejs. Dybe overvejelser var vigtige, 

fordi der i et problemorienteret projektarbejde skal fokuseres på opgavens problem, mens der 

læses, skrives og analyseres (Bitsch Olsen & Pedersen, 1999). I denne afhandling er der tale om en 

mulighed frem for et problem, men ideen forbliver den samme – erkendelsesspørgsmålene giver 

en disposition, der kan besvare problemformuleringen bedst muligt. Alle fem erkendelsesspørgs-

mål har en eksplorativ tilgang, hvor det ønskes at udforske et område nærmere. De første tre eksi-

sterer som overordnede temaer og er i kapitel 2 udforsket gennemgået og fortolket i relevant lit-

teratur og teori. De to sidste erkendelsesspørgsmål synes bedst besvaret ved indsamling af primæ-

re data, da de er mere kontekstafhængige og case-bestemt. Således giver en indsamling af egen 

data mulighed for opnå indsigt i præcist de områder, der ønskes belyst – nemlig danske tweens 

relationer til mobil-brands og deres effektuering af WOM.  Optimal indsigt i disse specifikke for-

hold havde været særdeles svært at opnå uden selv at indsamle data. Nedenstående tabel viser 

kort en oversigt over, hvordan de forskelige erkendelsesspørgsmål besvares.  

1. Hvad er en tween og forbruger træk herved? Sekundær empiri / Teori kapitel 2 

2. Hvad kendetegner en stærk kunde-brand-

relation? 
Sekundær empiri / Teori kapitel 2 

3. Hvad kendetegner effektivt WOM og eWOM? Sekundær empiri / Teori kapitel 2 

4. Hvordan vælger og evaluerer Tweens deres 

mobil-brands? 
Primær empiri / interview 

5. I hvilken grad udøver de positiv WOM ? Primær empiri / interview 

 

Nedenstående model giver en mere detaljeret oversigt over, hvordan de forskellige elementer 

komplementerer hinanden frem mod analysen og konklusionen.  
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3.2.1.  Slutningsformer 
 

En socialkonstruktivistisk analyse er ikke bundet af én specifik slutningsform, men kan i princippet 

bruge den som virker mest fornuftigt og givende, afhængig af det der undersøges (Fuglsang & Ol-

sen, 2012). Undersøgelsen bruger primært sekundær empiri til at svare nogle af erkendelses-

spørgsmålene, mens andre undersøges med en blanding af både primær og sekundær empiri. Der-

for bruges der også forskellige slutningsformer, som inkluderer induktion, deduktion og adaptiv 

slutningsform. Således bruges deduktion, når generel teori bruges til at udforske og vurdere noget 

i en specifik branche med en afgrænset stikprøve. Der udledes således noget specifikt ud fra alme-

ne regler og principper. Ydermere ligger opgaven op til brug af induktion, idet der forsøges at vur-

dere noget om alle danske tweens, med baggrund i erfaringer baseret på enkelte tweens. Der for-

søges således at drage slutninger fra specifikke erfaringer til almen forståelse. Begrænsningerne 

med brugen af induktion i kvalitative undersøgelser er beskrevet i afsnit 3.7.3. Modellen ovenfor 

viser billedligt, hvordan analysen bruger en adaptiv slutningsform. Dette er en vekselvirkning mel-

lem deduktion og induktion eller mellem empiriske data og på forhånd udvalgte baggrundsbegre-

ber. Det anerkendes, at genstandsfeltet ikke kan undersøges uden forudsat relevant teori, og at de 

primære data filtreres og tilpasses gennem det. Teorien er dog åben for udbygning og modifikati-
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on i mødet med empiri, og essensen bliver, at teorien og den primære empiri gensidigt skal berige 

hinanden i en dobbelt proces. 

3.3.  Dataindsamling 
 

Valget af konkret metode er foretaget med baggrund i hvad der ønskes udforsket og de forskellige 

metoders formål, fordele og ulemper. Der er valgt at indsamle data via semistrukturerede, ansigt-

til-ansigt interview, som har til formål at gå i dybden med tweens tanker og holdninger. I modsæt-

ning til strukturerede interviews, som bedst anvendes ved beskrivende eller forklarende forskning, 

har semistrukturerede dybdeinterviews fordele i et eksplorativt kvalitativt studie ved at kunne 

undersøge hvad der sker og skabe nye forståelser (Saunders et al. 2003). Interviewtypen vurderes 

at give gode muligheder for åbne diskussioner, hvor der ikke blot undersøges ”hvad” og ”hvor-

dan”, men hvor fokus er på ”hvorfor”. Forud for interviewet opstilles en interviewguide indehol-

dende en række af spørgsmål, hvor disse i interviewsituationen reelt fungerer som temaer, der 

skal gennemgås, mens respondenterne får mulighed for at tale frit om begivenheder, opførsel og 

overbevisninger i relation hertil. Spørgsmålenes formulering og rækkefølge vil derfor variere imel-

lem de forskellige interviews med det formål at skabe den bedst mulige dynamik i samtalen og 

dermed ”grave” det mest relevante data frem. Undervejs i interviewene er der ofte forsøg på at få 

respondenterne til at forklare eller bygge videre på deres svar, hvilket strukturerede interviews 

ikke ville give plads til. Dette vurderes som vigtigt, fordi der i nogen grad bruges et fænomenolo-

gisk afsæt, hvor der er stor interesse i at undersøge, hvilke meninger respondenterne tillægger de 

forskellige fænomener. Tweens bruger måske ord eller ideer på særlige måder, og muligheden for 

at udfordre meninger kan give den nødvendige signifikans og dybde i data, der opnås. For at de 

primære data skal kunne hjælpe i en besvarelse af problemformulering, vurderes dybden af 

tweens egen indsigt at have stor betydning. Uden muligheden for at komme under overfladen i 

tweens tanker, synes det ikke muligt at indsamle de data, der kan give en fyldestgørende analyse 

eller svar på problemformuleringen.  

3.3.1.  Sampling 
 

Der er gennemført 6 en-til-en interviews med henholdsvis 3 drenge og 3 piger. Ydermere er der 

blevet gennemført 2 interviews med henholdsvis 2 piger og 2 drenge, hvilket giver i alt 10 inter-

viewede børn med 5 drenge og 5 piger. For at give en diversifikation i data og et anderledes syn på 
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undersøgelsens emner er der ydermere interviewet 1 folkeskolelærer, som primært har klasser, 

hvor børnene er mellem 8-12 år og som ligeledes er far til en pige på 9 og en søn på 12. Efter at 

have interviewet de 10 tweens, blev det opfanget, at nogle af spørgsmålene ikke kunne besvares 

fyldigt eller troværdigt af børnene. Særligt spørgsmålene om hvorvidt det er vigtigt eller sjovt at 

andre har samme mobil-mærke, gav ensformige og utroværdige svar, idet ni ud af ti børn blankt 

benægtede, at det skulle have nogen betydning. Det blev derfor vurderet, at en folkeskolelærer 

som dagligt observerer børn i denne aldersgruppe, har jævnligt kontakt til deres forældre, samt 

selv er forældre til to tweens, nødvendigvis måtte have brugbar indsigt. Et anderledes syn på dette 

tema har givet perspektiver, der kan bruges i undersøgelsen, og interviewet har samtidig triangu-

leret data, hvor andre temaer fra empirien kan bekræftes, udfordres og udforskes i henhold til 

teorien.  

Samplingen af de interviewede børn er gjort via convenience metoden, hvor respondenterne er 

valgt ud fra tilgængelighed. Med en kvalitativ tilgang kan der ikke være forventning om repræsen-

tativitet eller betydelig geografisk spredning af respondenter. Brugen af børn kræver samtidig til-

ladelser fra barnet selv, forældrene samt eventuelle institutioner, hvilket kan være meget tidskræ-

vende uden direkte kontakter til disse. Det er derfor valgt, at bruge let tilgængelig kontakter, hvor 

forældre og børn kunne kontaktes personligt og direkte, med øjeblikkelig tilladelse og mulighed 

for aftale. Derudover er bekendte med børn i den rigtige aldersgruppe kontaktet, hvilket ligeledes 

har givet lettere adgang til respondenter. Slutteligt har en folkeskolelærer efter aftale med foræl-

dre og skoleledelsen stillet tre børn til rådighed.  

Fordi undersøgelsen ikke har til formål at generalisere til hele population eller sammenligne geo-

grafiske forskelle, har denne form for sampling ikke vurderet at have nogen konsekvens for under-

søgelsens kvalitet, og fokus har i stedet været på at sample efter alder og køn. Jævnfør det teoreti-

ske fundament synes det således vigtigere, at stikprøven indeholder tilnærmelsesvis lige mange 

drenge som piger, samt at både de yngre (8-10 år) og ældre (11-12 år) er repræsenteret i undersø-

gelsen. Spredning af alder og køn kan ses i tabellen nedenfor.  
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Alder Drenge Piger 

8 år  1 

9 år 1 2 

10 år 1  

11 år 2 1 

12 år 1 1 
 

 

 

3.3 .  Interviewguide 
 

 

Interviewguiden er opbygget med henblik på at besvare fjerde og femte erkendelsesspørgsmål 

bedst muligt. I den teoretiske redegørelse blev der identificeret fire niveauer på vejen til profitable 

kunde-brand relationer, som hver især indeholder elementer, mål og aktive erkendelser, der skal 

opfyldes. Som det kan ses, undersøges første niveau i Kellers pyramide ved de første fire spørgs-

mål, således at der kan opnås indsigt i tweens broad og deep awareness. Hernæst undersøges de 

vigtigste elementer i andet niveau som i teorikapitlet vurderes at være tilfredshed og associationer 

til brugerprofiler. Spørgsmål 9-12 har til formål at dykke dybere i respondenternes bedømmelse af 

og tilhørsforhold til deres favorit mobilbrand samt undersøge, om de vurderer brand-

associationerne som unikke. Spørgsmål 13-15 undersøger de vigtigste aspekter ved det sidste ni-

veau i pyramiden, nemlig deres adfærdsmæssige loyalitet og engagement i mærket. Slutteligt le-

des samtalen over på WOM personligt og på nettet hvor spørgsmålene er designet til at undersø-

ge hvordan tweens påvirker hinanden via WOM og om de udøver eWOM. 
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3.4 .  Interviewteknikker 
 

 ”It is not as easy to interview a child as it is an adult, nor is it a simple matter to put a child at 

 easy when as a stranger you are trying to gain insights into a young child’s consumption life”  

 - David Marshall, 2010 

Udarbejdelsen af interviewene indeholder flere velovervejede teknikker for at sikre kvaliteten af 

de frembragte data. I forbindelse med at bruge børn i dataindsamlingen kan forskere og studeren-

de ofte støde på særskilte udfordringer. Faktorer, som ulige magtbalancer, begrænsede udtryks-

evner, mangel på tillid, begrænset tidsmæssig koncentrationsevne og begrænset evne til at gen-

kalde og reflektere over begivenheder, skal derfor overkommes bedst muligt i selve interviewpro-

cessen mellem barnet og intervieweren. 

En mangel på tillid til intervieweren kan bunde i, at barnet tror, intervieweren vil bruge deres svar 

imod dem, give dem videre til autoritetspersoner (forældre/lærere) eller udstille dem foran deres 

omgangskreds. Det kan medføre store udfordringer, når det gælder kvaliteten af data, da barnet 

kan være meget reserveret i deres svar og ikke have lyst til udtrykke sig ærligt og frit, særligt hvis 

det er personfølsomme emner, der skal undersøges. Selvom relationer til mobilbrands næppe kan 

anses som værende særligt personfølsomt, er teknikker anvendt i den indledende interviewproces 
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for at forebygge en sådan mangel på tillid og frygt. Der er fra interviewenes start brugt nødvendig 

tid til præcist at forklare børnene hvad materialet anvendes til, hvordan det bruges og endvidere 

givet personlige løfter om fortrolighed af deres svar. Løfter om fortrolighed afføder normalt en 

positiv reaktion hos børnene (Marshall, 2010). Tillid fra børn kan ligeledes være påvirket af den 

indledende tone der skabes i interviewet, hvorfor der brugt et positiv og afslappet sprogbrug, smil 

og godt humør. Samtidig er børnene blevet forklaret, at de kan svare på den måde, der synes 

bedst for dem og at ingen svar er forkerte. Ydermere er interviewene foregået i trygge rammer, 

ofte i eget hjem, hos naboen eller andre kendte omgivelser, således at børnene kan føle den størst 

mulige tryghed. I to tilfælde er der lavet interview med to respondenter ad gangen, hvor hen-

holdsvis to drenge og to piger er blevet interviewet sammen. Dette er valgt med henblik på at ska-

be en anderledes dynamik i samtalen, hvor de to respondenter kunne udfordre hinandens svar og 

komme ind på emner, som ikke bliver berørt i en-til-en interview. 

En anden teknik til l at skabe tillid og nedbryde den ulige magtbalance er en indledende samtale 

med barnet, hvor man som interviewer udleverer informationer om én selv (Marshall, 2010). Den-

ne teknik er brugt ved, at intervieweren forklarer hvilke mærker, der personligt foretrækkes inden 

for forskellige produktkategorier og hvorfor. Hér er det undgået at fortælle om præferencer for 

mobiltelefoner for ikke at påvirke barnets svar i interviewene. En udlevering af egne præferencer 

samt identificering af fælles præferencer med barnet, kan ifølge Marshall (2010) opbygge en kri-

tisk tillidskomponent og nedbryde magtbalancen. 

For at overkomme børns tidsmæssige koncentrationsbegrænsning, har interviewene været tilpas-

set, så de kunne gennemføres på mellem 20 og 25 minutter. Tre interviews har dog kun varet 11-

12 minutter, mens et enkelt tog 16 minutter. Dette har sikret, at børnene har været oplagte og 

koncentrerede gennem hele interviewet, og at emner eller spørgsmål, ikke er bearbejdet med 

manglende koncentration fra respondenten.  

Manglende evne til at reflektere over og tilbagekalde begivenheder samt at udtrykke sig, er en 

udfordring, der er udviklet flere teknikker til at overkomme. Disse beskrives ofte under betegnel-

sen projektive (Marshall 2010) eller participatory teknikker (O’Kane 2000) og er i vid udstrækning 

brugt særligt med yngre børn (Marshal, 2010). Teknikkerne kan f.eks. lade barnet tegne sine følel-

ser eller holdninger, bruge plancher med visuelle brandobjekter, eller at opsætte og gennemgå en 
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købssituation. O’kane (2000) har udviklet fire teknikker, til at få børn at engagere sig aktivt og in-

teragere i interviewsituationer eller dataindsamlinger. Dette inkluderer tegning, men også leg, 

aktiviteter, historiefortællinger og sange. Det vurderes her, at specielt unge børn kommunikerer 

bedre gennem medier end de gør verbalt. Relevansen af teknikkerne, og i så fald hvilke, afhænger 

i høj grad af det metodiske design, formålet med dataindsamlingen og hvor personfølsomt emnet 

man undersøger er. I den nærværende case ønskes primært information om tweens’ associationer 

og bedømmelser om mobilbrands, hvilket ikke vurderes til at være personfølsomt. Mobiltelefoner 

anses her, som et interessant og særdeles relevant emne for de fleste tweens (Gjødesen, 2010; 

Rasmussen, 2012). Af samme årsag anses det ikke som nødvendigt at bruge teknikker med visuelle 

stimulanser eller andre medier for at fremkalde svar, og det vurderes, at tweens i høj grad kan 

kommunikere verbalt om emnet.  

I forlængelse heraf ønskes der en dybdegående forklaring og diskussion af emnerne med fokus på 

”hvorfor?”. Dette synes svært at opnå med projektive og participatory teknikker. En udvikling af 

teknikker eller metoder med førnævnte teknikker vil ligeledes være 1) meget tidskrævende 2) 

kræve flere test/forsøg og bearbejdning til at finde optimale teknikker og 3) kræve specielle inter-

viewopsætninger med længere forarbejdning. Grundet en mangel på forskningsassistenter, ind-

samles og behandles data selvstændigt, hvorfor de tre førnævnte konsekvenser derfor har vejet 

tungt i overvejelserne. En anvendelse af teknikkerne kunne sandsynligvis give et mere diversifice-

ret datamateriale, men kræver omvendt længere bearbejdning uden nødvendigvis at være mere 

fyldestgørende for selve undersøgelsens formål. Et afgørende element er dog at undersøgelsens 

respondenter ikke er mindre børn, som ellers er teknikkernes primære afsæt. Disse er lidt ældre 

børn, og på sigt teenagere, som i dagligdagen interagerer meget både i skolen og med omgangs-

kredsen. De anses derfor ikke som stærkt begrænsede i deres samlede verbale udtryk, selvom 

nogle af spørgsmålene kan være svære at svare på for enkelte respondenter. I disse tilfælde er 

andre teknikker brugt, for at hjælpe børnene til at reflektere og udtrykke sig. Det vurderes derfor 

alt i alt, at en interviewgennemførsel rent verbalt er den bedste metode til at opnå de ønskede 

data inden for en overskuelig tidsramme. 

3.5.  Refleksioner 
 

Samplingsmetoden har medført både fordele og ulemper. En klar fordel har været et forhånds-

kendskab til de interviewede børn og deres forældre. De Interviews, der kan anses som det bedste 
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materiale, er konkret dem, hvor to tweens af samme køn interviewes samtidig. Det ene er foreta-

get med to drenge, der går til svømning i den svømmehal, som intervieweren personligt arbejder i, 

og konsekvensen derfor har været at interviewpersonerne og forældre havde et kendskab til in-

tervieweren på forhånd. Dette muliggjorde let den personlig dialog med forældrene inden inter-

viewet. Et andet interview er foretaget med to piger, som ligeledes havde et forhåndskendskab, da 

intervieweren på forhånd kendte deres forældre. Interviewene hvor børnene har afgivet mindst 

respons, er foretaget med helt fremmede børn, hvor intet forhåndskendskab til barn eller foræl-

dre eksisterede, og som er foretaget en-til-en på børnenes skole. Kendskabet til intervieweren, 

forbindelsen til børnenes forældre, interviewformen eller en kombination af disse, kan derfor have 

haft en effekt på børnenes villighed og åbenhed, hvilket resulterer i dybere og mere brugbart da-

tamateriale. At der interviewes to børn af gangen, kan afgive en større tryghed, og samtidig kan 

dynamikken i samtalen forbedres, fordi de kan udfordre, udbygge eller komplementere hinandens 

svar. Forhåndskendskabet til børnene kan ligeledes give mere tryghed og afhjælpe den ulige 

magtbalance. Forældrenes personlige kontakt og deres kendskab til undersøgelsens formål resul-

terer sandsynligvis i mere tillid til intervieweren og villighed til åbent at deltage. Mangel på netop 

tryghed og tillid er nogle af udfordringer, der fremhæves i det forudgående afsnit. Mangel på vil-

lighed til at deltage vil ligeledes have en negativ effekt på barnets kognitive indsats, hvilket natur-

ligvis begrænser både koncentrationen, evnen til at reflektere over spørgsmålene samt udtrykke 

sig fordybende. I alle interviews er der brugt de samme teknikker til at overkomme disse udfor-

dringer, og kvalitetsforskellen af interviewene synes derfor bedst forklaret ved respondenters for-

skellige tilgang til interviewprocessen. Udfordringerne med at interviewe børn synes således kun 

delvist afhjulpet af interviewteknikker, mens kendskab til barnet og forældre samt interviewfor-

men lader til at have større effekt.  

3.6.  Kvalitet af data 
 

Der kan identificeres en række kvalitetsproblemer ved at bruge semistrukturerede dybdeinter-

views (Saunders et al. 2003). Disse er relevante at forstå og tage højde for, når data skal bruges til 

at skabe ny viden. I dette afsnit er de forskellige typer af problemer derfor diskuteret således, at 

der kan skabes en forståelse for empiriens formåen og begrænsninger. 
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3.6.1.  Reliabilitet 
 

Reliabilitet henviser til en målings nøjagtighed og kan oversættes med pålidelighed eller konsi-

stens (Kvale, 2007). I praksis kan det stilles op som et spørgsmål om, hvorvidt andre forskere ville 

finde og reproducere samme informationer eller resultater (Kvale, 2007). Valget af videnskabsteo-

retisk retning og brugen af kvalitative semistrukturerede interviews fordrer ikke en undersøgelse, 

som skal reproduceres. Undersøgelsen reflekterer virkeligheden på det tidspunkt, den er gennem-

ført og i et miljø, der kan forandres. Respondenterne i denne afhandling er primært fra hoved-

stadsområdet, som måske afslører en anden opførsel end respondenter fra andre landsdele. An-

dre forskere ville måske vælge andre teorier eller bruge interviewteknikker, som fordrer andeledes 

svar. Ydermere ses undersøgelsens genstandsfelt som kompleks og foranderlig og er afhængigt af 

den specifikke kulturelle og miljømæssig kontekst, som tweens befinder sig i. Som beskrevet i af-

snit 3.3 er brugen af ikke-standardiserede metoder værdifulde i denne type undersøgelser, fordi 

de giver en fleksibilitet, der er nødvendig for at udforske kompleksiteten af emnet. Et forsøg på at 

sikre, at denne undersøgelse let kan kopieres i fremtiden, synes derfor ikke realistisk eller udførlig 

uden at underminere styrken af interviewtypen. Reliabilitet anses derfor ikke som afgørende for 

studiets kvalitet og anvendelighed. 

3.6.2.  Former for bias 
 

En af årsagerne til udfordringerne ved reliabilitet ved åbne interviews er forskellige former af bias. 

Der kan her være tale om interviewerbias (Saunders et al. 2003), hvor man som interviewer kan 

påvirke respondenters svar via måden disse kommenteres på, tonen der anvendes, eller krops-

sproget man udstråler. Således kan intervieweren bevidst eller ubevidst afgive egne overbevisnin-

ger og referencerammer over på respondenten. Denne form for bias kan ofte ikke undgås og hel-

ler ikke i denne undersøgelse. Respondenternes svar vil uomtvisteligt være påvirket af interviewe-

rens viden om emnet og referencerammen, som dannes ud fra teorien og tidligere interviews. I de 

tilfælde, hvor børnene har svært ved at afgive dybdegående svar på spørgsmålene, har ønsket om 

dybere forklaringer ligeledes nødvendiggjort nye formuleringer af spørgsmål, som skabes af den 

information, der søges. Ydermere har tidligere respondenters svar og særligt gennemgående te-

maer fra de samlede forudgående interviews indgået i dialogen, når der er forsøgt at grave dybere 

i respondenternes tanker.  
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Et interview indebærer respondentbias, som kan opstå på grund af flere faktorer. Respondenten 

kan gøre sig antagelser om intervieweren, herunder f.eks. at vedkommende er utroværdig, egoi-

stisk eller fremmed, som gør, at tanker ikke deles frit. Denne form for bias relaterer sig ikke nød-

vendigvis til intervieweren, men kan også eksistere fordi interviewtypen unægtelig er en nærgå-

ende proces, hvor respondenterne principielt er villig til at deltage, men stadig kan være følsomme 

over for bestemte emner. Dette kan føre til, at nogle emner hurtigt forkastes, fordi respondenter 

ikke ønsker at få uddybende spørgsmål, der kan afsløre privat information. Holdninger til mobil-

brands ikke vurderes at være særlig følsomme områder, men der er alligevel spørgsmål og emner, 

som de fleste af respondenterne har haft svært ved at udtrykke sig om.  

Ydermere er der en risiko for bias i form af korte svar eller undgåelse af dybere diskussion, hvis 

børnene hurtigt vil have interviewprocessen overstået. Nogle børn har måske opfattet interview-

processen som en opgave pålagt af deres forældre eller lærer, og denne form for bias kan ligele-

des eksistere i datasættet.  

3.6.3.  Validitet og generaliserbarhed 
 

Validitet refererer til resultaternes gyldighed eller sandhed – om rigtigheden og styrken af udsagn 

(Kvale 2007). Validitet i kvalitative studier henviser til i hvilken grad, man opnår indsigt i respon-

denters tanker og oplevelser, og om forskeren kan udlede den mening respondenterne havde i 

sinde (Saunders et al. 2003; Kvale 2007). Det kan igen diskuteres hvorvidt alle ti børn har udtrykt 

sig frit uden grænser og om der er opnået den bedst mulige information om interviewguidens em-

ner. Der er højst sandsynligt gået information tabt på grund af respondentbias, men de opnåede 

data vurderes dog, at have en høj gyldighed. De 11 kvalitative semistrukturerede interviews er 

således kendetegnet ved en fleksibel og responsgivende interaktion mellem respondent og inter-

viewer, hvor spørgsmålene kan omformuleres og klarificeres for respondenterne. Meninger kan 

herved udforskes eller bekræftes, og emner kan diskuteres fra flere vinkler. Undervejs sikrer dette, 

at informationen der gives, er gyldigt på tidspunktet den overleveres, såfremt at respondenten 

ikke bevidst har afgivet usande svar. Der er således foregået en respondentvalidering undervejs i 

interviewprocessen, når dette er vurderet givtigt. For yderligere at sikre en høj gyldighed, er inter-

viewmaterialet transskriberet så tæt på den originale dialog og udtalelse som muligt.  
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Ved at bruge en kvalitativ tilgang med en stikprøve, der ikke er repræsentativ for hele populatio-

nen, kan det frembragte data ikke bruges til en større generalisering af udtalelserne. Responden-

ternes svar giver et indblik i den enkeltes forhold til de berørte emner, og det kan ikke med viden-

skabelige argumenter eller statistisk sikkerhed påstås, at nogle svar er gældende for resten af po-

pulationen. Ligesom reliabilitet vurderes dette ikke som værende et kritisk kvalitetskriterier med 

henblik på valget af undersøgelsesdesign, videnskabsteoretisk afsæt og metodevalg. Målet er så-

ledes ikke at generalisere resultater til hele populationen, men mere at relatere dem til eksiste-

rende teori i håbet om at give en bredere signifikans af undersøgelsens resultater end stikprøve-

størrelsen angiver.  

Kvale (2007) beskriver tre måder, man kan sikre validitet ved håndværksmæssig kvalitet. Dette 

gøres ved at tjekke, sætte spørgsmålstegn ved og teoretisere sine interview, hvilket ideelt set vil 

give videns udsagn der er så stærke og overbevisende i deres egen ret at de bærer validiteten med 

sig. Dette er forsøgt gennem hele processen, ved 

1) At tjekke/verificerer svarene undervejs og ved brug af triangulering, 

2) At sætte spørgsmålstegn ved interviewformens og respondenters skabelse af bias og udsagns-

gyldighed og 

3) At teoretisere interviewteknikker og metode samt de empiriske resultaterne i analysen.  

3.7.  Databehandling 
 

Alle interviews er gennemført med en lydoptager for at sikre lagring af hele dialogen undervejs. 

Lydfilerne er efterfølgende transskriberet for at kunne danne et bedre overblik over datamateria-

let. På den måde er det lettere at gennemgå og bruge relevante udtalelser i analysen og sammen-

ligne udtalelser og gennemgående temaer på tværs af interviews. Derudover blev der løbende 

brugt kodning – en proces, hvor man vedhæfter et eller flere nøgleord/koder til særlige relevante 

udtalelser for senere at kunne identificere dem (Kvale, 2007). Dette giver fordelen af ikke at skulle 

gennemlæse et helt interview hver gang, en relevant udtalelse skal bruges i analysen. Således er 

relevante udtalelser vedhæftet en kode i transskriberingen efter tema, hvilket har gjort analysear-

bejdet mere overskueligt. Kodningen er ikke brugt som en fragmenteringsproces, hvor data over-

sættes og generaliseres, da noget information og dets sammenhæng og betydning kan gå tabt. 

Særlig tabet af sammenhæng og den kontekst, hvori svaret er afgivet, er ikke foreneligt med det 
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videnskabsteoretiske afsæt og derfor er kodningen kun foregået på et overodnet niveau (se ap-

pendix 4).  

3.8. Etiske overvejelser 
 

Ved forskning med børn er etiske overvejelser om processer og dilemmaer større end ved forsk-

ning med voksne på grund af emner som magtstatus, informeret samtykke og bekymringer vedrø-

rende børns kognitive evner (Marshall, 2010). Magtstatus blev også beskrevet som en udfordring i 

interviewprocessen, og for at overkomme denne har det været nødvendig at bryde denne magtba-

lance ved at indgå på børnenes niveau. Der er således ikke brugt en autoritær udstråling eller tale, 

og børnene er blevet gjort opmærksom på, at de på ingen måde er tvunget til at svare. Børnene 

har ligeledes fået præcist og udførligt fortalt, hvad interviewene skal bruges til, og hvem der 

kommer til at høre dem, således at de har kunnet deltage frivilligt med en viden om hvad materia-

let skal bruges til. Ydermere er børnene interviewet med informeret samtykke fra forældrene, en-

ten gennem direkte kontakt eller igennem en lærer, som har informeret forældrene om undersø-

gelsens formål. Den angivne information og samtykkeerklæringen kan ses i appendix 3. 
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4.  Analyse 
 
Dette kapitel vil ved en gennemgående diskussion og reflektering besvare erkendelsesspørgsmål 4 

og 5 i relation til den overordnede problemformulering. For at gøre afsnittet overskueligt og følge 

teoriens hovedpunkter vil kapitlets første del adressere de fire niveauer i Kellers brand-equity py-

ramide. Der reflekteres over, om de adspurgte tweens forholder sig til brands på en måde, der er 

forenelig med driverne for kunde-brand relationer, i hvilken grad de gør det, samt om der er nogle 

gennemgående temaer relateret til disse niveauer på tværs af interviewene. Herefter vil spørgs-

målet om, hvorvidt der kan forventes positiv og effektfuldt WOM blive diskuteret ud fra inter-

viewmaterialet, mens tweens’ udøvelse af elektronisk WOM til slut vil blive adresseret.  

4.1.  Første niveau – Brand-awareness 
 

Ved gennemgang af interviewmaterialet kan der hurtigt identificeres et mønster i tweens aware-

ness. Alle de adspurgte tweens på nær to, har Apple (Iphone) som top-of-mind og selv tre tweens, 

som har en mobiltelefon af et andet mærke, nævner Apple som det første. Dette vurderes i høj 

grad at hænge sammen med brandets udbredelse i de adspurgtes familier og skoleklasser. Af de 

adspurgte tweens har 7 ud af 10 en Iphone, og de svarer alle, at langt de fleste i deres klasse har 

en Iphone samt at flere i deres familie har Iphone eller andre Apple-produkter. En sådan udbredel-

se kan forventes at have en påvirkning på hvilke brands tweens kender. De traditionelle socialise-

ringsagenter lærer således børnene om forbrugermarkedet herunder hvilke brands der eksisterer i 

forskellige produktkategorier (Marshall 2010; Ji 2002; Gjødesen 2010).  

De nævner alle minimum tre mærker, mens en enkelt respondent kan nævne hele fem mærker 

inden for kort tid. De fleste respondenter ved, at Apple laver elektronikprodukter hvor de blandt 

andet fortæller, at de kan købe Ipads og computere af samme mærke. De besidder således en so-

lid bred brand-awareness inden for mobilbranchen, hvilket stemmer overens med Johns (1999) 

teori om, at børn i denne aldersgruppe kan nævne mange mærker om særligt børnerelaterede 

produkter.  

Når det kommer til dyb brand-awareness, er svarene en del mere inkonsekvente. Ingen af de yng-

re tweens giver selvstændige svar, mens der kun er to af de ældre tweens der udtrykker reelle 

forskelle mellem mobilbrands og hvilke behov de forskellige mærker opfylder. 
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Fra 2. interview – Jessica og Kamilla 

Q:  Hvad er forskellen på mærkerne synes i? 

Jessica:  ”IPhone plejer at være flottere end de andre. Den er flottere end de andre. Ellers kan de lidt forskel-

lige ting…” 

Fra 3. interview – Peter og Sebastian 
 

Q:  Hvad er forskellen på mærkerne? 
 

Peter:  ”Apple går nok mere op i design end de andre firmaer gør på den måde. Samsung går måske ikke 

helt så meget op i design, men gør alligevel sådan, at deres telefoner ikke er vanvittige at se på. Og så gør 

Samsung nok også lidt mere op i tingene, der er inde i telefonen. I hvert fald efter min mening.” 

 

Selvom Jessica ikke bruger ordet ”design” men fortæller, at Iphone er flottere, afgives der en hur-

tig og konkret forklaring af de produktegenskaber eller behov, Apple kan levere i forhold til de 

andre mærker, nemlig design. Da design samtidig er en af Apples kernekompetencer, og points of 

difference, viser ovenstående citater, at tweens kan besidde en rimelig dyb brand-awareness. At 

det er to af de ældste respondenter der viser denne evne, vurderes ikke at være tilfældig. Børn i 

11-12 års alderen bliver bedre til at søge, sortere i og lagre relevant information om forbrugsrela-

terede emner, hvilket kan have indflydelse på deres evne til at fremkalde og sammenligne brands 

overordnede produktattributter (John 1999). Interviewmaterialet viser, at de generelt har svært 

ved at tillægge flere brands overordnede produktattributter. Ud over Peter, fokuserer responden-

terne på deres eget brand, og de har derfor svært ved at sammenligne. Selvom de kan nævne an-

dre brands, kan de fleste således ikke umiddelbart huske noget information, der kan bruges i en 

købssituation.  

I en betragtning af om tweens er stand til at opfylde de forskellige niveauer i Kellers (2001) pyra-

mide, kan det første niveau af Kellers brand-pyramide generelt vurderes at være opfyldt. Alle de 

adspurgte tweens har en god bred awareness, som er den første erkendelse i skabelsen af brand-

identitet. Enkelte tweens synes både at have bred og dyb awareness og vurderes derfor, at kunne 

opfylde første niveau fuldt ud.  

4.2.  Andet og tredje niveau - Brand-betydning og bedømmelse 
 

Med henledning til de næste niveauer i Kellers (2001) pyramide, skal det vurderes om tweens ud-

trykker tilfredshed, tillægger abstrakte værdier og giver positive unikke bedømmelser af deres 
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brand. De tweens, som indgår i undersøgelsen, udviser generelt en udbredt tilfredshed med deres 

mobiltelefoner. De fleste respondenter svarer kort og godt ”ja” til, at deres telefon kan det, de vil 

bruge den til. Kun en enkelt respondent fortæller, at hun godt kunne bruge en ny telefon på grund 

af utilfredshed. Det vurderes dog primært at være, fordi hun har arvet en ældre Samsung-telefon 

fra hendes storebror. Det var således ikke én, hun selv havde ønsket sig, men blot den, hun blev 

givet. Selvom nogle af respondenterne nævner enkelte ting ved deres telefoner, som ”driller” 

dem, ser det ikke ud til at have nævneværdig betydning for deres tilfredshed. 

4.2.1.  Ujævn meningsdybde 
 

Hvad der skaber den ovennævnte tilfredshed med deres mobiler bør afhænge af børnenes erfa-

ringer med produktet, de meninger de har om mærket og hvordan de generelt bedømmer mærket 

og deres mobiltelefon (Keller, 2001). Her findes der store forskelle i børnenes evne til at give en 

dybdegående forklaring på, hvorfor de er tilfredse, og hvorfor lige Apple er det foretrukne mærke. 

Mens nogle af børnene har meget svært ved at forklare, hvorfor de har valgt og er tilfredse med 

Apple, kan andre mere konkret forklare deres opfattelse af Apple, og hvorfor de foretrækker det. 

Følgende udsnit af to interviews viser denne polarisering.  

 

 

Thomas – 11 år – single interview 
 

Q:  Hvorfor har du lige netop en iPhone så? 

Thomas:   ”Fordi jeg synes det er et rigtig godt mærke. Jeg er glad for at man kan trykke på skærmen og 

gøre lige hvad man vil.” 

 

Q:  Hvad betyder for dig at have Apple? 

Thomas:  ”Det ved jeg ikke rigtigt” 
 

Q: Er det kun Apple der kan de her gode ting du nævner? 

Thomas: ”Altså Samsung og de andre kan jo også nogle gode ting. Jeg kan bare bedst lide Apple. Ved ikke 
rigtig hvorfor” 
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Jessica – 11 år – dobbelt interview 

Q:  Hvorfor har du lige netop det mærke? 
 

Jesssica:  ”Jeg synes den er bedst til at ringe og så noget. Så er den hurtigere og i forhold til en Samsung er 

den meget bedre at skrive med. På en Samsung skal man nogle gange sidde og trykke på bogstaver for at få 

tal frem og det synes jeg er rigtig besværligt. Så jeg synes det er dejligt at have en mobil der kan skrive hur-

tigere end de andre. Den er bedst til det jeg skal bruge den til..” 
 

Q:  Hvad betyder det at have det mærke? Hvad tænker i på når i hører navnet Apple? 
 

Jessica:  ”Jeg tænker at det er fedt mærke, fordi der er mange der bruger det. Og at dem der har fundet på 

det, sikkert er meget stolte af sig selv. Og så er det fedt at man kan være stolt af sig selv, for det er ikke no-

get man er særlig tit.” 

 

Thomas er det bedste eksempel på den manglende meningsdannelse om Apple, som er udbredt 

blandt respondenterne. Thomas har meget svært ved at svare på, hvorfor han har en Apple, til 

trods for, at han har en alder, hvor han burde være i stand til bedømme brands ud fra underlig-

gende attributter (John 1999). Han udtrykker ikke nogle dybdegående meninger eller tanker om 

Apple, som er forenelige med Kellers (2001) associationer eller bedømmelser. Denne næsten fuld-

stændige mangel på at udtrykke brand-associationer og bedømmelser eksisterer ikke i lige så høj 

grad hos andre respondenter, og Thomas figurerer som en yderpol i respondenternes menings-

grundlag. Flere andre respondenter tillægger således Apple nogle værdier, bedømmelser og asso-

ciationer. Enkelte mener Iphone er flottere eller pænere, ofte begrundet med telefonens størrelse, 

mens nogle respondenter mener den er nemmere at bruge end andre mærker. Andre fortæller, at 

Apple er hurtigere og opfatter mærket som værende af bedre kvalitet end konkurrenterne, mens 

nogle af drengene nævner fordele med hensyn til antal- og downloading af spil.  

Overordnet set er antallet af opfattede associationer dog få per respondent, og det er kun Jessica, 

der udtrykker mere end to positive associationer. I samtlige interviews er det forsøgt at få respon-

denter til at uddybe deres associationer og bedømmelser, eller fremkalde flere, men det lykkedes 

ikke at supplere deres meninger hverken i tyngde eller antal. Det efterlader en række interviews, 

hvor kun få børn virkelig udtrykker, at de har konkrete positive associationer til og bedømmelser 

af Apple. Dette kan skyldes flere faktorer;  
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1. Begrænset tilhørsforhold til mobil-mærker 

Det kan ikke udelukkes, at hovedparten af de adspurgte tweens simpelthen bare ikke har noget 

særligt tilhørsforhold til Apple. Kellers (2001) unikke associationer og bedømmelser kan naturligvis 

ikke fremtvinges i et interview, hvis de ikke eksisterer. De fleste tweens fortæller, at de primært 

bruger telefonen til at ringe og skrive på, hvilket ikke kræver den store indsigt i telefonens egen-

skaber. Deres forhold til Apple behøver således ikke nødvendigvis at være baseret på intimitet 

(kendskab og længsel) eller andre af Fourniers (1998, 2012) drivere til stærke kunderelationer, 

men have baggrund i andre faktorer. Mangel på viden om andre mærker begrænser også mulig-

heden for at sammenligne og gøre associationer unikke. De enkelte positive associationer kan og-

så være en gengivelse af omverdenens meninger, hvilket gør det svært for respondenterne at ud-

dybe eller lave tilføjelser. Omgivelsernes præferencer kan i høj grad smitte af på tweens (Marshall, 

2010; Ji, 2002; Lindström, 2003; Gjødesen, 2010), så de tager forældres, søskendes eller venners 

ord for gode og ikke selv danner dybere meninger om de brands de forbruger.  

2. Respondentbias 

Former for respondentbias kan ligeledes forklare respondenternes manglende meningsdannelse. 

Nogle af de adspurgte tweens har måske undladt at uddybe eller tilføje visse holdninger på grund 

af f.eks. mangel på tillid til intervieweren. Respondenterne vil måske også udelade information, 

hvis de føler, det stiller dem i et dårligt lys, hvis de tror, intervieweren ikke er enig, eller hvis de 

tror deres information er forkert (Saunders 2003).  

3. Manglende koncentration i interviewprocessen 

Hvis børnene er trætte, ukoncentrerede eller uinteresserede undervejs i interviewprocessen, vil 

nogle holdninger eller meninger ikke blive uddybet og fortalt. Dette kan være en udfordring ved at 

interviewe børn, da de har svært ved at holde fokus i længere tid af gangen og hurtigt bliver for-

styrret. Er de trætte, sultne eller tænker på andre ting, er det sandsynligt, at de gerne vil have in-

terviewet overstået hurtigt, hvilket giver incitament til kun at give korte svar. Træthed og mang-

lende koncentration kan også have negativ effekt på deres evne til at reflektere over spørgsmåle-

ne og dermed udtrykke sig præcist og dybsindigt.  
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4. Spørgsmålene 

Selvom interviewguiden er udarbejdet med henblik på at undersøge bl.a. brand-associationer og 

bedømmelse, kan spørgsmålene været udformet på en måde, så respondenterne ikke har forstået 

dem. Ligeledes kan måden spørgsmålene har været stillet på have fordret nogle andre svar end, 

hvad der var tiltænkt. 

4.2.2.  Jessica 
 

Uanset hvad årsagen eller årsagerne er, efterlader det kun ganske få interviews, hvor tweens ud-

trykker brand-associationer og bedømmelser, der er forenelige med Kellers (2001) og Fourniers 

(1998, 2012) drivere til kunde-relationer. Hér er Jessica undersøgelsens bedste eksempel på en 

tween, der udviser både håndgribelige og abstrakte meningsdannelser. Hun synes, Apple er et 

godt mærke, fordi den er hurtig og flot, hvilket er håndgribelige meningsdannelser. Således vil 

produktets egenskaber og funktionelle elementer i høj grad influere den oplevelse kunden får med 

brandet, hvor disse skal overgå eller matche forventninger (Keller 2001). Der kendes ikke til Jessica 

forudgående forventninger men hun opfatter positive associationer hvad angår hurtighed og de-

sign. For at positive associationer skal have værdi, skal de være stærke, favorable og unikke (Keller 

2001). Jessica svarer meget hurtigt og før hendes medrespondent i begge tilfælde ovenfor. Yder-

mere nævner hun associationerne flere gange i løbet af interviewet, så alt i alt synes de at være 

stærke i hendes bevidsthed.  

De kan i høj grad også vurderes at være favorable. Hun fortæller således, at Apple er bedst til det, 

hun bruger den til og værdsætter således, at telefonen er hurtig. Hun nævner størrelse og ud-

seende på telefoner og computere flere gange i løbet af interviewet, hvilket indikerer, at hun også 

værdsætter telefonens design. At hun betragter disse associationerne som unikke, kan tolkes af 

hendes sammenligning med konkurrenten Samsung, som efter hendes mening er meget sværere 

at skrive på. Hun nævner flere gange, at Iphone er hurtigere end de andre mærker og at hun kun 

vil overveje at skifte brand, hvis nogen laver en hurtigere telefon. Associationerne synes således at 

fremstå tydelige og unikke i hendes bevidsthed samt vigtige for hende i en forbrugssammenhæg, 

hvilket er vigtigt for at associationer skal have værdi (Keller 2001).   

Jessica udviser abstrakte meningsdannelser, da hun fortæller, at dem der har lavet Iphone, må 

være meget stolte af sig selv og henviser således til de mennesker der har udviklet Apple eller or-
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ganisationen i sig selv. At hun forestiller sig, at de må være stolte af sig selv, kan tolkes som om, at 

hun ser Apple som meget succesfuld - én af de underliggende drivere til Aakers (1997) person-

lighedstræk kompetence. En anden driver til kompetence er, at kunden opfatter brandet som 

markedsleder. Fordi hun observerer, at næsten alle i omgangskredsen har en Iphone og selv synes 

den er bedst, vurderes det, at hun bevidst eller ubevidst også ser Apple som markedsleder. Sam-

men med oprigtighed, anses kompetence, som en meget vigtigt underliggende dimensionen som 

påvirker opfattelsen af et brand (Fournier, 1998), da de kan opfylde kundens behov for at finde en 

relations partner med gode intentioner og passende kompetencer. Jessica udtrykker umiddelbart 

ingen holdningerne til Apples oprigtighed – altså om hun har tillid og tryghed til deres intentioner.  

Ingen af respondenterne udtrykker holdninger herom, og det er muligt, at tweens generelt ikke 

gør sig tanker om brands oprigtighed. Tweens ved godt, at virksomheder og brands er på marke-

det for at tjene penge (John 1999), men de mangler måske erfaring og indsigt i virksomhederne, 

for at kunne bedømme på dette parameter. Det er sandsynligvis forældrene der tager sig af even-

tuelle refunderings eller klage situationer, hvorfor tweens aldrig opnår håndgribelige erfaringer 

med denne side af virksomheder. Samtidig vurderes en virksomheders CSR politikker så komplice-

rede og omfattende, at tweens ikke kan danne en sammenhængende forståelse og kæde det 

sammen med specifikke brands.  

Jessicas henvisning til stolthed synes hun at trække videre til sig selv ved at sige ” Og så er det fedt, 

man kan være stolt af sig selv, for det er ikke noget man er særlig tit”. Det kan tolkes som om, at 

hun føler en stolthed over at eje en Iphone, hvilket er en vigtig emotionel respons, der hænger 

sammen med følelsen af selvrespekt (Keller 2001). Hun lader til at se Apple som noget specielt og 

som noget, der hjælper hende mod et ideelt selvsyn. Et stærkt match mellem brand-image og det 

ideelle selvsyn har en positiv effekt på styrke og holdbarhed i en relation fordi en vigtig del af 

brandforbrug er konstruktionen, og udfoldelsen af forbrugeridentiteter (White et al. 2012). Det 

umiddelbare sammenspil mellem det image Jessica tillægger Apple og hendes ideelle selvsyn, gi-

ver samtidig relationen et centralt formål, hvor brandet er tiltænkt, at levere en betydelig værdi til 

identiteten. Dermed afspejles brandet i et signifikant aspekt af kunden selv, hvilket driver stærke 

kunde-brand relationer (Fournier 1998).  
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Jessica siger også, ” jeg tænker det er et fedt mærke, fordi der er mange, der bruger det”, hvilket 

kan tolkes som om, at hun tillægger Apple en abstrakt værdi på baggrund af en stor brugergruppe. 

Denne inkluderer beviseligt hendes mor og far samt næsten alle fra hendes klasse (se appendix 5), 

men hvilken effekt det har på hendes tanker om Apple, er naturligvis svært præcist at udlede fra 

citatet. Det er dog tydeligt, at det har en betydning for hendes opfattelse af Apple, og det kan 

tænkes at påvirke hendes syn på brandets pålidelighed og troværdighed. Særligt det at hendes 

forældre også har og er tilfredse med Apple vurderes at have en indflydelse på hendes tillid til og 

tryghed ved Apple. Tillid og tryghed formes og stimuleres gennem forældre-barn relationen, og 

børn stoler i høj grad på deres forældres dømmekraft. Samtidig vurderes forældre, at være én af 

de socialiserings agenter der kan have mest effekt på bl.a. betragtning af forskellige produkters 

kvaliteter og attributter (Marshall, 2010). Et helt konkret eksempel på denne indflydelse, kan ses i 

nedenstående citat. 

Q:  Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 

Jessica:  ”Min mor. Hun synes Apple er bedst, også fordi man kan få nogle rigtig fede covere til dem. Hun 

har sådan et vandtæt cover... Så det er super fedt, at man kan få det. Min mor synes, det ville være godt for 

mig, hvis jeg kunne få en Apple telefon, som hun har” 

Moderens forhold til Apple synes tydeligt at afspejle Jessicas holdninger og tanker hvilket bliver 

endnu mere slagkraftigt, når moderen ligefrem ønsker, at hun skal have en Apple og videregiver 

sin Iphone til Jessica. Hendes mor eksisterer som en tydelig og vigtig brugerprofil, hvilket kan have 

effekt på den måde hun betragter Apple. Hvis brand associeres med elskede personer kan det så-

ledes vække stærke følelser, og påvirke hvordan en kunde relaterer til det brand (Fournier 2012). 

Det er en måde hvorpå brands menneskeliggøres, således at brandrelationen tilpasses den men-

neskelige relation til hvem brandet associeres (Fournier 2012). Hvis Jessica associerer Apple med 

hendes mor, kan hun således forventes, at tillægge de samme personlighedstræk, som synes at 

være positive. Samtidig menneskeliggøres Apple i Jessicas bevidsthed, hvilket er en vigtig faktor 

for opbyggelsen af kundeforhold (Fournier 1998). 

Hertil kommer Apples udbredelse i Jessica omgangskreds, hvor næsten alle fra hendes klasse har 

en Iphone. Jessica har en alder, hvor hun i højere grad vil være påvirket af omgangskredsen ved 

valg af produkter, der forbindes med social accept (John, 1999). Af omgangskredsen lærer børn 

også om f.eks. symbolske meninger ved forbrug hvilket kan påvirke deres præferencer og attituder 
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til brands (Gjødesen 2010; Marshall 2010; Ji 2002). Samlet set vurderes udbredelsen af Apple i 

Jessicas omgangskreds på flere måder at have en positiv effekt på hendes holdninger til Apple. Det 

er til trods for, at hun – ligesom alle andre respondenter – blankt benægter, at det har nogen be-

tydning, at andre har det samme mærke. Med henblik på specielt Gjødesens (2010) teorier om 

børns forhold til brands og mobiler i en gruppekontekst, synes dette interessant at undersøge 

nærmere. 

4.3.  Omverdenens påvirkning 
 

En af årsagerne til den manglende meningsdybde blandt respondenter kan have baggrund i, at de 

adspurgte tweens ikke selv har gjort sig tanker om Apple’s overlegenhed, men at de gentager in-

formation modtaget fra omverdenen. De associationer og bedømmelser der gives, synes således 

ikke specielt stærke eller unikke hos mange af respondenter. Med forskellige tilpassede formule-

ringer, bliver spørgsmålet ”Er det kun det mærke, der er sådan? ” brugt i interviewene til at under-

søge brand-associationernes unikhed. Følgende udsnit af transskriberingen viser, hvordan dette 

spørgsmål generelt bliver besvaret. 

Q:  Er det kun Iphone der kan de gode ting du nævner? 
 

Thomas:  ”Altså Samsung og de andre, KAN jo også nogle gode ting. Jeg kan bare bedst lide Apple. Ved ikke 

rigtig hvorfor.” 
 

Kamilla:  ”De er jo også fine nok, jeg har jo også haft en HTC selv og en anden jeg ikke kan huske hvad hed-

der. De er også fine nok, jeg synes bare Apple er pænere. De andre er også større end Apple. Iphone er ikke 

særlig stor, og det synes jeg er pænere. Jeg synes ikke jeg skal have nogen kæmpe telefon.” 
 

Ibbi:  ”Ej, det tror jeg ikke. Jeg kender bare ikke så meget til de andre mobil-mærker.” 
 

Ida:  ”Nej det tror jeg ikke.” 
 

Q:  Har du prøvet nogle af de andre telefoner? 
 

Ida:  ”Altså ja, da jeg var lille men det kan jeg ikke rigtig huske. Den første Iphone fik jeg da jeg var ti år og 

så har jeg haft dem siden.” 
 

Q:  Men der er ikke nogle af de gode ting man kun kan få i en Iphone? 
 

Ida:  ”Nej, altså jeg ved ikke, om man kan mange af de samme ting på andre telefoner.” 
 

Sarah:  ”Nej, jeg tror også der er andre mærker der kan, men jeg er jo bare blevet vant til Apple.” 
 

Anders:  ”Jeg tror nogle af dem godt kan lidt af det, men jeg synes Iphone er godt lavet. Jeg ville nok godt 

vælge en anden.” 
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De adspurgte tweens synes ikke at være udbredt overbevist om, at Apple er speciel unik på flere 

parametre. Alle respondenter mener eller tror, at de andre mærker kan mange af de samme ting 

som Apple, men at de enten ikke kender noget til de andre mærker, at de har vænnet sig til Apple, 

eller at Iphone er en flottere telefon. De fleste af respondenterne har et stort kendskab til andre 

Apple-produkter specielt Ipads. Alle respondenter på nær én fortæller, at de har en Ipad og flere 

fortæller at familiemedlemmer har Ipads. Nogle respondenter har to Ipads fordi de har fået en 

Ipad i skolen. For at gøre undervisningen sjovere og mere spændende for børnene har nogle 

kommmunale skoler besluttet at give hvert barn en skole-Ipad, mens andre forlanger, at barnet 

skal have én2. Alle de interviewede børn på nær én, går på en skole som bruger skole-Ipad og der-

for er de vant til at bruge et Apple-produkt dagligt, hvilket naturligvis bevirker, at børnene har 

kendskab til Apple og er fortrolige med deres styresystem (flere nævner, f.eks. at appstore er 

nemt at bruge). Derfor er det ikke overraskende, at de fortæller, at de er vant til Apple, og at det 

er årsag til valget af Iphone. Her vurderes skolernes valg af Ipads i den daglige indlæring at have en 

klar påvirkning på de adspurgte tweens kendskab til og favorisering af Apple.  

En del forældre vil også introducerer Apple til børn i en tidlig alder. Det er ikke unormalt, at særligt 

yngre tweens arver telefoner fra deres forældre. Flere af respondenterne fortæller, at de har fået 

deres forældres aflagte telefoner, hvilket også lærer/forældre-respondenten fortæller er meget 

normalt (Interview 9, Anders Wain, 03:25). Hvis forældrene lader deres telefon gå videre til bør-

nene, har det selvfølgelig en afgørende betydning, for hvilket mobil-mærke børnene har og får 

kendskab til. Flere af dem fortæller således at de ”prøvede”, brugte eller legede med mor eller fars 

Ipad, inden de selv fik en tablet og smartphone. Eksistensen af Apples produkter i hjemmet gør 

naturligvis, at børnene nemmere vænner sig til produktet, men gør sandsynligvis også, at de ho-

vedsageligt tænker på det ene brand, når de skal vælge smartphone. Kun få respondenter er be-

kendt med andre mærker i et omfang, der går dybere end navnet, og det kan skyldes, at børnene 

måske aldrig har brugt disse mærker og kun at kun få i omgangskreds ejer dem.  

Den processuelle tilgang, hvor observering og imitering er en del af den sociale læring (Marshall 

2010), kan ligeledes forklare respondenternes valg af Apple. Tweens kan observere, at blandt an-

det forældrene bruger Apple og vil i nogle tilfælde, imitere det forbrug (Marshall 2010). Forældre-

ne har også en rolle som informationskilde i mange forbrugssammenhænge (Marshall 2010), hvor 
                                                           
2 http://skoleipad.dk/ 
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deres viden om og forkærlighed for Apple kan smitte af på børnene. Af forskellige årsager fortæl-

ler et flertal af respondenterne, at de primært snakker med deres forældre, inden de skal vælge 

mobil. Det begrundes bl.a. med, at de stoler på forældrenes genelle viden eller hvis forældrene 

har samme telefon - så de derfor må vide noget om den.  

Der er også flere indikationer på, at børnene er tvunget til at inddrage deres forældre i beslut-

ningsprocessen. En smartphone er et dyrt forbrugsgode, hvilket medfører en højere risiko som gør 

det naturligt, at børn inddrager deres forældre i valget (John 1999). Samtidig er det i høj grad, 

forældrene der betaler dele af eller hele produktets pris, hvilket betyder, at børnene skal forklare, 

”hvorfor” de vil have præcis dén telefon, de ønsker sig. Børn i tween- aldersgruppen er hér ofte i 

stand til, at forhandle og overtale sine forældre til at honorere, det de ønsker (John 1999). Når 

forældrene selv har en Iphone og dermed viser at det er et godt valg, bliver det selvfølgelig svære-

re at afslå, hvis barnet også vil have en Iphone. Det udbredte ejerskab af Apple produkter blandt 

forældre synes således at påvirke respondenternes valg og favorisering direkte ved arv af gamle 

telefoner, og indirekte igennem observering og imitering.  

Søskende synes også at påvirke respondenters ønsker, hvor særligt ældre søskende kan inspirere 

med deres forbrugeradfærd og brandkendskab og lede tweens tidligere ind i en ungdomskultur 

(Gjødesen 2010). Nedenstående udsnit af transskriberingen viser to eksempler på søskendepå-

virkning.  

Q: Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 
 

Anders:  ”Jeg snakkede ikke så meget. Lidt med min mor, for hun havde også en Iphone 4. Så fik min store-

bror dén og så ville jeg også gerne have én.” 
 

Q: Hvorfor vil du gerne have en Iphone? 
 

Ibbi:  ”Fordi min storebror har én og den virker rigtig god. Den er meget god til at være hurtig, og så har den 

en anden styre (styresystem)…” 
 

Q: Er du blevet overtalt til at vælge et en Iphone som den næste? 
 

Ibbi:  ”På en måde. Min storebror er meget med IT og at Iphone er rigtig god osv. Og så bliver jeg sådan lidt 

– ahh men den er jo meget fed og god så det kunne godt være. Han fortæller en hel masse om telefonen, så 

jeg ligesom kan vælge.” 

 

For respondenten Anders havde det afgørende betydning, at hans storebror fik en Iphone 4, hvil-

ket kan tyde på, at Anders har forbundet ejerskab af denne telefon med en ældre og mere moden 
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brugergruppe. Tweens har ofte et psykologisk behov for at virke ældre, end de i virkeligheden er, 

hvilket er en del af deres cool-faktor (Gjødesen, 2010). Anders har selv betalt for sin telefon ved at 

bruge fødselsdag – og lommepenge og ved at eje og have ansvar for den samme telefon som sin 

ældre storebror, kan han føle sig mere moden og dermed dække det psykologiske behov (Gjøde-

sen, 2010).  

For Ibbi er det mere de positive ting storebroren har fortalt om Iphone som har effekt. Ibbi har 

arvet hendes telefon fra storebroren, men vil gerne have en Iphone som storebroden har skiftet 

til. Da hun skal svare på hvad forskellen på mærkerne er, gentager hun, hvad storebroren har for-

talt og påtager sig i nogen grad de samme holdninger. Ibbi beskriver ham som en teknologinørd, 

der går meget op i telefoner og derfor har en masse viden. Hun stoler således på, at han har for-

stand på hvilken telefon, der er bedst, hvilket synes at have stor effekt på hendes mobilønske. Det-

te ses i citatet ovenfor, hvor hun fortæller, at hun på en måde er blevet påvirket af de positive 

ting, han fortæller om Iphone. Hun mener tillige, at han skal inddrages i beslutningsprocessen næ-

ste gang, hun skal have ny telefon. Eksemplerne viser, at det ikke kun er forældrene, som kan 

smitte af på børns brandkendskab og favorisering, men at ældre søskende i nogle tilfælde kan ha-

ve større indflydelse.  

Til trods for, at næsten alle respondenter har en Iphone, og at næsten alle i deres respektive sko-

leklasser har en Iphone, benægter alle de adspurgte tweens, at det har nogen betydning, at andre 

har det samme mærke. Efterhånden som dette svar blev gengivet af respondenterne, begyndte 

jeg at omformulere og uddybe spørgsmålet, men svarene forblev de samme. Spørgsmålet var 

egentligt tiltænkt at skulle undersøge, om børnene associerede mobilmærker til bestemte bruger-

grupper, men dialoger, der kunne afdække dette element nåede aldrig at opstå, fordi børnene 

hurtigt og bestemt affejede emnet.  

I grove træk fortæller de alle sammen, at det ikke betyder noget, at andre har samme mærke, så 

længe man er glad for sin telefon. Når enkelte af dem konfronteres med det faktum, at alle har 

Apple – har de svært ved at svare på årsagen og siger, at det nok er tilfældigt. Det er svært at ac-

ceptere det svar, ud fra de givne informationer og det teoretiske fundament. Det synes meget 

usandsynligt, at det er tilfældigt, at næsten alle i en enkelt klasse har Iphone, når der er op mod ti 

forskellige mærker at vælge imellem, og at de andre mærker, alle er billigere end Apple. Samtidig 



63 
 

fortæller teorien, at klassekammerater på flere måder kan påvirke børns opfattelse af brands 

(Marshall 2010; Gjødesen 2010), da de kan videregive overbevisninger og fortælle om egne erfa-

ringer (Gjødesen 2010; Ji 2002). Ligeledes dækker ejerskabet af mobiltelefonen forskellige symbol-

ske og psykologiske behov, som eksempelvis det at skabe en position i en klasse eller at tilhøre en 

bestemt gruppe (Gjødesen 2010; Lindström 2003). Fordi alle tweens har en mobiltelefon i dag, er 

det ikke længere nok bare at eje én, men det at eje den ”rigtige”, mest populære eller nyeste vil 

signalere købekraft og status (Gjødesen 2010). Respondenters påstand om, at det ikke er vigtigt, at 

andre har det samme mærke, synes derfor ikke troværdig – en opfattelse der deles af den inter-

viewede lærer og forældre. 

Q:  Der er rigtig mange børn i den her aldersgruppe der har Iphone, men når man spørger ind til det, så 

afviser de alle sammen, at det skulle være vigtigt, at andre har det samme mærke. Hvad er din vurdering 

af det? Tror du, at det forholder sig som børnene siger? 

Anders:  ”Jeg vil egentlig svare på to forskellige måder. Én af de ting der spiller ind angående, hvilke devices 

de har, er deres forældre…. De kan meget vel godt være påvirket af, hvad mor og far bruger derhjemme, 

men jeg kan se i klasserne, både på computere men i særdeleshed telefoner, at det er præcist, som du siger. 

Mange af dem har Apples produkter, har en Iphone og jeg er af den klare overbevisning, at det ikke er rig-

tigt den påstand, børnene kommer med... De er ekstremt sårbare overfor at skille sig ud, de vil rigtig gerne 

være en del af en fælles gruppe, og lige præcis tekniske devices, er en af de holdepunkter, som rigtig mange 

børn bruger. Så når de skal vælge, er det, som jeg ser det, i allerhøjeste grad også et spørgsmål om, hvad 

bedstevennen eller bedsteveninden synes, og hvad det er de populære børn i klassen gerne vil bruge. Den 

klasse jeg har…. Dem har jeg fulgt siden de var helt små og noget af det, jeg kan se, er, at de børn, der har 

været eller er socialt dominerende i klassen også sætter rammerne for, hvad det er for noget tøj man skal 

have på og hvilke telefoner man skal have, for ligesom at være in.” 

Anders deler i høj grad mit skeptiske syn på sandfærdigheden i børnene udsagn. Anders vurderes 

at have en høj indsigt i disse forhold, da han på daglig basis observerer og interagerer med børn i 

tweens aldersgruppen. Via sin undervisning og specielt rollen som klasselærer følger han børnene 

igennem alle årene som tweens, og kan derfor observere deres sociale og individuelle udvikling. 

Derudover er han forældre til to tweens, hvilket gør ham i stand til at sætte sig ind i børnenes dag-

ligdag fra flere vinkler. Anders vurderer, at børn i tweens aldersgruppen er meget opmærksomme 

på ikke at skille sig ud, og at de sårbare herfor, fordi de gerne vil være en del af en fælles gruppe. 

Gjødesen (2010) opnår samme konklusion, nemlig at mobiltelefonen signalerer en tilknytning til 

klassens fællesskab, og at tweens generelt ønsker sig det samme mobil-brand som sine venner. 

Ligesom Gjødesen (2010) fortæller Anders, at specielt tekniske devices/elektronik produkter, er et 
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holdepunkt, børnene bruger for at indgå i en ønsket gruppe. Den ”rigtige” mobiltelefon kan såle-

des give en position i en klasse og være en social adgangsbillet (Gjødesen, 2010) som også kan give 

respondenterne den vigtige følelse af fællesskab, og sørge for at de ikke skiller sig på en vigtig for-

brugsgenstand.  

Anders observerer også, at de socialt dominerende eller populærere børn i en klasse sætter ram-

merne for hvilke brands der er in, hvilket relaterer sig til at brand-forbrug og tilhørsforhold kan 

være gruppebaseret, hvor de populære tweens har afgørende betydning for, hvilke brands der 

forbruges (Gjødesen 2010; Lindström 2003). Hvad der er cool for børn afhænger af den specifikke 

kulturelle kontekst og hvem de gerne vil identificerer sig med (Nairn 2008) hvilket synes at være 

klassens populære tweens. Nogle af børnene indrømmer denne påvirkning, da de fortæller, at de 

”nok” ville snakke med deres venner/inder eller ”dem fra klassen”, inden de skal vælge mobiltele-

fon. Ydermere fortæller enkelte af respondenterne, at de i nogen grad er blevet påvirket af deres 

venner til at vælge et bestemt mærke, hvilket altså bekræfter både Anders’ observeringer og den 

forudsatte teori. Følgende udsnit af transskriberingen viser, hvordan den ældste respondent i un-

dersøgelsen som den eneste indrømmer betydning af klassens fælles valg af mobil-brand. 

Q:  Hvorfor har du det lige netop det mærke? 

Ida:  ”Jeg tror nok det var fordi, det var det mest populære mærke da jeg fik den.” 

Q:  Spillede det ikke ind hvad den kunne eller hvordan den så ud? 

Ida:  ”Nej, altså da jeg fik den tænkte jeg at det var meget en spille-telefon, men nej det havde ikke den 
store betydning.” 

Q:  Har det så nogen særlig betydning at have en iPhone? Da du stod ned i forretningen, hvorfor valgte 

du så lige dén? 

Ida:  ”Det var fordi alle andre i klassen havde den, så ville jeg også have én.” 

Det havde afgørende betydning for Idas valg, at brandet blev opfattet som det mest populære, og 

at alle andre i klassen havde det. Ida spiller ikke app-spil på telefonen men hendes forudgående 

opfattelse af Iphone som en spilletelefon havde ingen indflydelse på hendes valg. Det eneste, der 

umiddelbart betød noget, var, at hun ville få et brand, hun vidste ville blive accepteret af klasse-

kammeraterne og som kunne give hende følelsen af fællesskab med de andre. Selvom det er et 

enkeltstående eksempel, er det med til at bekræfte relevansen af diskussionen i dette afsnit. Dette 

efterlader et interessant spørgsmål; hvorfor benægter samtlige tweens i undersøgelsen denne 
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betydning? Kan det være, fordi børnene ikke forstår spørgsmålet, er det fordi, de ikke bevidst er 

klar over betydningen, eller er det måske mere, at de ikke vil indrømme at være medløbere for de 

populære i klassen.   

4.3.1.  Identitet 
 

Anders fortæller, at børnene bruger mobiltelefonen meget til at kommunikere med hinanden 

samt til at spille, hvor de udfordrer hinanden i de nyeste spil og samler sig i grupper omkring mo-

biltelefonen. Mobiltelefonen opfylder det praktiske behov, børn har for konstant og privat at kun-

ne kontakte venner og veninder (Gjødesen, 2010). Dette bakkes op af børnene selv, hvor flere af 

dem fortæller, at de primært bruger den til at skrive og ringe samt lave legeaftale. Ydermere ser 

mobiltelefonen ud til at opfylde et socialt behov i form af fællesskab via kommunikation og spil. 

Anders fortæller, at børn bruger telefonen til næsten alt kommunikation, og at de godt kan sidde 

og skrive sms’er med en veninde som er i et lokale på den anden side af gangen. I den forbindelse 

fortæller Anders, at ”mobiltelefonen nærmest er blevet til en slags forlænget arm af børnene selv” 

(Interview 9, Anders Wain, 09:20) altså en integreret del af deres identitet. Derfor er det også na-

turligt, at de ønsker, at deres valg af mobiltelefon skal fremstå som deres eget. Det er således kun 

naturligt, at de gerne vil fremstå som selvstændige forbrugere, der har valgt af egen vilje og i prin-

cippet er ligeglade med, hvad andre tænker. At fortælle en fremmed person, at det har afgørende 

betydning at eje et bestemt mærke for at føle sig social accepteret, vil betyde, at man samtidig 

underkuer sin egen identitet og selvbestemmelse. Uanset om børnene bevidst eller ubevidst er 

klar over vigtigheden af, at andre har det samme mærke, vurderes det derfor, at de i langt de fle-

ste tilfælde vil benægte det – for dermed at sige, jeg har selv valgt! 

4.4.  Fjerde erkendelse – loyalitet og engagement 
 

Af interviewguiden (afsnit 3.5) fremgår det at tre spørgsmål er designet til at undersøge respon-

denternes loyalitet og engagement i deres favoritbrand.  Svarene på disse spørgsmål bliver gen-

nemgået, og analyseret i forhold til den hidtidige analyse og teorierne omhandlende det øverste 

niveau i Kellers pyramide (2001). 
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4.4.1.  Indikationer på loyalitet 
 

Inden for produktkategorien tablets, udviser alle respondenterne umiddelbart adfærdsmæssig 

loyalitet over for Apple, da næsten alle respondenter har minimum én Ipad. Det er dog langt fra 

sikkert at de bevidst selv har taget stilling til valget af tabletmærke. Således influerer skolernes 

involvering af Ipads i undervisningen, ligesom forældrenes besiddelse af Ipads fra børnene var små 

kan have en stor indflydelse på hvorfor alle har en tablet fra Apple. Ipads popularitet siden lance-

ringen i 2010 betyder, at mange af respondenterne har navigeret rundt på en Ipad fra de var 3, 4, 

5 eller 6 år gamle og frem til nu (Mehlsen et al. 2014). At derfor har en Apple tablet, er således 

ikke overraskende, fordi de er vokset op i en verden, hvor tablet er lig med Ipad. Derfor er det hel-

ler ikke i sig selv en betydelig indikator for adfærdsmæssig loyalitet.  

Derimod kan der spores mere konkrete indikatorer på adfærdsmæssig loyalitet, når de fortæller 

om ønsket af fremtidige computere. Følgende udsnit viser dialoger, som er udviklet efter spørgs-

målet om de har andre ting af samme mærke. 

Q:  Har du en computer? 
 

Thomas:  ”Ja.” 
 

Q:  Den er ikke Apple?  
 

Thomas:  ”Nej, det er en gammel én.” 
 

Q:  Hvis du nu skulle have en ny computer, skulle det så helst være en Apple?  
 

Thomas:  ”Ja, så ville jeg gerne have en Macbook ! I: Hvorfor? Fordi jeg synes den er flot, og nu har jeg væ-

ret vant til Apple i så lang tid – så jeg ved hvad det kan. Så hvis jeg fik en computer, der var med det der 

andet Windows, så tror jeg ikke helt jeg vil kunne finde ud af det. Jeg synes det er nemt at bruge.” 
 

Q:  Når i skal have en computer, hvilken en vil i så helst have? 
 

Jessica:  ”En Macbook! Fordi den er rigtig god, den er stor. Man kan gøre alt med den, man kan høre musik, 

man kan skrive med folk. Man kan gøre alt muligt godt med den. Den er hurtig lige at tage ud af tasken, 

fordi den er sådan lille, heller ikke så tyk. Hvor andre er tykkere.” 
 

Kamilla:  ”.. Lige nu, ville jeg satse på en Macbook, men der kommer sikkert noget meget vildere.” 
 

Q:  Har du andre ting af samme mærke? 
 

Anders:  ”Jeg har en iPad og så er jeg i gang med at spare op til en Macbook.” 
 

Q:  Der skal spares meget op så? 
 

Anders:  ”Ja, det er dyrt.” 
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Ovenstående respondenterne er allerede overbevist om, at valget af computer, følger valget af 

telefon og tablet, nemlig Apple. De er bevidste om at Apples PC hedder Macbook og svarer meget 

hurtigt og konsekvent på spørgsmålet. Hér kan man i højere grad vurdere, at der er tale om ad-

færdsmæssig loyalitet. Macbooks har ikke overlegne markedsandele i Danmark, hvilket betyder, at 

børnene ikke ser ”alle” have én. Apple er i den meget dyre ende af PC-prisskalaen, og selv om bør-

nene er bevidste herom, afskrækker det dem ikke fra at spare op til eller ønske sig én og dermed 

forbruge en stor del af et eventuelt gavebudget. Der kan dog stadig ligge en vis naturlighed i at 

børnene gerne vil have en Apple computer. Selvom de fleste af respondenterne kender til andre PC 

brands, og sandsynligvis har prøvet nogle derhjemme eller i skolen, er deres kendskab til elektro-

nikbrands centreret omkring Apple.  

Foruden de særegne produktattributter børnene tillægger Macbooks, synes det generelle kend-

skab og tilfredshed med Apple, at medføre en tillid til, at deres computere også vil levere en til-

fredsstilende brugeroplevelse. Thomas nævner f.eks., at han synes Apples styresystem er nemt at 

bruge, og at han ikke er sikker på, han ville kunne finde ud af at bruge Windows. Denne bedøm-

melse relaterer sig til Kellers (2001) opfattede brand-kvalitet og pålidelighed, emotionelle respon-

ser samt til Fourniers (1998) drivere til relationsstyrke og holdbarhed. Bedømmelse af brandets 

kvalitet og pålidelighed er de to vigtigste til vejen mod loyalitets-baserede kundeforhold (Keller 

2001). Den generelle tilfredshed med Apple og holdningen at det er det bedste mærke, er frem-

trædende for de fleste respondenter, hvorfor der synes at være en positiv opfattelse af brandets 

kvalitet.  

En positiv bedømmelse af brandets pålidelighed er kendetegnet ved, at kunderne føler at brandet 

besidder ekspertise, er troværdige og elskværdige Keller (2001). Disse hænger sammen med 

Aakers (1997) vigtige personlighedstræk hvor Jessicas bedømmelse af Apple som kompetente (ek-

sperter) blev diskuteret tidligere. At de også vil vælge en Macbook synes at etablere denne hold-

ning, og synes at vise en bedømmelse af pålidelighed og elskværdighed. De stoler således på, at 

Apple vil levere den samme kvalitet og positive oplevelse med en PC, hvilket indikerer en tryghed 

og tillid til brandet. Samtidig synes forventningen om at eje en Macbook i fremtiden at få respon-

denterne til at glæde sig, hvilket kan tolkes som om, at de bedømmer brandet til at være spæn-

dende og interessant at bruge tid på.  
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Bedømmelserne udvikler sig til følelser, når en kunde føler sig f.eks. komfortabel, tilfredse med 

omverdenens reaktion på brand-forbruget og stolt (Keller 2001). Forrige kapitel fastslog, at omver-

denens reaktion på brand-forbruget af Apple kan føre til stor tilfredshed hos tweens. Thomas ud-

trykker en følelse af at være komfortabel og bekymringsfri med brugen af Apple, mens Jessica ud-

trykker en følelse af stolthed omkring Apple (afsnit 4.2.1). Disse er nogle de af seks vigtige følelser 

der indgår i den emotionelle respons i tredje niveau i Kellers (2001) pyramide, hvor de fleste synes 

at eksistere i nogen grad hos flere af respondenterne. Her er varme – en følelse af rolighed og fred-

fyldthed - uden for vurdering, da ingen af respondenterne afgiver information eller udtalelser, der 

giver anledning til at diskutere herom. 

Særligt følelsen af troværdighed er samtidig en indikation på solid relations styrke og holdbarhed, 

da det ligger implicit i to af elementerne kunden bedømmer partner kvalitet på (Fournier, 1998). 

Citaterne ovenfor kan tolkes som om, at brandet bedømmes til at være pålidelige og forudsigelige, 

og at respondenterne stoler på, at brandet leverer det, der ønskes af dem, nemlig en positiv ople-

velse uanset produktkategori. 

I forrige afsnit blev det også diskuteret, at nogle tweens bruger mobilbrands til identitetsskabelse, 

hvilket skaber en ”self connection” som er en af Fourniers (1998) drivere. Et match mellem brand-

image og det ideelle selvsyn kan føre til genvalg af Apple i flere produktkategorier, for på den måde 

at opbygge og vedligeholde en identitet, der er forbundet med brandet (Fournier, 1998; Gjødesen, 

2010). Samtidig synes flere af respondenterne, at udvise en forpligtelse og afhængighed af Apple 

som er givet af deres fokus på Apple som leverandør af deres næste mobiltelefon, PC og tablet.  

Derimod udviser ingen af respondenterne passion eller intimitet over for Apple. Passion er kende-

tegnende ved en intens længsel efter samvær og at brandet er uerstatteligt i sådan grad, at separa-

tionsangst kan forventes (Fournier 1998). Ingen af respondenterne fortæller at de virkelig savner 

deres Apple-produkt, og samtidig synes brandet heller ikke uerstatteligt for de fleste respondenter. 

Fordi tweens bruger meget tid på digitale medier vil mange af dem højest sandsynligt savne deres 

telefon eller Ipad, hvis den bliver taget fra dem, men de giver ingen indikationer på, at de ikke kan 

undvære selve brandet eller længes efter det. Intimitet med et brand har grundlag i en omfattende 

vidensstruktur som inkluderer flere lag af meninger (Fournier, 1998), og i den tidligere analyse sy-

nes denne at være meget begrænset. Selv om mange af respondenterne har positive meninger og 
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holdninger om Apple, udtrykker de ikke en dybsindig viden om Apple som afføder flere dybe lag af 

meninger, og dermed skaber grundlaget for et højt niveau af intimitet. Selvom passion og intimitet 

ikke kan spores i dette interviewmaterialet, kan eksistensen af de andre drivere stadig gøre tweens 

tilhørsforhold til Apple stærkt. Styrken af tilhørsforholdet synes bare ikke at være baseret intimitet 

og passion, men derimod en forbindelse til identiteten, forpligtelse og en tillid til Apples kvalitet 

som relations partner. 

På tværs af interviewene er der ikke entydige eller ensartede svar om de vil vælge det samme 

mærke ved næste mobilkøb. I to interviews, har dette spørgsmål ikke været relevant at stille, da de 

i forvejen havde udtrykket et ønske om at skifte mærke ved næste telefon-køb. Fem af responden-

terne vil overveje et andet mærke, mens de tre sidste respondenter er overbevist om, at de ville 

vælge Apple som den næste telefon. Én af dem begrunder det med at han simpelthen godt kan 

lide Apple, mens en anden fortæller at det er fordi hun har vænnet sig til Apple. Den tredje, fortæl-

ler helt konkret hvilken Iphone model han vil have næste gang, og begrunder det med, at den har 

en unik produktattribut nemlig fingertouch. Disse tre viser klare indikationer på fremtidig loyalitet 

og dermed forpligtelse (Fournier 1998). Igen bliver det, ”at man har vænnet sig til Apple” nævnt 

som en direkte årsag til genvalg, hvilket bekræfter relevansen af teorien om den mulige affinitet 

mellem kendskab og følelsen af sikkerhed og troværdighed med brandet (Keller 2001).  Det er igen 

et tegn på en overbevisning om Apples partner kvalitet, fordi de er overbevist om, at mærket leve-

rer det forventede (Fournier 1998).  

Med henvisning til den ene respondent Anders, er det er umiddelbart et tyndt grundlag at basere 

fremtidig loyalitet på en enkelt attribut, da det blot ville kræve, at et andet mærke fik den samme 

attribut, før han ville overveje at skifte. Anders fortæller dog, at selvom han synes Samsung laver 

pænere telefoner, mener han, at Apple er af bedre kvalitet og bekræfter i interviewet, at han ville 

vælge Apple, næste gang han skal have ny telefon. Han anser således Apple som værende førende 

på produktattributter, der er vigtige for ham i en købssituation (Keller 2003), hvilket umiddelbart 

fører til fremtidig loyalitet.  

Det indikerer umiddelbart ikke den store loyalitet hos de respondenter, der svarer, at de muligvis 

ville vælge et andet mærke, særligt hvis andre mærker lancerer en telefon, der viser sig bedre på 

vigtige attributter. Svarene går i tråd med Johns (1999) teori om, at børn i tweens aldersgruppen 
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træffer rationelle købsbeslutninger baseret på underliggende dimensioner, samt at de bliver bedre 

til at indsamle og lagre relevant information, inden de træffer et valg. Der kan således være en vis 

sandfærdighed i disse udsagn, men svarene skal også ses i lyset af et generelt tema, som er gen-

nemgående for de fleste interviews, nemlig at børnene gerne vil fremstå som objektive og modne 

forbrugere. Ved at svare, at de vil overveje andre mærker, hvis de er bedre på vigtige produktattri-

butter, er de således konsekvente omkring, at mærket ikke betyder noget.  

Spørgsmålet er ligeledes hypotetisk, hvilket gør det svært for børnene at give et klart ja eller nej 

svar.  Det medfører, at det mest naturlige svar netop er dem, der gives mest – et måske, hvis andre 

mærker viser sig bedre. Det er således med det forbehold, at de skal opfatte andre mærker som 

bedre på vigtige attributter og det mærke skal således nedbryde nogle indgangsbarrierer. For at 

vurdere, om et andet mærkes telefon f.eks. er hurtigere, vil de være nødt til enten at prøve telefo-

nen eller få det fortalt fra en troværdig kilde. Denne overbevisning skal derudover overtrumfe om-

kostningerne ved at skifte fra Apple hvor særligt usikkerheden ved at skulle vænne sig til et andet 

styresystem bliver fremhævet.  

4.4.2.  Begrænset aktivt engagement 
 

Af de ti interviewede tweens er det kun to, Thomas og Anders, der på eget initiativ bruger ressour-

cer på at engagere sig i Apple ud over selve forbruget. Thomas fortæller, at han bruger lidt tid på 

Apples hjemmeside, hvor han finder det spændende at læse om de nye ting, brandet producerer. 

Han bruger således ressourcer i form af tid på at udforske Apples nye lanceringer, hvilket baseres 

på hans interesse for brandet og dets produkter. Thomas kan beskrives som aktivt engageret i 

Apple, dog uden at være super aktiv. Han bruger således kun ”lidt” tid, og deltager ikke i f.eks. 

chatrum eller er medlem af en brand-klub. På samme niveau er Anders, som fortæller, at hvis der 

er noget, han ikke kan finde ud af, går han på nettet og undersøger det. Ellers bruger han kun tid 

på brandet, hvis han støder på reklamer fra Apple på nettet. Hans engagement er således også 

begrænset - hér til at søge information, der kan afhjælpe udfordringer med produktet.  

Andre respondenter fortæller ligeledes, at de kun læser om nyheder og opdateringer om Apple, 

hvis de støder på det og synes, det ser interessant ud. Andre fortæller, at deres storebror eller sto-

resøster bruger tid på Apple-relaterede reklamer og nyheder, hvor de nogle gange kigger med. De 

er ikke selv aktive, og deltagelsen synes meget begrænset. Det aktive engagement er således be-
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grænset til to ud af ti respondenter, hvor de fleste ikke udtrykker nogen nævneværdig form for 

interesse eller lyst til at bruge ekstra ressourcer på deres brand. At flere af respondenterne fortæl-

ler, at deres ældre søskende, som er teenagere på 13-15 år, derimod har interesse og udviser aktivt 

engagement, kan tolkes som, at alderen har en betydning. Børn i det refleksive stadie (11-16 år) 

har en højere opmærksomhed på diverse aspekter ved at være forbruger (John 1999) og en af dis-

se aspekter kan være lysten til at bruge flere ressourcer på sit favoritmærke. Børn i det refleksive 

niveau bliver også bedre og bedre til indsamle og lagre relevant information fra flere forskellige 

kilder (John 1999), hvor brands websider og brand-relateret blogs kan forventes at indgå. Ydermere 

vurderes det, at ældre børn og teenagere naturligt har mere interesse i at søge om opdateringer, 

fremtidige lanceringer med mere, da de har bedre mulighed for at reagere på det. Teenagere har 

således flere penge at bruge end tweens, fordi flere af dem tjener egne penge via fritidsjob og har 

modtaget pengegaver fra deres konfirmation. Informationer og reklamer om nye produkter bør 

således være mere interessant, når der er en mulighed for selv at købe produktet.  

Aktivt engagement er ligeledes et spørgsmål om hvor loyal kunden er (Keller, 2001), og sandsynlig-

vis også den enkelte kundes generelle interesse for produktkategorien. Anders og Thomas er nogle 

af dem, der viser de klareste tegn på loyalitet, og vurderes også at have en generel interessere i 

teknologiske produkter. Anders fortæller f.eks., at android har nogle bedre programmer til at 

hacke, hvilket indikerer en stor interesse for teknologi generelt. Ingen af pigerne udviser aktivt en-

gagement og heller ikke nogen særlig interesse for teknologi. Dette er også tilfældet med Jessica, 

som ellers også er én af de respondenter, der udviser det største tilhørsforhold og loyalitet. Over-

ordnet set kan interessen tolkes som værende kønsbundet, således at drengene interesserer sig 

mere herfor end pigerne, og derfor også har størst tendens til at udvise aktivt engagement i tekno-

logimærker. Respondenternes begrænsning inden for denne dimension kan således være et resul-

tat af én eller flere aspekter som børnenes alder, deres loyalitet samt teknologisk interesse, der 

muligvis varierer imellem kønnene.  

4.4.3.  Delkonklusion – 4 erkendelsesspørgsmål 
 

De adspurgte tweens udviser et højt niveau af bred brand-awareness, mens dyb awareness har et 

lav niveau hos de fleste respondenter. Selvom langt de fleste er tilfredse med deres mobiltelefon 

har de svært ved at give dybsindige årsager til dette, hvilket synes at hænge sammen med en ud-
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bredt mangel på antal og tyngde af positive associationer og bedømmelser. Enkelte respondenter 

giver uddybende årsager, men generelt synes deres valg og holdninger til deres brand i høj grad at 

være påvirket af socialiseringsagenter. Udbredelsen af Apple i omgangskredsen vurderes at påvirke 

børnene gennem observation og imitering samt det faktum at de gerne vil passe ind og være et del 

af et fællesskab. Formålet med relationen til Apple bliver derfor at opfylde et praktisk behov for at 

kunne kontakte venner, et socialt behov for at passe ind samt psykologisk behov for at virke ældre 

og skabe en identitet. Selvom relationerne ikke bygger på omfattende viden og kærlighed til Apple, 

er der dog indikationer på loyalitet blandt de adspurgte tweens. Denne vurderes at bygge på for-

bindelsen til identiteten og social accept og et kendskab som fører til sikkerhed ved brugen af 

Apple. Dette medfører en opfattelse af høj pålidelighed og partner kvalitet, hvilket afføder en for-

pligtelse til Apple. 

4.5.  Word-of–mouth 
 

En interessant og relevant dimension af kunde-brand relation for virksomhederne er muligheden 

for gratis og effektiv reklame ved WOM og elektronisk WOM. For at undersøge om tweens udøver 

dette, blev fem initierende spørgsmål inkluderet i interviewguiden for til dels at afdække i hvilken 

grad, de adspurgte tweens selv udøver WOM, eller om nogle i deres omgangskreds gør.  

4.5.1.  Udbredt udøvelse af WOM 
 

Der kan identificeres en klar tendens i interviewmaterialet nemlig, at tweens fortæller om og viser 

deres klassekammerater og venner, hvis de har fået en ny telefon. Stort set alle respondenter for-

tæller, at hvis de selv eller én fra omgangskredsen får en ny telefon, så viser de den frem og snak-

ker om den. Det samme er tilfældet, hvis der er nogle, der har fået et nyt cover til deres telefon. 

Flere af respondenterne fortæller herudover, at der er mange i deres omgangskreds, der snakker 

om mobiltelefoner, hvor de udveksler meninger og erfaringer ofte om deres egen telefons funktio-

ner. Der er således klare indikationer på, at tweens ofte indgår i en uformel og informativ samtale 

med en eller flere andre tweens og altså udøver en form for WOM (Sweeney et al. 2012). Udøvel-

sen af effektiv WOM er dog ikke begrænset til blot at snakke om telefonen og vise den frem, men 

samtalen skal indeholde et budskab, der gerne skal overleveres på en bestemt måde. WOM, som 

bliver overleveret med et kognitiv indhold, der har betydelig dybde, og som leveres på en overbe-

visende måde, har en forhøjet effektivitet (Sweeney et al. 2012). Dialogen skal altså indeholde et 
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positivt budskab, som opfattes troværdigt af WOM modtageren, så det kan påvirke dennes hold-

ninger. Overlevering af et budskab må nødvendigvis tage udgangspunkt i et formål om at påvirke 

modtagerne til at adoptere ens egne holdninger.  

Q:  Hvad hvis en af jeres venner skal have ny telefon, fortæller i så om jeres telefon eller mærke? 
 

Peter:  ”Jeg snakker selvfølgelig lidt med mine venner om det, men det er ikke sådan jeg viser min telefon på den må-

de. Jeg lader deres mening være deres mening og blander mig ikke og siger ”det synes jeg virkelig ikke du skal”. Det 

handler jo også om det de gerne vil have, så det skal man ikke blande sig i, men selvfølgelig må man gerne have lidt 

indflydelse på det.” 
 

Q:  Har du selv prøvet at påvirke nogen til at vælge Iphone, eller snakket positivt om Apple? 
 

Ida:  ”Jo, altså hvis nogle skulle have ny telefon. Hvis nu de har en meget gammel telefon, kan man da godt spørge, om 

de ikke skal have en ny. En der kan noget mere.” 
 

Q:  Du tror ikke, du kommer til at snakke med dine venner omkring en ny telefon?  
 

Ibbi:  ”Nej, nej det gør jeg ikke.” 
 

Q:  Hvorfor ikke, er det ikke meget normalt? 
 

Ibbi:  ”Jo, altså jeg kan godt gå over som; ”jeg skal have ny mobil om 3 uger”, og så kunne jeg spørge dem om, hvad 

var en god ide at vælge for en mobil. Hvis jeg nu ikke havde besluttet mig så meget endnu.” 

 

De tre udtalelser viser de umiddelbare formål tweens synes at have med udøvelsen og modtagel-

sen af WOM, hvilket er at påvirke modtageren til en købsbeslutning eller indsamle information 

inden en købsbeslutning. Peters udtalelse indikerer, at han taler med sine venner om telefoner 

med det formål at have indflydelse på deres valg. Peter er meget moden i sin opfattelse af ”påvirk-

ning”, hvilket kommer til udtryk i ovenstående citat samt flere andre steder i interviewet (se ap-

pendix 5). Denne opfattelse synes at være resultatet af Peters egne erfaringer og valg af mobiltele-

fon. Peter har en Samsung og synes undervejs i interviewet nærmest at forsvare sit valg, ved at 

fremhæve den betydeligt lavere pris i forhold til en Iphone, og at Samsung kan det samme som 

Iphone. Langt de fleste i Peters klasse og på hans svømmehold har Iphone, og med baggrund i for-

rige analyseafsnit kan det tænkes, at han har følt et pres for at passe ind og være en del af en bru-

gergruppe. Dette pres og påvirkning har kan valgt ikke at agere efter og synes derfor at have op-

bygget klare holdninger til, at man ikke skal påvirke sine omgivelser – eller lade sig påvirke. At han 

derfor alligevel udtrykker, at det er okay at have indflydelse på andres valg, kan derfor tolkes som 

en intention, der udfoldes ved udøvelsen af WOM.  
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Ida fortæller ligeledes, at selvom hun ikke i høj grad snakker om mobiltelefoner eller mobilmærker, 

alligevel blander sig, hvis nogle i hendes klasse trænger til en ny telefon, hvor hun fortæller positivt 

om Apple og Iphone. At udøvelsen af WOM indebærer et budskab med intention om at påvirke, 

kan være et naturligt forsøg på at forøge brugergruppen, indgå i et fællesskab og minimere risikoen 

for at skille sig ud. Dermed burde de have et stort incitament til at udøve WOM netop med det 

formål at få andre til at købe det samme.  

Ibbi fortæller, at hun kunne finde på at bruge WOM som informationskilde inden et køb, hvilket 

hænger sammen med flere elementer, der allerede er berørt i afhandlingen. Børn i tweens alders-

gruppen begynder at bruge omgangskredsen mere i indsamlingen af information inden et køb 

(John 1999). Samtidig synes der, at eksistere en høj tilgængelighed af WOM-information og mobil-

telefoner er et produkt, hvor tweens gerne vil have det brand deres venner har (Gjødesen 2010) 

for at opnå social accept og indgå i et fællesskab. Særligt de to sidste aspekter burde også have en 

effekt på børnenes modtagelighed over for WOM fra klassekammerater og venner, både fordi de 

sandsynligvis ses som en troværdig kilde og fordi de kan opfylde sociale behov ved at vælge det 

samme brand. Interviewene synes også at afsløre en villighed til at modtage WOM, som bunder i 

interesse for kammeraternes nye telefoner. Således udtaler flere af respondenterne, at de synes, 

det er sjovt og spændende, når der én i klassen, der har fået en ny telefon. En villighed og modta-

gelighed over for WOM bør skabe grobund for at det også bliver effektivt. 

4.5.2.  WOM effektivitet 
 

For at sikre en høj effektivitet af WOM skal budskabet ligeledes indeholde et emotionelt aspekt, 

således at udøveren udtrykker sig livagtigt, interessant og entusiastisk (Sweeney et al. 2012). Hvor-

dan børnene udtrykker sig i WOM-dialoger, har været særdeles udfordrende at få indsigt i. På trods 

af gentagende forsøg fra interviewers side har respondenterne således haft meget svært ved at 

forklare, hvordan dialoger er foregået, og svarene har fokuseret på hvad der siges og ikke hvordan 

det siges.  

Ligesom med den manglende meningsdybde kan der være forskellige naturlige forklaringer på, 

hvorfor børnene har svært ved, at give de ønskede fortællinger. Det kræver en evne til hurtigt at 

tilbagekalde specifikke situationer og omstændigheder, der kan være vanskelige at gengive præ-

cist. Denne evne svækkes af eventuel træthed eller manglende koncentration, og det kan også få 
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børn til at give kortere svar, fordi de vil have interviewet overstået hurtigt. Samtidig er der en mu-

lighed for, at børnene ikke vil overlevere information om klassekammeraters eller venners opfør-

sel, kropsprog m.m., hvis de tror, at intervieweren eventuelt viderebringer denne information. 

Selvom der ikke kan udledes noget om det emotionelle aspekt direkte fra datasættet, skal man 

betragte det ud fra tweens generelle overtalelsesevner som forbruger. Når børn er omkring 11 år 

har de udviklet et fuldt repertoire af forhandlingsevner, hvilket inkluderer overtalelse. Evnen og 

tendensen til at overlevere WOM-budskaber på denne måde, afhænger til dels af de positive erfa-

ringer, man har med produktet og det tilhørsforhold, der eksisterer i bevidstheden hos forbrugeren 

(Sweeney et al. 2012). Er disse stærke nok hos WOM-udøveren, vurderes det derfor også, at 

tweens er i stand til at overlevere dem med et emotionelt aspekt der kan virke overtalende.  

I det teoretiske fundament fremgår det ligeledes, at budskabet skal indeholde et kognitivt aspekt 

med specifik og tydelig information, som skal leveres på en informativ og faktuel måde. Også hér 

er det svært at vurdere dybden af dette aspekt ud fra interviewmaterialet. Der forekommer dog 

indikationer på, at WOM foregår med fokus på det faktuelle og specifikke ved telefonerne. 

Q:  Snakker du med dine venner om din telefon? Hvad snakker i om? 
 

Peter:  ”Vi snakker ikke så meget om mærket, men hvis man lige har fået en ny telefon, så kigger man da 

lige lidt på den og siger; oh, hvad kan den?.” 
 

Sebastian:  ”Jeg synes også det er sjovt, at se hvis der er nogen, der har fået ny telefon, hvad kan den? og er 

der kommet en stor forandring.” 
 

Q:  Snakker du med dine venner om din telefon? 
 

Anders:  ”Vi siger, hvis vi har fået en ny telefon, så kan vi godt bruge tid på at fortælle hvad den kan osv.” 

 
Disse respondenter har fokus på funktionalitet, når de snakker med venner om deres telefoner. At 

de tre respondenter alle er drenge, kan hænge sammen med den højere interesse for teknologi, 

de generelt viser i forhold til pigerne. Pigerne viser mere interesse for veninder, der har fået et nyt 

cover og synes generelt at vise mindre interesse for at snakke om telefoner. Selvom specielt dren-

gene synes at have fokus på det funktionelle i WOM dialoger, er det ikke nødvendigvis altid, at det 

bliver overleveret på en faktuel og troværdig måde, som kan fremhæve effektiviteten (Sweeney et 

al. 2012). 
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Q:  Er du blevet overtalt eller påvirket til at vælge et bestemt mærke? 
 

Peter:  ”Ja, det synes jeg. Påvirket af mig selv, det lyder måske lidt dumt, men jeg kender mange der har 

forskellige meninger om, at en Apple er godt eller Samsung er godt. Men der er mange klassekammerater, 

hvor man ikke kan bruge deres mening til noget, fordi de ikke rigtig ved så meget om det...” 
 

Q: Men hvis i nu sad ved samme bord i klassen ville du sige ”Jeg synes Samsung er sådan og sådan”? 
 

Peter:  ”Ja, det ville jeg godt, men jeg synes også, at hvis man siger f.eks. ”jeg synes Apple er godt” så skal 

man også kunne argumentere for, hvorfor man synes det. Det er der mange, der ikke gør, og det synes jeg 

man burde. Ellers synes jeg det er lidt plat og dumt at sige god for noget, når man i realiteten ikke rigtig ved 

noget som helst om det.” 
 

Q: Snakker i nogensinde om mærker f.eks. Apple? 
 

Kamilla:  ”Ja, men det kan både være godt og skidt. Nogle gange bliver det bare sådan for meget.” 
 
 

Q:  Så i snakker lidt, men om hvad? 
 

Jessica:  ”I min klasse er der mange der siger sådan; Åh, jeg har fået en mega sej mobil og den kan mega 

meget i forhold til de andre!” 

 

Peter udviser en mere udtrykkelig og moden holdning til det at påvirke andre, hvor en del af det 

er, at han savner argumenter i andres udøvelse af WOM. Han fortæller, at han ikke kan bruge sine 

klassekammeraters mening, fordi de reelt ikke har den store viden, og derfor ikke kan argumente-

re for deres holdninger. Han synes tilmed, det er plat og dumt, hvilket kan tolkes som en irritation 

over denne type WOM. Den samme irritation udviser Kamilla og Jessica med deres kommentarer, 

hvilket indikerer, at ikke alle tweens synes det er lige interessant og fornuftigt, når der bliver snak-

ket om mobiltelefoner. Peter er den eneste, der specifikt kommer ind på det kognitive indhold, og 

selvom der ikke kan generaliseres ud fra enkelte udtalelser, indikerer han at der mangler et kogni-

tivt aspekt i mange af anbefalingerne. At dette skulle være tilfældet, kan være et resultat af den 

manglende dybde i awareness og meninger. Hvis tweens ikke har et overblik over forskellen mel-

lem brands og en god indsigt i de forskellige produktattributter, er det naturligvis svært at levere 

præcise og informative argumenter for, hvorfor et mærke skal vælges frem for et andet. Spørgs-

målet om tweens WOM er effektfuldt, afhænger derfor af i hvor høj grad de favoriserer dette kog-

nitive aspekt, frem for deres eget ønske om at være en del af en allerede etableret brugergruppe.  
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4.5.3.  e-WOM 
 

I et forsøg på at få indsigt i hvor høj grad tweens indgår i elektronisk WOM, blev de adspurgt, om 

de var medlem af sociale medier, og om de nogensinde snakker om mærker derinde eller ligge 

posts op om deres mobiltelefoner. Flere af børnene er på snapchat, lidt færre er på instagram, 

mens enkelte er på facebook. Kun én respondent fortæller, at han har udøvet en form for elektro-

nisk WOM.  

Q:  Viser du din mobiltelefon derinde? Bruger du det til det? 
 

Thomas:  ”Ja, lidt” 
 

Q:  Kan du give mig et eksempel? 
 

Thomas:  ”Ja, jeg lagde på et tidspunkt et billede ud, efter jeg havde fået en Iphone 4S i stedet for min gam-

le Iphone 3. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg ville gerne have en frisbee. Så stod jeg så og legede frisbee med 

min Iphone 3 ude i haven. Så gik den så i stykker, og så fik jeg en Ihone 4 og installerede Instagram og po-

stede, at min gamle telefon var gået i stykker og jeg havde fået en ny.” 
 

Q:  Hvad skrev du i dit post? Positivt?  

Thomas:  ”Det kan jeg ikke huske men ja, det var meget positivt.” 
  

Thomas fortæller således som den eneste, at han har selv på et tidspunkt lagde et billede ud på 

instragram af sin gamle ødelagte Iphone 3, og at han havde fået en ny Iphone 4S. Han kan desvær-

re ikke huske præcist, hvad han skrev, men at det naturligvis var positivt. Han har således udtrykt 

en glæde ved at få en ny Iphone og samtidig fortæller han vennerne på Instragram, at han også 

havde en Iphone 3 – altså, at han udviser loyalitet over for Apple. Selvom Thomas ikke direkte an-

befaler Apple eller Iphone 4, kan et sådant indlæg på en social side stadig fungere som en slags 

reklame for Apple. Ved at udtrykke en glæde og visualisere sit nye ejerskab af endnu et produkt 

fra Apple, bliver brandet således eksponeret på en positiv måde.  Her bliver WOM udøvet emotio-

nelt frem for kognitivt, hvilket er kendetegnende for eWOM på sociale medier (Fournier et al. 

2014). Hans indlæg på Instagram kan påvirke både bevidstheden (jeg trænger også til en ny tele-

fon) og underbevidstheden (tænker på Apple eller Iphone 4S i købssituationen). Selvom om Tho-

mas er den eneste af respondenterne, der fortæller, at han har lagt Apple relateret indhold op på 

et socialt medie, fortæller flere af de andre respondenter, at de kender nogle, som også gjort det. 

Således nævnes venner, veninder og klassekammerater som nogle der har lagt billeder og opdate-

ringer op på sociale medier, når de har fået en ny mobiltelefon eller cover. Ingen af respondenter-
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ne kan huske i detaljer hvilket indhold, disse indlæg havde, men blot at de var positive. Det tyder 

på, at i hvert fald nogle tweens udøver en form for positiv elektronisk WOM, men med det tilgæn-

gelige empiri er det umuligt at undersøge indholdet. Derfor er det også yderst besværligt at disku-

tere effektivteten af det, men det er dog noget, som de adspurgte tweens har lagt mærke til og 

kan huske. Derfor må eksponeringen have haft en vis effekt og med tanke på tweens stadig stig-

endende forbrug af sociale medier (Mehlsen et al. 2014), kan denne form for reklame hurtigt blive 

set og husket af mange tweens (Fournier et al. 2014).  

4.5.4.  Delkonklusion – 5 erkendelsesspørgsmål 
 

Der synes at være udbredt udøvelse af WOM blandt tweens, hvor de indgår i dialoger om telefo-

ner, særligt når en tween har fået en ny telefon. Formålet med udøvelsen af WOM vurderes at 

have baggrund i et ønske om at påvirke WOM-modtageren til at vælge det samme mærke eller 

telefon. Afhængig af interesse synes der at eksistere en villighed til at lytte og en modtagelighed 

overfor for WOM baseret på ønsket om at indgå i en fælles gruppe. Særligt drengene har fokus på 

telefonens funktioner og det kognitive aspekt, men der er indikationer på, at det ikke altid leveres 

troværdigt på grund af manglende argumenter for de holdninger, der bliver delt. Udøvelsen af 

elektronisk WOM er mere begrænset og indeholder ikke umiddelbart anbefaling af mærker eller 

telefoner. Der synes dog at eksistere et potentiale for positiv eksponering af mobilbrands igennem 

opslag, når tweens får en ny mobiltelefon.  
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5.  Konklusion 
 

Det vurderes, at tweens er i stand til at indgå i stærke og holdbare kunde-brand relationer til mo-

bilbrands, og at der kan forventes positiv WOM med varierende effektivitet. Mange af forudsæt-

ningerne for stærke og holdbare kunderelationer vurderes således at være opfyldt af flere af de 

tweens, der indgår i undersøgelsen. De indgår i relationer til deres mobilbrands på forskellig bag-

grund og med forskellige formål, hvor nogle er drivere til loyalitet, som er afgørende for holdbar-

heden af relationer. Flere af dem tillægger deres brand stærke unikke associationer og bedømmel-

ser, hvilket afføder et brandfokus, der resulterer i forpligtelse på tværs af produktkategorier. Den-

ne forpligtelse synes at udvise en tryghed ved brandet og en tillid til brandets partnerkvalitet. Det 

vurderes, at mobilbrands er et vigtig holdepunkt for tweens i en social sammenhæng, hvor de sy-

nes at være påvirket af omgangskredsens accept af valget og derfor kan deres relation til mobil-

brandet opfylde en trang til at passe ind og være en del af et fælleskab, eller at man associeres 

med en højt anset brugergruppe. Dette giver relationen et formål hvor brandet forbindes til iden-

titeten, hvilket ligeledes er en driver til stærke kunde-brand relationer. Under disse betingelser 

vurderes deres relation til brandet at være stærkt og holdbart, men der er også begrænsninger i 

denne styrke. Børnenes generelle mangel på omfattende viden om deres brand udelukker intimi-

tet. Før man virkelig kan elske et brand, skal man således vide alt om det, og det er der ingen 

tweens i undersøgelsen, der vurderes at gøre. Derfor fører manglen på intimitet til et fravær af en 

anden driver nemlig kærlighed og passion. Deres relationer med mobilbrands skal betragtes ud fra 

disse mangler, og styrken og holdbarheden er således afhængig af, at de andre drivere har en vis 

tyngde og er vedvarende. Med mangel på intimitet og passion kan negative oplevelser med bran-

det antages at få konsekvenser for relationen, særligt når tweens når en alder, hvor vigtigheden af 

at passe ind i en folkeskole klasse bliver mindre. Deres kendskab til brandets styresystem, den sik-

kerhed, det medfører samt tilliden til, at brandet indfrier deres forventninger til høj produktkvali-

tet, giver alligevel anledning til, at tweens i et fremtidigt perspektiv vil genvælge sit mobilmærke 

og dermed udvise den loyalitet, der er økonomisk gunstig for virksomhederne.  

En anden gevinst virksomheder kan få ved stærke kunderelationer er gratis reklame og ekspone-

ring via WOM. Tweens vurderes i udbredt grad at snakke positivt om deres mobiltelefoner, speci-

elt hvis de har fået en ny telefon, eller hvis de prøver at påvirke én, der skal have en ny telefon. De 

vurderes at være modtagelige over for WOM budskaber, og hos drengene synes dialogen at tage 



80 
 

udgangspunkt i funktionelt indhold, der burde forhøje effektiviteten. Undersøgelsen har dog ikke 

kunne give en entydig vurdering af, om tweens WOM er effektfuldt ud fra teoriens præmisser, 

grundet manglende indsigt i dialogernes indhold og levering. Undersøgelsen viser, at der er et ek-

sistensgrundlag for positiv eksponering af mobilbrands via eWOM, da der gives flere eksempler på 

dette. Her har der ligeledes været begrænsninger i, hvad angår indsigt i indholdet og mængden af 

elektronisk WOM, hvorfor det er svært at give en vurdering af effektivitet.  

Undersøgelsen bekræfter på én side meget af det teori, der allerede eksisterer på dette område, 

men bidrager ligeledes med en branchespecifik notation: At der eksisterer et højt eksistensgrund-

lag for, at tweens kan indgå i loyalitetsbaserede kundeforhold med deres mobilbrand, og at de via 

WOM forsøger at påvirke omgangskredsen til at købe det samme brand. For at forbedre grundla-

get for denne teori kan fremtidige undersøgelser forsøge at udforske de mangler, som forekom-

mer i denne afhandling. Interviews med flere tweens eller en kombinationen af forskellige meto-

der skal tilpasses til at udforske tweens meningsdannelser og tilhørsforhold til mobilbrands for 

bedre at vurdere om de kan besidde intimitet og passion. Der mangler således et grundigt indblik i 

flere af driverne til styrken af tweens brand relationer. Ligeledes kan fremtidige undersøgelser 

bruge observation til at udforske indholdet og leveringen af WOM og elektronisk WOM. Der er 

behov for dybere indsigt i disse forhold for at give en signifikant vurdering af tweens WOM effekti-

vitet ligesom også et bedre indblik i mængden af eWOM tweens udøver er interessant fra et mar-

keting synspunkt.  
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Appendix 1 -  Keller 2001 – Underliggende dimensioner af brand building blocks 
 

 

Keller, 2001 

 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieuICg067LAhVqG5oKHdX4ADQQjRwIBw&url=http://slideplayer.dk/slide/3163352/&psig=AFQjCNEpU9NaV99N88MqsZW31yEhQ2pjMw&ust=1457442618712983


85 
 

Appendix 2 – Epsi modellen 
 

 

 
 

Kilde: Epsi-denmark.org/epsimodellen/ 

 

Appendix 3 - Oplæg til interview 
 

Følgende viser det dokument, som forældre blev givet i forbindelse med anskaffelsen af respon-

denter. 

Oplæg til interview: 

Jeg, Mark Nevers er kandidatstuderende på CBS og er i gang med at færdiggøre min uddannelse 

med en kandidatafhandling omhandlende tweens (børn i alderen 8-12 år) relationer til mobil-

brands. I den forbindelse skal jeg bruge en række interviews med børn i denne aldersgruppe, hvor 

formålet er at få indsigt i følgende emner vedrørende deres brug af mobiltelefoner: 

 Hvilken mobil de har 

 Hvor mange brands de kender 

 Om der er nogle brands foretrækker 

 Om de anbefaler brands til andre 

Der vil være tale om semi-strukturerede interviews, hvor jeg starter samtalen, skaber en tryghed 

og via henleder børnene til selv at udtrykke deres tanker og følelser vedrørende ovenstående em-

http://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2015/10/Modell_dk.png
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ner. Det vil kun være undertegnede, min vejleder Jeanette Rasmussen og min censor der vil have 

fuld adgang til de interviews der bliver foretaget. I opgaven bliver interviewpersonerne anonyme. 

For at børnene skal føle sig mest trygge, kan interviewene kan foretages i eget hus, eller eventuelt 

2 og 2 i svømmehallen før eller efter svømmetræning fredag den 15/1 eller mandag den 18/1.   

Jeg håber du/i som forældre vil give accept til at jeres barn deltager i denne undersøgelse og på 

den måde være med til at hjælpe mig som studerende, med at skabe ny viden inden for litteratu-

ren om børn som forbrugere. Hvis i har spørgsmål er i velkomne til at henvende jer personligt, 

eller på telefon nr. 50720216.  

Nedenstående blanket kan udfyldes og returneres til mig, hvorefter jeg vil tage kontakt angående 

tid og sted. 

Med venlig hilsen 

Mark Nevers, Cand.merc.EMF på Copenhagen Business School og teknisk service medarbejder i 

Pilehaveskolens Svømmehal 

 

 

Jeg giver hermed accept til at mit barn  

deltager som respondent i kandidat afhandling af Mark Nevers 

 

Navn     og telefon nr.  

 

Forældre underskift: 

 

 

Appendix 4 – Kodeoversigt  
 

Følgende oversigt viser hvilke koder der brugt samt hvilke temaer de henviser til: 

# 1 Awareness 

# 2 Tilfredshed 

# 3 Meniger/holdninger 

# 4 Påvirkning 

# 5 Loyalitet og relationsstyrke indikatorer 

# 6 WOM 

# 7 eWOM 
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Appendix 5 – Transskribering af interviews 
 

Interview 1 – Thomas – 11 år – 5.klasse 

1. Hvad mærke er i din mobil?  

# 1- Iphone. Ved du hvem der laver Iphone? Hmm. Apple.    

2. Kender du andre mærker? 

# 1 - Samsung, Nokia      

3. Hvad er forskellen på mærkerne? 

Nokia er for det meste hvor er der så nogle knapper og ikke touchskærm.  

Er der andre forskelle? Hmm. Nej ikke rigtig.    

   

4. Hvad kan man ellers købe af de mærker? 

# 1 - Apple det er mest elektronik, der kan man købe macbook og mobiltelefoner. Samsung der er det va-

skemaskiner og køleskabe.      

5. Hvad bruger du din telefon til? 

For det meste er det at høre musik eller være på Instagram og Snapchat. Ringe eller skrive? Jo det bruger 

jeg den selvfølgelig også til (griner). Hvad at spille spil? Det bruger jeg ikke så meget min mobil til, der bru-

ger jeg mere min Ipad. Så du har ikke så mange andre Apps på din telefon? Næ. 

6. Kan den det du skal bruge den til eller mangler den noget? 

#2 - Jeg synes den er funktionsdygtig.     

7. Kender du andre der har samme mærke? 

#4 Hele min familie har en Iphone og vi er 24 i min klasse og jeg tror det er 3 som ikke har en Iphone.  

8. Er det vigtigt der andre der har det samme mærke? 

Hvis man nu har et apple produkt og en anden har en Nokia telefon er der nogle ting man ikke kan – sam-

men. Der f.eks.nogle spil hvor man ikke kan spille multipalyer – der skal det være det samme produkt eller 

mærke. F.eks. Apple. Du siger der rigtig mange i din klasse der har Apple, er det vigtigt ud over det med at 

kunne spille sammen? Næ ikke rigtigt 

9. Hvorfor har du lige netop det mærke? 

Fordi jeg synes det er et rigtig godt mærke. Jeg er glad for at man kan trykke på skærmen og gøre lige hvad 

man vil. 

10. Hvad betyder det at have det mærke? Hvis du tænker på Apple, hvad tænker du så? 

Det ved jeg ikke.  

11. Er der kun gode ting ved det mærke? 
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Der er nogle af opdateringerne jeg synes ikke er så gode. Her for nylig var der en opdatering som hvis man 

havde en Iphone 5, gjorde at den gik i stykker og ikke duede mere. Det er en dårlig ting. Er det svært at få 

dem byttet? Så tror jeg bare man skal have en ny.  

12. Er det kun det mærke der er sådan? 

# 3 - Altså Samsung og de andre, KAN jo også nogle gode ting. Jeg kan bare bedst lide Apple. Ved ikke rigtig 

hvorfor Det hænger måske sammen med at der er mange andre der har det også? Ja. 

13. Har du andre ting af samme mærke?  

#4 - Jeg har en Ipad. Hele familien har en Iphone. Mig og mine søskende har fået en skole Ipad. Min far har 

en Ipad til arbejdet, og så har vi to Ipads hjemme hos min mor. Har du en computer? Ja, Den er ikke Apple? 

Nej, det er en gammel én.  

Hvis du nu skulle have en ny computer, skulle det så helts være en Apple?  

#5 - Ja, så ville jeg gerne have en macbook ! Hvorfor? Fordi jeg synes den er flot, og nu har jeg været vant til 

Apple i så lang tid – så jeg ved hvad det kan. Så hvis jeg fik en computer, der var med det der andet win-

dows, så tror jeg ikke helt jeg vil kunne finde ud af det. Jeg synes det er nemt at bruge. 

14. Kunne du tænkes at vælge et andet mærke? 

Det kunne godt være, men det ved jeg ikke helt.  

15. Søger du efter information eller nyheder om mærket?  

#5 -Lidt, Jeg sidder inde på deres hjemmeside og læser om de nye ting de har lavet. F.eks det der Apple 

Watch. Så det kan godt være spændende? Ja. 

16. Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 

# 4 #6 - Det gør jeg meget med dem ovre fra min klasse. Det er mest dem fra min klasse. Hvad andre i hu-

set? Jeg snakker også med min familie om det, men ikke ligeså meget som med dem fra min klasse. 

17. Snakker du med dine venner om din telefon? Hvad snakker i om?  

# 6- Ja, f.eks. hvis der kommer en ny opdatering, så snakker vi om nogle af de nye ting den kan osv. Der er 

kommet det der Siri og alt muligt. Det er mest om hvad den kan.  

18. Er du blevet overtalt til at vælge et bestemt mærke? 

Helt til at starte med, inden jeg startede i skole, der ville jeg gerne have en Iphone 3. Der havde jeg sådan 

en lille Nokia og den havde jeg indtil jeg startede i anden klasse og så fik jeg så en Ihone 3 i fødselsdagsgave. 

Så det har jeg gerne ville have i rigtig lang tid.  

Hvorfor tror du, du ønskede dig lige netop den telefon?  

Det var fordi man kunne spille alle mulige spil på den, minecraft og alle mulige.  

Hvorfra vidste du at man kunne det?  

# 4 Det var fordi der var mange andre fra min klasse der havde en Iphone 3, så vi sad tit og spillede og de 

havde også Ipads og så noget. Min mor havde også en Ipad inden jeg startede i skole og den var også sjov at 

lege med.  
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19. Er du på facebook eller andet?  

På instagram og snapchat.  

20. Viser du din mobiltelefon derinde? Eller snakker om mærker derinde? 

#7 Ja, jeg lagde på et tidspunkt et billede ud efter jeg havde fået en Iphone 4S i stedet for min gamle Iphone 

3. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg ville gerne have en frisbee. Så stod jeg så og legede frisbee med min Iphone 

3 ude i haven. Så gik den så i stykker, og så fik jeg en Ihone 4 og installerede Instagram og postede at min 

gamle telefon var gået i stykker og jeg havde fået en ny.  

Hvad skrev du i dit post? Positivt?  

Kan jeg ikke huske men ja, det var meget positivt. 

 

Interview 2 – Kamille 9 år (3 klasse) og Jessica 11 år (4. klasse) 

1. Hvad mærke er i din mobil?  
Iphone og Iphone 
 

2. Kender du andre mærker? 
#1-Nokia, Samsung, Sony, HTC 
 

3. Hvad er forskellen på mærkerne? 
#1- J: Iphone plejer at være flottere end de andre. Den er flottere end de andre. Ellers kan de lidt forskellige 
ting også i forhold til hvis det er en Iphone 3-4 eller 5.  
 

4. Hvad kan man ellers købe af de mærker? 
#1 - Ipads, computer, opvaskemaskiner. Elektronik ting.  
 

5. Hvad bruger du din telefon til? 
J: Til at ringe på og sende sms’er. 
  
Ingen Apps?  
 
J:Det gider jeg ikke. Jeg har mine apps på min computer. 
 
K: Jeg bruger den nogle til at spille, men der bruger jeg mest min Ipad. Ellers bruger den til at ringe og sms. 
  
Hvad med musik?  
 
K: Det gør jeg også nogle gange. J: Der bruger jeg også min Ipad. 
 

6. Kan den det du skal bruge den til eller mangler den noget? 
K: Altså nogle gange vil jeg hellere bruge min Ipad, for det er større skærm. Man kan ikke altid se så godt på 
telefonen. J: Hvis man skal spille nogle spil så er det meget småt, så det kan være svært at se i forhold til en 
Ipad. Ellers kan den det den skal bruges til.  
 

7. Kender du andre der har samme mærke? 



90 
 

#4- J: Mange, rigtig mange. Næsten hele min klasse har Iphones. K: I min klasse er der også nogle der har 
Samsung, men de fleste har Iphones.  
 

8. Er det vigtigt eller sjovt at der er andre der har det samme mærke? 
 

K: Altså hvis man lige har fået en ny telefon, som f.eks. en Iphone 6, kan man godt være sådan glad på en 
måde, over at man den eneste fra ens klasse der har den.  
J: Jeg synes det er ret ligegyldigt, at have matchende telefoner, man bruger dem jo bare. 
 

9. Hvorfor har du lige netop det mærke? 
#3- J: Jeg synes den er bedst til at ringe og så noget. Så er den hurtigere og i forhold til en Samsung er den 
meget bedre at skrive med. På en samsung skal man nogle gange sidde og trykke på bogstaver for at få tal 
frem og det synes jeg er rigtig besværligt. Så jeg synes det er dejligt at have en mobil der kan skrive hurtige-
re end de andre. Den er bedst til det jeg skal bruge den til. Jeg fik den også fordi den var dejlig gratis, da det 
er min mors gamle.  
 
#3- K: Fordi de er flotte og gode synes jeg. Og så har hele min familie dem.  
 

10. Hvad betyder det at have det mærke? 
#3 -J: Jeg tænker at det er fedt mærke, fordi der er mange der bruger det. Og at dem der har fundet på det, 
sikkert er meget stolte af sig selv. Og så er det fedt at man kan være stolt af sig selv, for det er ikke noget 
man er særlig tit.  
K: Jeg tænker på et æble.  
 

11. Er der kun gode ting ved det mærke? 
J: Altså nogle gange irriterer det mig at den bare går død, selvom man har 100 % tilbage. Min mor og far 
siger at det har noget med batteriet at gøre, men det er irriterende. Det er også lidt irriterende at man ikke 
kan finde den nogle gange, fordi den er så lille i forhold til en Ipad. 
 
K: Altså nogle gange når jeg sidder og skriver, kan den ikke helt følge med, hvis jeg skriver hurtigt. Så stop-
per den ligesom og så kommer det senere. Men det kommer også nogle an på hvilket net jeg har. Nogle 
gange kan den godt være lidt langsom om at tænke.  
 

12. Er det kun det mærke der er sådan? 
#3 - J: Jeg kan godt lide Huawei tror jeg den hedder, den er ikke helt ny, men den er en ok størrelse ligesom 
som din og den er også hurtig men Apple er lidt hurtigere.  
 
# 3- K: De er jo også fine nok, jeg har jo også haft en HTC selv og en anden jeg ikke kan huske hvad hedder. 
De er også fine nok, jeg synes bare Apple er pænere. De andre er også større end Apple. Iphone er ikke 
særlig stor, og det synes jeg er pænere. Jeg synes ikke jeg skal have nogen kæmpe telefon.  
 

13. Har du andre ting af samme mærke?  
#4- K: Vi har begge to skole Ipads. Vores søstre har også macbooks (misundelse i stemmen) og Ipads.  
 
Har i en computer?  
 
K: Nej de fik deres i konfirmationsgave, vi er jo ikke blevet konfirmeret endnu.  
 
J: Men en Macbook er rigtig dyr, for der er forskellige udgaver. 
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K: Vi har faktisk også et Apple TV hernede, vi har faktisk flere rundt om i huset. 
 
Når i skal have en computer, hvilken en vil i så helst have? 
 
#5 -J: En Macbook ! Fordi den er rigtig god, den er stor. Man kan gøre alt med den, man kan høre musik, 
man kan skrive med folk. Man kan gøre alt muligt godt med den. Den er hurtig lige at tage ud af tasken, 
fordi den er sådan lille, heller ikke så tyk. Hvor andre er tykkere. 
 
#5 - K: Altså når jeg på et tidspunkt skal have en computer er jeg sikker på der er kommet en meget meget 
bedre computer end en macbook. Jeg har fået fortalt at jeg skal konfirmeres i 2020. Det er om nogle år, så 
derfor tænker jeg alligevel at der nok er kommet en meget bedre computer dér. Lige nu, ville jeg satse på 
en macbook, men der kommer sikkert noget meget vildere.  
 
Men i forestiller jer at det skal være en Apple og ikke et andet mærke? 
 
K: Altså lige nu vil gerne have en computer. Hvis vi f.eks. er i Bilka har jeg set nogle computere som jeg sy-
nes var flotte, og det var ikke Apple nej. Så har jeg spurgt om jeg ikke må få den, men det måtte jeg ikke.  
 

14. Kunne du tænkes på et tidspunkt at vælge et andet mærke? 
#5 - J: Det kommer an på hvor gode de andre mærker bliver 
K: Altså hvis et andet mærke laver sådan en virkelig, virkelig flot telefon, så ville jeg nok tænke, den der skal 
jeg have.  
J: Det er ligemeget om det er en Apple eller hvad det er, så længe hvis den er hurtigere end Apple, så kunne 
jeg godt.  

15. Søger du efter information eller nyheder om mærket?  
# 5 - K: Det er mest min storesøster. Det er meget tit, men det også mange gange reklamer og sådan. Man-
ge gange sidder min storesøster og kigger og så siger hun lige pludselig ”ej har i set der er kommet den nye, 
et eller andet Apple 
I er ikke selv inde og søge?  
J: Min storesøster kan godt lide det, og så nogen gange kigger jeg lidt med. Hun finder altid nogle helt vildt 
gode ting, men det også ret dyrt. 
 

16. Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 
#4 - J: Min mor. Hun synes Apple er bedst, fordi man kan få nogle rigtig fede covere til dem. Hun har sådan 
et vandtæt cover, der kan tåle vand og så noget. Så det er super fedt, at man kan få det. Min mor synes det 
ville være godt hvis jeg kunne få en Apple telefon som hun har. Så når jeg engang få en Iphone 5,  
 
#4 - K: Det var min far. Han arbejder med elektronik og alt så noget, så han ved meget om det.  
 

17. Snakker du med dine venner om din telefon? Hvad snakker i om? 
J: nej 
#6- K: Altså hvis jeg får en ny telefon, vil jeg nok gerne snakke om den. Nu har jeg haft den her i 2-3 år, så 
taler jeg ikke så meget om det.  
J: Der er nogle i min klasse, der hver gang man får en ny, så synes de bare at man blærer sig. Det synes jeg 
er meget underligt. 
 
Snakker i nogensinde om mærker f.eks. Apple? 
 
K: Ja, men det kan både være godt og skidt. Nogle bliver det bare sådan for meget. 
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Så i snakker lidt, men om hvad? 
 
#6 - J: I min klasse er der mange der siger sådan ”Åh, jeg har fået en mega sej mobil og den kan mega meget 
i forhold til de andre ” 
K: Også hvis der er nogle der fået et nyt cover, så viser det sådan frem. Ellers ikke rigtig. 
 

18. Er du blevet overtalt til at vælge et bestemt mærke? 
K: Nej 
J: Nej, overhovedet ikke. Det kan godt være mine venner synes det var nedern hvis jeg havde en anden 
mobil, men jeg synes det er fuldstændig lige meget hvordan den ser ud, så længe den kan man skal bruge 
den til.  
K: Jeg tror jeg var den første i min klasse der havde en Iphone, så der var ikke nogle dér havde overtalt mig.  
 

19. Er du på facebook eller andet? 
K: Instagram og snapchat 
J: Jeg er på instagram og skal snart på snapchat. Jeg tror der er en aldersbegrænsning på facebook 
K: Man skal være 13 for at komme på Facebook. 
J: Min mor og far tænker det er fint at jeg kommer på facebook når jeg er 11-12 år.  
  

20. Viser du din mobiltelefon derinde? Eller snakker om mærker derinde? 
K: Nej 

J: Nej 

 

Interview 3 – Peter 12 år (6.klasse) og Sebastian 10 år (4.klasse) 

1. Hvad mærke er i din mobil ?  
S: Min er en Apple 
P: Og min er en samsung 
 

2. Kender du andre mærker? 
S: Nokia, HTC og kender i hvert fald SONY 
P: Wauwi eller hvad de hedder. 
 

3. Hvad er forskellen på mærkerne? 
#1 - P: Apple går nok mere op i design end de andre firmaer gør på den måde. Samsung går måske ikke helt 

så meget op i design, men gør alligevel sådan at deres telefoner ikke er vanvittige at se på. Og så gør Sam-

sung nok også lidt mere op i tingene der er inde i telefonen. I hvert fald efter min mening. 

S: Der synes jeg også sådan lidt det samme. 

 
4. Hvad kan man ellers købe af de mærker? 

P: Når du tænker på Ipads, tablets og så noget. Altså der kan jeg bedre lide Apple’s Ipads frem for tablets, 
men det smag og behag. Der synes jeg dog Apple’s er bedre. 
#1 S: Og så er der også Apple computere og så noget.   
 

5. Hvad bruger du din telefon til? 
S: Jeg bruger den lidt til spil og til at skrive sms’er med dem jeg kender og ringe lidt 
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P: Også til at spille og engang imellem tjekke facebook hvis der lige er en pause eller hvis nu min mor eller 
far lige havde skrevet til mig. Eller gå på internettet hvis der er noget man skal finde til timerne.  
Har i andre Apps ? 
P: Så har jeg sådan noget hvor jeg kan se film og youtube ligger på i forvejen. Så har jeg sådan en livestream 
app som hedder Twitch. Det er hvor man kan se alle mulige spil f.eks. GTA 5 og er det så live.  
Så i bruger også telefonen til at se videoer og klip? 
P: Ja 
S: Ja, jeg har også TDC play og andre video/tv apps 
Hvad vil i så sige i bruger den mest til? 
P: Jeg bruger den ikke så meget til at ringe og skrive, jeg bruger den mest til at spille og gå på internettet 
eller facebook. 
S: Jeg bruger den også engang imellem til at tjekke beskeder, men jeg bruger den også mest til mine spil. 
 
 

6. Kan den det du skal bruge den til eller mangler den noget? 
#2 -P: Den har helt klart alt det jeg skal bruge den til i forhold til prisen. For min telefon har kun kostet 2700 
og den fungerer rigtig godt. Det er en Samsung Galaxy S5, og den fungerer til det jeg skal, måske endda 
mere en det. Jeg har ikke brug for en Apple for jeg har også min Ipad og min computer. 
#2 -S:Ja, jeg kan meget godt lide min Iphone, jeg synes den har mange gode ting, men jeg synes også den er 
lidt dyr.  
 

7. Kender du andre der har samme mærke? 
#4 -P: Ja, mange. Min far har f.eks. den samme, og den har han jo også været ret glad for.  
Min mor har en Ihone, den tror jeg også hun er ret glad for.  
Hvad med fra din klasse? 
Nej, der har stort set alle Iphone, men altså jeg kan bedst lide Samsung.  
#4 -S: Jeg, og mine venner, alle dem jeg kender de har Apple. Ret mange jeg kender i hvertfald. Og en stor 
del af min familie har også Apple.  
Peter, er der flere ud over din far der har Samsung? 
P: Ikke flere end der har Iphone, men jeg kender da stadig mange der har Samsung. 
 
 

8. Er det vigtigt der andre der har det samme mærke? 
P: Nej, det betyder vel ikke noget. Så længe den virker til det man skal bruge den til og man er glad for den, 
så er det lige meget om de andre har et mærke. Altså jeg kan godt lide min og jeg gider ikke betale for en 
Iphone, da jeg synes den for dyr i forhold til hvad man får ud af den.  
S: hmmm, nej man har nogle forskellige efter hvad man går op i ved telefonerne. 
P: Ja det er forskelligt om går op i design, eller ydeevne, eller grafik eller kamera. Det er meget forskelligt. 
Så længe den opfylder de krav man selv har så er det lige gyldigt hvad mærke det er. 
  

9. Hvorfor har du lige netop det mærke? 
#3- P: Jeg kender mange der har Iphones, og jeg har også selv styresystemet på min Ipad, men jeg synes 
ikke Iphone er værd at betale for på grund af prisen. Jeg gav 2700 for den her, og jeg synes den er ligeså 
god som en Iphone. 
Så det var primært prisen? 
P: Ja, jeg gider ikke betale 6000 hvis jeg kan betale 2700 for noget der i realiteten er lige så godt. Det hand-
ler vel bare om (prisen) at det er Apple, eller design.  
#4- S:Jeg fik den i fødselsdags gave og ja den er meget dyr, men jeg har en Iphone fordi jeg kender mange 
som der har Iphone. Jeg kender ikke så meget til Samsung. 
Så det var noget med at ønske dig noget andre kendte? 
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S: Som nogle andre også kender og ved hvordan man bruger dem. 
 
 

10. Hvad betyder det at have det mærke? 
P: Altså det er ikke fordi der noget specielt ved den. Jeg bruger den til det jeg skal bruge den til. Det er ikke 
fordi jeg ikke kan leve uden den, det er selvfølgelig meget rart at have den hvis der sker et eller andet. Jeg 
synes der er mange der går over stregen. De kan nærmest ikke leve uden ” nej den ligger ikke i min lomme, 
jeg er nødt til at have den i min lomme”. Sådan har jeg det slet ikke, det er ikke livsnødvendigt for mig at 
have den på mig hele tiden. Så meget bruger jeg den altså heller ikke.  
 
S:Altså jeg kan meget godt lide at have min telefon på mig, hvis jeg er blevet væk fra min mor eller noget. 
Så kan jeg lige ringe til hende. Det betyder noget for mig, men det er heller ikke sådan så jeg hele tiden går 
rundt og spiller.  
 
Ok, men hvad har af betydning at have Apple i forhold til en Nokia f.eks.? 
 
S:Nej det er ikke sådan, men jeg kan i hvert fald meget godt lide mærket Apple, så.  
 

11. Er der kun gode ting ved det mærke? 
P: Selvfølgelig er der også ting der ikke er så gode. Det er det samme på Iphone, men f.eks. på linsen på 
kameraet er ikke indbygget så når du ligger den på bordet, ligger den oven på selve linsen. Det kan godt 
være lidt et minus, for du kan godt komme til ridse den eller ødelægge den. Det er selvfølgelig ikke så godt.  
Ellers er det meget godt, man kunne måske gøre designet lidt anderledes 
 
S: Jeg synes måske godt at den Iphone 6 kunne være lidt mindre. Og der kunne også have været lidt flere 
nye ting i den. Det kunne de godt. 
 
 

12. Har du andre ting af samme mærke?  
P: Nej, jeg har ikke andet ud over min telefon. Så har jeg en Ipad, men det er jo ikke Samsung.  
S: Ja, jeg har en skole Ipad. Den bruger jeg ikke så meget. Min far og min bror har også en Apple telefon.  
 
 

13. Kunne du tænkes at vælge et andet mærke? 
#5- P: Det kommer an på om jeg synes Apple har forbedret deres Iphones i forhold til prisen og om de har 
lavet noget godt, som jeg måske savnede i min Samsung.  
 
#5 -S: Nej, jeg kan meget godt lide mærket Apple.  
 

14. Søger du efter information eller nyheder om mærket?  
P: Nej egentlig ikke, men engang ligger der noget om at ”Spar på strøm” eller andet. Så var der også engang 
da Iphone 6 og 6+ blev lanceret at hvis de lå i lommen kunne det godt være at de bøjede. Der tænkte jeg, 
nå det var da godt jeg ikke har en Iphone 6. 6+ er nok den værste fordi den har en større overflade, så den 
er nok lettere at bøje. Det synes jeg da ikke er særligt smart. Det burde de have testet inden den kom på 
markedet.  
 
Du er ikke inde og søge om nyheder eller opdateringer om Samsung? 
 
P: Nej det er ikke noget der lige interesser mig.  
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S: Det er ikke så ofte jeg gør det. Hvis jeg støder på det ellers så bruger jeg det ikke.  
 
 

15. Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 
#4 - P: Mine forældre fordi de skulle betale noget af den. Og så ville de vide hvorfor jeg valgte den telefon. 
Jeg snakkede mest med mine forældre, ikke rigtig så meget mine venner. Det havde ikke så meget indfly-
delse på mig, hvad de mente (vennerne) det var mere hvad jeg selv synes.  
 
Vidste dine forældre hvad telefonen kunne, i forhold til hvad du ville bruge den til? 
 
P: Ja, for på det tidspunkt havde min far selv en, så der havde jeg jo kigget lidt på hans. Så kom jeg frem til 
at det var en meget god telefon og at den kunne jeg også tænke mig. Så blev jeg enige med dem om at det 
var også sådan én jeg skulle have fordi den lå meget godt i forhold til prisen og den kunne mange ting.  
 
#4 - S: Jeg snakkede lidt med min storebror og min far, men dengang havde de også en Iphone 4S, så vi 
vidste ikke rigtig om en Iphone 5C kunne mere. Vi vidste kun at der også var farver bag ved.  
 
Ikke dine venner? 
 
S: Nej det var lidt mit eget valg.  
 
Var i inde og søge på telefonen på google f.eks. inden i købte/valgte den? 
 
P: Det var jeg, jeg var inde og se sådan, hvad kan den, men også prisen. Hvor henne er den billigst og hvor 
skal man ikke købe den for der er den ret dyr. Så hvor man ellers kunne få den.  
 
S: Jeg ville hellere have det som en slags overraskelse. Se hvad det var den kunne.  
 
 

16. Snakker du med dine venner om din telefon? Hvad snakker i om? 
# 6- P: Vi snakker ikke så meget om mærket, men hvis man lige har fået en ny telefon, så kigger man da lige 
lidt på den og siger ”oh, hvad kan den?”. Ellers er det ikke noget man snakker om på den måde, man sidder 
bare og spiller spil osv. Snakker lidt med hinanden.  
 
#6- S: Jeg synes også det er sjovt at se hvis der er nogen der har fået ny telefon, hvad kan den? og er der 
kommet en stor forandring. Men sådan her efter et træningspas er man bare træt og så gider man ikke 
rigtig snakke.  
P: Ja, så vil man bare gerne have hjem og have noget at spise. F.eks. her i dag skal vi d og løbe og så træne i 
2 timer.  
Hvad med ovre i klassen? 
P: Så snakker man i frikvartererne, men mest hvis der en der fået en ny telefon. 
 
 
 
 
 

17. Er du blevet overtalt eller påvirket til at vælge et bestemt mærke? 
#6 - P: Ja, det synes jeg. Påvirket af mig selv, det lyder måske lidt dumt, men jeg kender mange der har for-
skellige meninger om at en Apple er godt eller Samsung er godt. Men der er mange klassekammerater hvor 
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man ikke kan bruge deres mening til noget, fordi de ikke rigtig ved så meget om det. De synes bare at det er 
en god telefon. Jeg blev meget påvirket af prisen og hvad den kunne i forhold til f.eks. Iphones.  
 
Så du blev mest påvirket af dine forældres indsigt? 
 
P: Ja og nej, det var mest mig selv der fik lov til at vælge. 
 
#6 -S:Jeg blev påvirket lidt af mine venner. Og så også mine forældre og storebror. Når jeg ser alt det den 
kan, så vil jeg også gerne have sådan én.  
 

18. Er du på facebook eller andet? 
P: Ja facebook 
S: Nej, jeg er ikke rigtig til sådan nogle sociale medier. 
 

19. Viser du din mobiltelefon derinde? Eller snakker om mærker derinde? 
 

P:Nej, det er ikke sådan at man praler af den 

Det kunne jo være at du var glad for den og lagde det op som en nyhed at du havde fået den? 

P: Selvfølgelig var man glad for man havde fået den, men på det tidspunkt jeg fik min telefon var jeg ikke på 

facebook, så det kunne jeg ikke.  

Hvad hvis en af jeres venner skal have ny telefon, fortæller i så om jeres telefon eller mærke? 

#6- P: Jeg snakker selvfølgelig lidt med mine venner om det, men det er ikke sådan jeg viser min telefon på 

den måde. Jeg lader deres menig være deres menig og blander mig ikke og siger ”det synes jeg virkelig ikke 

du skal”. Det handler jo også det de gerne vil have, så det skal man ikke blande sig i, men selvfølgelig må 

man gerne have lidt indflydelse på det. 

Men hvis i nu sad ved samme bord i klassen ville du sige ”Jeg synes Samsung er sådan og sådan”? 

#6 - P: Ja det ville jeg godt, men jeg synes også at hvis man siger f.eks. ”jeg synes Apple er godt” så skal man 

også kunne argumentere for hvorfor man synes det. Det er der mange der ikke gør og det synes jeg man 

burde. Ellers synes jeg det er lidt plat og dumt at sige god for noget, når man i realiteten ikke rigtig ved no-

get som helst om det.  

S: Jeg ville også lige advare dem om hvad den kan 

#6 - P: det er ikke sådan man overtaler nogle, men man kan godt have lidt indflydelse. Det der med at over-

tale nogle til ens eget foretrukne, synes jeg ikke man skal. Personer har sine egne holdninger og det skal 

man også lade dem have.  

Men er det ikke meget naturligt at fortælle om sin telefon hvis man selv er rigtig glad for den? 

P: Man har jo nogle forskellige behov om hvad man skal bruge den til, hvor meget man bruger den. Spiller 

man meget eller går man op design eller ikke. 
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Interview 4 Ibbi – 9 år, 3 klasse - privatskole 

1. Hvilke mobilmærker kender du? 
 

#1 - Iphone, Samsung, Nokia, HTC 
 
Nu er Iphone ikke et mærke som sådan, ved du hvem der laver dem? 
 
Hmm, nej 

2. Hvad har du selv? 
Jeg har en Samsung 
 

3. Hvad er forskellen på mærkerne? 
#4 - Min storebror går meget op i det der med, hvor mange gigabyte og hvor hurtig den er. Og så siger han 
at en Iphone er hurtigere end en Samsung. Nu går jeg ikke så meget op i mobiler, men nogle af dem er bed-
re. F.eks. siger min storebror også at der er flere spil til Iphone. 
 
Så du har primært hørt fra din storebror at der er forskel i og med at Iphone er bedre til nogen ting? 
Ja  
 

4. Hvad kan man ellers købe af de mærker? 
#1 - Jeg har set nogle steder at der er computere der er lavet fra Samsung,  
Ikke andre ting? 
Hmm nej, 
 

5. Hvad bruger du din telefon til? 
 
Høre musik når vi skal køre langt og nogen gange ovre i skolen. Eller hvis jeg keder mig, så tager jeg den 
frem og spiller på den. Jeg bruger den ikke rigtig til at søge og så noget. 
Gå på nettet? 
Ja, det er den ikke så god til, den er rigtig gammel. Jeg har fået den af min storebror da han fik en ny. 
Den er over 3 år gammel.  
Bruger du den også til at ringe og skrive? 
Ja, ja det bruger jeg den også til. F.eks hvis jeg er ovre i skolen og selv skal gå ud på parkeringspladsen når 
min mor skal hente mig, så skriver vi meget tit sammen. Også hvis det er i weekenden og jeg er her (hos far) 
så kan jeg godt lide ringe og spørge om jeg gerne må komme over.  
Hvad bruger du den så mest til? 
Nok mest til at ringe og sms, jeg har heller ikke så meget data fordi jeg bruger den til at høre musik.  
 
 

6. Kan den det du skal bruge den til eller mangler den noget? 
 
#2 - Den kunne godt være bedre til at komme på nettet, og det de med at være inde på Appstore, eller når 
man skal hente spil, det hedder så Playbutik, der er den heller ikke særlig hurtig til at hente spillene. Når jeg 
så henter spillet, så er den meget lang tid om at loade. Når den op på 100 og der står indlæser, så tager det 
stadig 5-10 minutter og så kommer spillet. Så bliver jeg nødt til at gå ind i playbutik for at søge på spillet før 
jeg kan spille det.  
Jeg kunne godt trænge til en ny mobil 
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7. Kender du andre der har samme mærke? 
 
Ja, én fra min klasse.  
Kun en, hvad har alle de andre så? 
Iphone.  

8. Er det vigtigt der andre der har det samme mærke? 
Jeg er lidt ligeglad.  
Hvad de andre børn, tror du de synes det er vigtigt? 
Jeg tror bare gerne de vil have en god mobil. Det er jo meget sjovt hvis man kun er to der har den samme 
mobil, så er det ligesom… Så har alle andre en Iphone, mens vi har en Samsung. 
 
 

9. Hvorfor har du lige netop det mærke?  
#4 - Det var fordi, at før havde jeg sådan en gammel én som kun kunne skrive og ringe. En med tal-knapper 
på, du ved en af de andre gamle små telefoner. Det var den første mobil jeg havde og da min storebror 
havde fødselsdag så fik han en ny mobil og så fik jeg hans.  
Så du havde ikke ønsket dig en Samsung? 
Nej, det var bare den jeg kunne få. 
 
 

10. Hvis du nu skulle have en ny telefon, hvilken kunne du så tænke dig? 
Jeg kunne faktisk godt tænke mig en Iphone – en 5S øhh eller en Iphone 5C og hvis den er lidt for dyr har 
min snakket om jeg kunne få hendes mobil som også er en Samsung. 
 
Men hvis du selv skulle ønske dig en? 
En Iphone 
Hvorfor vil du gerne have en Iphone? 
 
#4 -Fordi min storebror har én og den virker rigtig god. Den er meget god til at være hurtig, og så har den 
en anden styre (styresystem). F.eks. er jeg ikke så glad for playbutik, jeg kan bedre lide Appstore. Og det har 
en Iphone.  
Er der andre årsager? 
#3 -Hmm. Ja altså på en Samsung skal man holde knappen nede for at man kan slette det man har haft op-
pe. På en Iphone skal man bare trykke to gange. Hvis man gerne vil tale med Siri skal man trykke to gange 
på en Samsung, der synes jeg bare det ville være bedre hvis det var den anden vej.  
 

11. Er det kun Iphone der kan det? 
# 4- Ej, det tror jeg ikke. Jeg kender bare ikke så meget til de andre mobil-mærker.  
 
 

12. Har du andre ting af Apple?  
#4 - Vi har Ipads, min storebror har sin egen og en skole, jeg har en skole (ipad) og min far en skole (han er 
lærer) 
 
Så det er også derfra du kender Appstore osv? 
 
Ja- det er det. Samsung laver faktisk også tablets.   
 

13. Søger du efter information eller nyheder om mærket?  
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Nej, det går jeg ikke så meget op i. Nej jeg får bare en telefon og så bruger jeg den. Og så finder jeg selv ud 
af hvad den kan osv. Min storebror vil hele tiden fortælle mig alle mulige ting, men det har jeg ikke rigtig 
lyst til.  
 

14. Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 
Altså jeg er meget dårlig til at vælge ting. Jeg kan stå i en halv time i en butik og ikke have valgt endnu. Jeg 
er meget ubeslutsom.  
 
Hvem hjælper dig så med at beslutte? 
 
#4 - Altså min mor har sagt at når jeg skal konfirmeres og have ny skoletaske, så skal det være min mormor. 
Men når vi er i Tyskland så er der den butik der hedder Rosman. Der plejer jeg altid at købe en parfume og 
en læbemad, og der snakker jeg mest med min far.  
 
Hvad med når du skal have ny telefon? 
 
#4 - Min far og så tager min storebror nok også med.  
 

15. Du tror ikke du kommer til at snakke med dine venner omkring en ny telefon?  
Nej, nej det gør jeg ikke.  
Hvorfor ikke, er det ikke meget normalt? 
#6 - Jo altså jeg kan godt gå over ” jeg skal have ny mobil om 3 uger, og så kunne jeg spørge dem om hvad 
var en god ide at vælge for en mobil. Hvis jeg nu ikke havde besluttet mig så meget endnu.  
 

16. Så du snakker også med dine venner om jeres telefoner? 
Ikke uden der et specielt emne. Hvis nu jeg skal have ny mobil kan jeg da godt snakke 10 eller 5 minutter 
om det. Men ellers ikke.  
Hvad hvis der er andre der fået en ny mobiltelefon? Viser de den frem og fortæller? 
Nej, de siger bare ” jeg har fået ny telefon, det er Samsung eller Iphone, i julegave”. Vi snakker ikke rigtig 
om det.  
 
Andre børn siger de sidder og spiller sammen? 
Nå ja, det gør vi også. Vi spiller det der minecraft og nogle andre spil hvor man kan spille sammen. Det gør 
jeg. Vi snakker ikke om at Iphone kan det ene eller andet. Overhovedet ikke.  
 

17. Er du blevet overtalt til at vælge et en Iphone som den næste? 
#4 #6 - På en måde. Min storebror er meget med IT og at Iphone er rigtig god osv. Og så bliver jeg sådan lidt 
– ahh men den er jo meget fed og god så det kunne godt være. Han fortæller en hel masse om telefonen, 
så jeg ligesom kan vælge.  
 

18. Er du på facebook eller andet? 
Jeg er på snapchat og jeg har været på instagram.  
 

19. Viser du din mobiltelefon derinde?  
#7 - Nej. Det går man ikke rigtig op i min klasse. Altså jeg kunne godt finde på at lægge noget op derinde om 
at jeg har fået en ny telefon og det er en Samsung eller Iphone, men jeg skriver ikke at den er mega hurtig 
osv.  
 

Interview 5 – Lasse, 11 år, 5 klasse i Nørre Søby, Jylland 
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1. Hvilke mobilmærker kender du? 

 
#1 - Iphone, Samsung, Nokia. Jeg har selv en Nokia, ellers kender jeg ikke flere. 
 
Ved du hvem der laver Iphone? 
 
Apple  
 

2. Hvad er forskellen på mærkerne? 
Jamen jeg kender dem ikke særligt godt så det ved jeg ikke helt. 
 

3. Hvad kan man ellers købe af de mærker, f.eks. af Apple og Samsung? 
Hmm. Ipad ved jeg, jeg har selv en Apple- Ipad.  
 
Er der andre ting du kan komme i tanke om? 
 
Computer ved jeg også.  
 

4. Hvad bruger du din telefon til? 
Jeg bruger den bare til at ringe til min mor, når jeg har fri fra skole. Sige hvis jeg tager ud til nogen.  
Så du bruger den primært til bare at ringe? 
Ja. Og sende beskeder. 
 
Du har en Nokia, er det en ny, altså smartphone? 
 
Nej, det er en gammel én, som har været min mors.  
 
Så det kan heller ikke så meget andet? 
 
Nej. 
 

5. Kan den det du gerne vil bruge den til eller mangler den noget? 
# 2 - (Meget hurtigt) Ja. Jeg synes ikke rigtig den mangler noget. 
 
Du kunne ikke tænke dig at bruge den til andet end at ringe og skrive? 
Nææ. Det føler jeg ikke jeg har brug for.  
 

6. Kender du andre der har samme mærke? 
Hmm nej det tror jeg ikke 
Ikke nogle fra din klasse? 
Nej 
Hvilken telefon har dine forældre? 
 
# 4 - Min far han har en Iphone ved jeg. Jeg ved ikke helt hvad min bruger, hvad mærke det er. 
Hvad med de andre i din klasse, hvilke telefoner har de? 
Jamen nogen har Iphone ved jeg. Nogle har Samsung og ellers ved jeg ikke så meget. 
 

7. Nu kender du ikke så mange der har en Nokia, men de andre i din klasse tror du de synes det 
er vigtigt at der er andre der har en Iphone f.eks.? 
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Nej. 
  

8. Hvorfor har du lige netop en Nokia? 
Det var vist nok engang i anden klasse hvor jeg begyndte selv at gå hjem fra skole. Så fik jeg så den hér, så 
jeg kunne ringe når jeg kom hjem. Så har jeg bare brugt den lige siden.  
Så er bare fordi du har fået den? 
Ja 
 
Andre børn siger de godt kan lide at bruge deres telefoner til at høre musik, spille spil og se videor på, er 
det ikke noget du går op i? 
 
Nej, det bruger jeg min ipad til.  
 
Så din Ipad opfylder de behov? 
Ja.  
Hvad bruger du så din Ipad til? 
Jeg har nogle spil derpå som jeg spiller. Så hører jeg også noget musik på den.  
 

9. Når du på et tidspunkt skal have en ny telefon, hvilken én kunne du godt tænke dig? 
Åhh. Det ved jeg ikke. Det tænker jeg ikke rigtig over. Jeg tænker måske også bare en Iphone når det er. Jeg 
skal jo nok have en på et tidspunkt.  
Hvorfor skulle det være en Iphone? 
 
# 3 #5 -Jamen jeg har en Ipad og den synes jeg er rigtig god, så det tænker jeg mærket (Iphone) også er god.  
Så du har gode erfaringer med din Ipad? 
Ja, 
Synes du den er nem at bruge osv? 
Ja, 
Kan du prøve at forklare hvordan? 
Det ved jeg ikke helt hvordan jeg skal forklare.  
 

10. Søger du efter information eller nyheder om Apple? 
 Hmm, nej.  
 

11. Hvem tror du, du kommer til at snakke med inden du skal vælge en ny mobil? 
#4 -Det ved jeg ikke helt, tror bare det bliver mine venner.  
 
Tror du, at du kommer til at snakke med dine forældre om det? 
 
Ja 
 
Ved tror du, du kommer til at snakke mest med? 
 
# 4 -Nok mine forældre. I min klasse går vi heller ikke så meget op i det der med mobiltelefoner. Ikke os 
drenge. Pigerne gør måske.  
 
Hvordan går pigerne op i telefoner? 
Nogle af dem er på snapchat ved jeg, og det bruger de så tit efter skole. 
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Interviewet slutter umiddelbart herefter, da der ikke kan tages mere brugbart data ud af respondenten. 

 

Interview 6 – Ida – 12 år – 7. klasse, Ådalens privatskole 

1. Hvilke mobilmærker kender du? 
#1 - Jeg kender Apple og Nokia og Samsung 
 
Hvad mærke har du selv? 
 
Jeg har Apple.  
 

2. Hvad er forskellen på mærkerne? 
#1 #3 - Altså Iphone er hurtigere end Samsung synes jeg. Ellers så har den jo touchfunktion, altså i forhold 
til de gamle Nokia telefoner.  
 

3. Hvad kan man ellers købe af de mærker? 
#1 - Altså af Apple kan du ihvertfald købe comuputere. 
 
Er der andre ting, f.eks. med en større touchskærm? 
Nå ja, Ipads. Tablets ja.  
Er det kun Apple der laver dem? 
Nej, der kan du også få Samsung tablets 
 
 

4. Hvad bruger du din telefon til? 
Altså jeg bruger den mest til at ringe og skrive fra. Jeg bruger den ikke rigtig så meget til andet.  
Du har ikke nogle Apps liggende? 
Jo, jeg har også nogle spil men det bruger jeg ikke så meget. 
Hvad med musik? 
Jo jeg har også Spotify, som jeg bruger meget. 
Så hvad bruger du den mest til? 
Nok at ringe og skrive. 
 
 

5. Kan den det du skal bruge den til eller mangler den noget? 
#2 -Det kan den ja. 
Så der ikke behov der ikke er opfyldt? 
Nej 
 

6. Kender du andre der har samme mærke? 
Hele min klasse. Der er to der ikke har. De har en Samsung. 
 
 

7. Er det vigtigt der andre der har det samme mærke? 
Det er det jo i princippet ikke. Bare man kan lide den telefon man har.  
Men alligevel har næsten alle den samme? 
Ja,  
Hvis man har den samme kan man så bruge den til de samme ting, altså de kan sammenspille. Eller er det 
bare tilfældigt i alle har den samme? 
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Jeg tror det bare er tilfældigt. Altså man kan selvfølgelig få de samme spil, men nej. Jeg spiller ikke så me-
get. 
 

8. Hvorfor har du lige netop det mærke? 
# 4 -Jeg tror nok det var fordi det mest populære mærke da jeg fik den.  
Spillede det ikke ind, hvad den kan eller hvordan den ser ud? 
Nej, altså da jeg fik den tænkte jeg måske at det var meget en spille-telefon, men nej det havde ikke den 
store betydning.  
 

9. Har det så nogen særlig betydning at have en Iphone? Da du stod nede i forretningen, hvor-
for valgte du så lige den? 

# 4 - Det fordi alle andre i klassen havde den, så ville jeg også have én.  
 

10. Er der kun gode ting ved det mærke? 
# 3 # 5 -Det synes jeg. Jeg synes ikke der er noget dårligt. 
Hvad er så de gode ting ved den? 
# 3 Altså den er rigtig god kvalitet. Den er hurtigt når man skal bruge den i skolen f.eks.  
 

11. Er det kun det mærke der er sådan? 
Nej det tror jeg ikke.  
Har du prøvet nogle af de andre telefoner? 
Altså ja, da jeg var lille men det kan jeg ikke rigtig huske. Den første Iphone fik jeg da jeg var ti år og så har 
jeg haft dem siden.  
Men der ikke nogle af de gode ting man kun kan få i en Iphone? 
Nej, altså jeg ved ikke om man kan mange af de samme ting på andre telefoner. 
 
 

12. Har du andre ting af samme mærke?  
Nej, min søster har en computer, men ellers ikke.  
 
 

13. Kunne du tænkes at vælge et andet mærke når du skal have ny telefon? 
# 5 - Det tror jeg ikke. Jeg ville vælge Apple igen.  
Hvorfor tror du det? 
Fordi jeg har vænnet mig til at have Apple.  
Tror du ikke du kunne vænne dig til et nyt mærke? 
Jo det kunne jeg måske, men det ved jeg ikke.  
 

14. Søger du efter information eller nyheder om mærket, f.eks. på deres hjemmeside? 
Nej, slet ikke.  
Støder du så på information, reklamer eller lignende? 
Ja, det gør jeg. Der er tit reklamer på nettet.  
Går du så videre og tjekker det ud? 
Ja, det gør jeg hvis det ser spændende ud.  
Hvad gør det spændende? 
Hmm. Hvis der er nogle flotte farver eller så noget, så vil jeg gerne kigge på det.  
 
Hvordan fik du din Iphone? 
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# 4 - Jeg sagde til mine forældre at jeg gerne ville have en Iphone og så spurgte de hvorfor jeg gerne vill det. 
Så sagde jeg at det var fordi alle andre i klassen også havde én. Så købte jeg min mors gamle. 
 
Så det er din mors gamle telefon? 
 
Ja 
 
 

15. Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 
 
#4 - Jeg snakkede mest med min far. Han er sådan lidt en teknologinørd. Så han kunne fortælle om den. 
Hvad med dine klassekammerater eller veninder? 
Nej det gjorde jeg ikke. Overhovedet ikke. 
 

16. Snakker du med dine venner om din telefon?  
Nej det gør vi ikke. 
Bruger i den sammen i frikvarterene f.eks.? 
Ja det gør vi.  
Hvordan, hører musik? 
#5 - Så sidder vi mest på facebook og Instagram.  
Så du er på facebook og Instagram? 
Ja 
Viser du nogensinde din telefon, eller snakker om Apple på facebook og Instagram? 
Nej det gør jeg ikke.  
Hvad dine veninder, ligger de noget om hvis de f.eks. har fået en ny telefon? 
# 7 -Ja altså jeg har nogle veninder som har lagt op hvis de har fået en ny telefon. 
Hvad skriver de så? 
Altså bare at de har fået en telefon. 
Skriver de om hvor glade e er for den, om hvad den kan osv? 
Hmm. Altså de skriver bare at de er glade for at få en ny telefon. 
 

17. Er du blevet overtalt til at vælge et bestemt mærke? 
Jeg er måske blevet lidt påvirket af at alle andre i klasse havde en Iphone, ellers ikke nej.  
Er du enebarn? 
Nej, jeg har en storesøster 
Hvilket mærke har hun? 
Hun har også Apple. 
Du snakkede ikke med hende inden du skulle have telefon? 
Nej ikke rigtigt. 
Så det var mest et indtryk af klassen og så dine forældre? 
Ja.  
Har du selv prøvet at påvirke nogen til at vælge Iphone, eller snakket positivt om Apple? 
# 6 - Jo, altså hvis nogle skulle have ny telefon. Hvis nu de har en meget gammel telefon kan man da godt 
spørge om de ikke skal have en ny. En der kan noget mere. 
 
 
 
Interview 7 – Sara - 8 år – 3. klasse, Ådalens privatskole. 
 

1. Hvilke mobilmærker kender du? 
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#1 - Jeg kender Nokia, Apple og Samsung, og så kender jeg ikke rigtig flere.  
2. Hvad mærke er din mobil? 

Apple 
3. Hvad er forskellen på mærkerne? 

Det kan jeg ikke rigtig svare på 
Så du synes ikke umiddelbart at der er den store forskel? 
Nææ 

4. Hvad kan man ellers købe af de mærker? 
Øhh. (Lang pause) 
Hvis vi nu tager Apple, hvad laver de så udover telefoner? 
# 1- Ipads og computere. Samsung laver også TV 
 

5. Hvad bruger du din telefon til? 
Jeg bruger den nok mest til a ringe og skrive til mine forældre.  
Har du nogle Apps på din telefon? 
Ja, nogle spil og så nogle Apps til mine Apps 
Det forstår jeg ikke? 
Altså jeg har nogle Apps, der kan få min Apps til at se anderledes ud.  
Okay, hvad med at høre musik? 
Det har jeg også, så det bruger jeg den også til. 
Hvad vil du så sige du bruger den mest til? 
Til at ringe 
Hvornår bruger du den til de andre ting? 
Det gør jeg nok mest, når jeg hører musik i timerne. 
Hvornår og hvor ofte har du den så op ad lommen? 
Altså ikke så tit, jeg laver mange andre ting end at bruge elektronik.  
 
 
 

6. Kan den det du skal bruge den til eller mangler den noget? 
#2 - Altså nogle gange driller den med strømmen. Det er min fars gamle og så går den ret hurtig død for 
strøm, fordi der er kommet vand ned i den.  
Der er ikke andre ting du synes den mangler? 
Nææ.  

7. Kender du andre der har samme mærke? 
#4 - Min mor og far og min lillesøster.  
Hvad med dem fra din klasse? 
De har mest Iphone og Samsung 
 

8. Er det vigtigt der andre der har det samme mærke? 
Nææ det synes jeg ikke.  

9. Hvorfor har du lige netop det mærke? 
# 3 - Altså jeg synes Samsung kan være ret besværligt. Jeg synes det er ret kompliceret. Så synes jeg Apple 
er nemt at bruge.  
Du siger det var din fars gamle, men var det én du gerne selv ville have? 
Nogle gange hjælper jeg meget til derhjemme og så gav han mig den da han havde fået en ny arbejdstele-
fon.  
Hvis du selv kunne vælge ville du så også have ønsket dig en Iphone? 
Ja 
Hvorfor ville du det? 
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# 4 - Jeg ville faktisk gerne have en Apple fordi alle andre fra min familie havde den. Og så ville jeg rigtig 
gerne bruge den til at lave legeaftaler og så noget.  
Var det så fordi du havde set den var god? 
Nej.  
 

10. Ud over det med strømmen synes du så ellers kun der er gode ting ved Apple? 
Ja.  
Hvad er det for nogle gode ting? 
Altså der er også nogle gange hvor Apple driller lidt med downloading. 
Så det er ikke kun gode ting? 
Nej, det er det jo ikke. 
 

11. Er det kun det Apple der er kan de gode ting du snakker om? 
#5 - Nej, jeg tror også der andre mærker de kan, men jeg er jo bare blevet vant til Apple.  
 

12. Har du andre ting af Apple? 
#5 - Jeg har en computer og to Ipads.  
 

13. Kunne du tænkes at vælge et andet mærke, når du på et tidspunkt skal have ny telefon? 
Jaa. Så ville jeg nok vælge en Samsung. 
Hvorfor det? 
Jeg vil gerne prøve noget nyt.  
Det lyder da meget spændende 
 

14. Nu har du jo Apple og er meget glad for det kan jeg forstå? Søger du efter information eller 
nyheder om mærket? På internettet f.eks. eller hvis du ser en reklame? 

Det gør jeg ikke rigtig.   
 
Så du får ikke noget information omkring noget nyt Apple har lavet f.eks.? 
Jo, altså jeg ved jo godt at de har lavet mange nye Ipads nu. 
 
Hvordan har du fundet ud af det? 
#6 -Altså rigtig mange går rundt og snakker om det.  
 
Altså fra din klasse? 
Ja.  
Hvordan snakker de om det, positivt? 
#6 - Ja, det er altid positivt. Det er nogle der selv har én eller Iphone. 
 

15. Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 
Min mor og far.  
Hvad dine veninder? 
Nej ikke rigtig. Jeg ser også nogle gange reklamerne.  
 
 

16. Snakker du med dine venner om din telefon?  
#6 - Ja nogle gange 
Hvad snakker i så om? 
Hvilken mobil man har og så noget.  
Okay, om hvad den kan og så noget? 
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Ja,  
17. Er du blevet overtalt eller påvirket til at vælge et bestemt mærke? 

Nææ. Altså nu har jeg jo Apple, men jeg er sådan set ligeglad hvad mærke jeg har.  
 
 

18. Er du på facebook eller andet? 
Jeg er på instagram og snapchat.  
 

19. Viser du din mobiltelefon derinde? Eller snakker om mærker derinde? 
Nej, 
Hvad med dine venner eller veninder? 
#7 - Ja, der er nogle der har sådan nogle rigtig seje covers. 
Så hvis de har fået nyt cover, hvad skriver de så? 
Det er forskelligt. Det kan jeg ikke huske 
Var det positivt eller negativt? 
Det var positivt!  
 
 
Interview 8 – Anders 9 år – 4 klasse Ådalens privatskole 
 

1. Hvilke mobil-mærker kender du? 
#1 - Jeg kender Samsung, så kender jeg Apple, Microsoft eller så noget, Huawei og så Nokia. 

2. Hvad er din mobil? 
Jeg har en Iphone 4.  

3. Hvad er forskellen på mærkerne? 
#1 - Jeg synes Iphone er lidt lettere at finde rundt i. Jeg kan ikke helt finde ud af Samsung, selvom de laver 
noget der er fedt.  
Er der andre forskelle? 
#3 - Jamen på en Samsung skal man ind på alt muligt når man skal installere spil. Det kan jeg ikke finde ud 
af.  

4. Hvad kan man ellers købe af de mærker, hvis nu tager Apple som du har? 
#1 - De laver Iphone og så laver de bærbare computere og så ved jeg ikke helt mér.  
Hvad med de der der ligner lidt store telefoner. 
Nå ja, Ipads 
 

5. Hvad bruger du din telefon til? 
Jeg bruger den til at snakke, hvis jeg vil lave aftale med nogen. Ellers bruger jeg den til sociale medier, mest 
på facebook. 
Hvad med sms? 
Ja, det bruger jeg den også til, mest med mine venner 
Har du andre Apps? 
Ja, snapchat og Instagram 
Hvad med spil, musik og video? 
Nå ja, jeg har masser af spil. Jeg har rigtig mange. 
Hvornår bruger du den til spil? 
Jeg bruger mest min Ipad til at spille på. Der er større skærm, men alle de spil jeg installerer på min Ipad 
ryger også over på min telefon. Det er samme bruger.  
Hvad ville du sige du bruger den mest, til at ringe og skrive eller de andre ting? 
Jeg bruger den nok mest til facebook og instagram, men når jeg vil lege med nogen bruger jeg sms’er og 
ringe.   
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6. Kan den det du skal bruge den til eller mangler den noget? 
#2 -Ja, jeg synes den er fin. Den er heller ikke for stor, der synes jeg en Iphone 6 er for stor. En Iphone 4 er 
let at have nede i lommen og den fylder ikke så meget. Det betyder ikke noget at den ikke er helt vildt hur-
tig.  

7. Kender du andre der har samme mærke? 
#4 -Ja, altså næsten hele min klasse har. Der er to der ikke har Apple. De har Samsung. 
 

8. Er det vigtigt der andre der har det samme Apple, er det sjovt at i kan spille de samme spil el-
ler? 

Ja, altså vi sidder og spiller i timerne – nej ikke i timerne men lige når vi kommer hen i skolen. Så sidder vi 
og spiller og så hjælper jeg nogle gange mine venner med at komme videre i nogle spil. 
Så det er meget sjovt at man kan spille de samme spil? 
Ja, 
Nu er der jo rigtig mange der Apple i din klasse, er det vigtigt eller hvorfor tror du det er sådan? 
Ja, jeg synes det er lidt lige meget om folk har Apple eller Samsung. Det ville være nedern hvis Apple og 
Samsung ikke kunne skrive sammen, men det kan de jo godt. 
 

9. Hvorfor har du lige netop det mærke? 
#3 - Den er bare lettere at bruge og de er ikke så dyre synes jeg. Og så er det bare et godt mærke synes jeg.  
Hvordan fik du din Iphone, var det en fødselsdagsgave eller? 
Nej, jeg købte den selv af mine egne penge på den blå avis.  
Okay, hvordan havde du sparet op til det? 
Lommepenge, og penge fra min fødselsdag og julegaver. 
 

10. Er der kun gode ting ved det Apple, eller er der noget der er lidt irriterende? 
Nu kommer det nok til at lyde sådan lidt. 
 
Det er helt fint, bare fortæl 
 
Android, der kan man installere nogle flere programmer hvor man sådan kan hacke. Det kan man ikke på 
Ipad.  
 
Okay, er der andre ting? 
 
Nææ. Altså nogle gange er det lidt svært at finde rundt og så kommer der hele tiden nye ting. Så man får 
hele tiden lyst til at købe det nye.  
 
Okay, så der ikke kun gode ting, men kan du nævne flere gode ting om Apple? 
 
#3 - Hmm. Ja det er let at installere spil 
 
Nu siger du at du synes Iphone 6 er lidt for stor, er der andre ting ved telefonens udseende? 
 
#3 - Jeg synes faktisk Samsungs er pænere end en Iphone. Men man kan bruge den i lang tid en Iphone 
synes jeg.  
 

11. Er det kun Apple der kan de her gode ting, eller tror du andre mærker kan det samme? 
#3 -Jeg tror nogle af dem godt kan lidt af det, men jeg synes Iphone er godt lavet. Jeg ville nok godt vælge 
en anden.  
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12. Har du andre ting af samme mærke?  
#5 - Jeg har en Ipad og så er jeg i gang med at spare op til en macbook 
Der skal spares op 
Ja det er dyrt 
 

13. Du kunne godt tænke dig at vælge et andet telefonmærke? 
#3 - Ja, for den er ikke så pæn. Samsung synes jeg laver rigtig pæne telefoner, men jeg synes bare ikke det 
er så godt kvalitet som Apple.  
Hvornår har du fået din telefon? 
Den fik jeg for to år siden. 
Så du skal have en ny sådan rimelig snart, når du skal vælge den hvad tænker du så? 
#5- Jeg tror bare jeg skal have en Iphone 5S. Der er fingertouch og det er der kun på den. Så behøver jeg 
ikke andet.  
Så du har i tankerne at du vælger en Apple igen? 
Ja, det ville jeg. 
 

14. Søger du efter information eller nyheder om Apple?  
#5 - Hvis der er noget jeg ikke kan finde ud af, så søger jeg tit på nettet 
Hvad hvis der er en ny opdatering eller en ny Ipad eller telefon? Nu er du på facebook, så du må næsten se 
nogle reklamer? 
Ja,  
Klikker du så nogle gange videre? 
Ja, så tjekker jeg dem lige ud og går videre. 
Hvad med nyheder- om Apple? 
Jeg kigger ikke så meget, men nogle gange kan jeg godt finde på det.  
 

15. Hvem snakker du med inden du skal vælge mobil? 
# 4 - Jeg snakkede ikke så meget. Lidt med min mor, for hun havde også en Iphone 4. Så fik min storebror 
dén og så ville jeg også gerne have én.  
Snakkede du med dine venner om hvilken de havde, eller hvilken én de synes du skulle købe? 
Nej ikke rigtig. Jeg finder bare ud af det selv. Jeg vidste f.eks. ikke at en Iphone 5S havde fingertouch, ellers 
ville jeg nok have haft den.  
 

16. Snakker du med dine venner om din telefon? 
#6 - Vi siger hvis vi har fået en ny telefon, så kan vi godt bruge tid på at fortælle hvad den kan osv.  
Okay, hvad med nye opdateringer eller andet? 
Jo, så hjælper vi hinanden 
 

17. Er du blevet overtalt til at vælge en Iphone? 
Nej ikke rigtigt 
Der er ikke nogle af dine venner der har sagt ” den her SKAL du bare have”? 
Nej det synes jeg ikke.  
Hvad med da du selv havde fået din telefon, fortalte du så dine venner om det? 
Altså nu var jeg én af de sidste til at få den. Dengang sparede jeg aldrig op til noget, jeg købte bare når jeg 
så noget.  
Så der var ikke rigtig nogen at overtale til at købe den? 
Nej 

18. Viser du din mobiltelefon inde på facebook eller de andre sociale medier? Ligger det op da du 
fik ny telefon? 
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Nej det gjorde jeg ikke.  
 
Hvad nogle af dine venner på facebook eller snapchat og instragram, kan du huske om de har lagt noget 
op? 
 
# 7 - Der er to fra min klasse der har gjort det. Da de fik en Iphone 6. 
 
Okay, hvad gjorde de så? 
 
De lagde bare et billede op, om at de havde fået en Iphone 6. 
 


