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Executive summery

Tweens and Consumption - How should you market healthy food to tweens?

This thesis´ problem area is tweens as consumers with a special view on recommendation 

to how you should market healthy food (defined by the Danish National Board of Health) 

to our target audience. The recommendation is based upon a thorough analysis of the 

consumer inclinations of tweens as well as their media consumption. The purpose of the 

analysis is to identify which marketing strategies and media are the most appropriate 

when you market to tweens.

In order to clarify the consumption of tweens, we have primarily used the following 

theorists: Deborah Roedder John, Flemming Hansen, Birgitte Tufte and Sonia 

Livingstone. To illustrate which strategies are the most appropriate when you market to 

tweens two additional theories are used, namely Blue Ocean Strategy, which have been 

developed by Kim W.C and P. Mauborgue, and the Identity Planning Model developed 

by D. A. Aaker and E. Joachimsthaler. We have used these as tweens, in many ways, 

have become immune to ordinary commercials.

Methodologically the analysis is based on our own empirical studies in the form of 

quantitative and qualitative interviews with our target group. The results of the analysis 

are compared with numbers of a study made by Gallup.

The analysis shows that tweens represent an important segment, because this group 

already is a consumer segment even though they are very young (8-12-years-old) and can 

be considered as competent consumers, even though they may not be aware of that. This 

result can also be linked with the term KGOY (Kids Grow Older Younger), as many 

tweens act as “small adults” especially when they consume. 

The analysis also shows that tweens, so to speak, are immune to ordinary marketing, and 

marketers should therefore used new methods, which could be a Blue Ocean strategy. In 

our case this is useful because it provides new opportunities to take an existing product, 
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that is healthy products, and change the packaging so that it will appear as something new 

and exciting, which will attract tweens´ attention. Another significant result of this study 

is, that companies/organisations should do something extra when is comes to branding, so 

that tweens can relate to their brand and the related signals. 

More specifically, the analysis and discussion brings us to the following guidelines and 

recommendations in relation to marketing:

• The commercial has to be fun.

• The commercial has to feature new imaginary characters, preferably characters as 

animations.

• The use of a narrative story will make tweens remember the commercial and 

product more easily, which also makes it possible for the company to build on the 

same characters.

• When you market on different platforms, there needs to be a clear correlation 

between the product and the commercial. The characters and sentences used in the 

commercial, should also be used on the packaging of the specific product. 
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Riassunto
I tweens ed il consumo – come si dovrebbero promuovere alimentari sani ai tweens? 

Il tema principale di questa tesi sono i tweens come consumatori. L’obiettivo della ricerca 

è quello di fornire delle raccomandazioni su come si possono promuovere alimentari sani, 

così come essi vengono definiti dalla direzione generale del Ministero della Salute 

danese, a questo target. La ricerca e le raccomandazioni si basano su un’analisi delle 

tendenze di consumo del target te su uno studio dei mass media preferiti dai tweeens. 

Gli studiosi a cuiprincipalmente vengono fatti referimenti per quanto riguarda il tema 

tweens e consumo, sono D. Roedder John, F. Hansen, B. Tufte nonché S. Livingstone. 

Inoltre, per chiarire quali strategie adoperare nella promozione verso i tweens, vengono 

incluse altre due teorie, cioèBlue Ocean Strategy e Brand Identity, elaborate 

rispettivamente da W. C. Kim.. & P. Mauborgne e D.A. Aaker & E. Joachimsthaler. 

Queste duer teorie vengono trattate e discusse perché si può considarare il target come un 

gruppo piuttosto resistente nei confronti delle pubblicità tradizionali. 

Metodologicamente l’analisi si basa su ricerche empiriche in forma di interviste sia 

quantitative che qualitative con il target. I risultati dell’analisi vengono comparagonati 

con dati statistici provenienti dall’istituto nazionale di statistica danese, Gallup. 

L‘analisi mette in evidenza che i tweens sono un segmento assai importante, anche 

perché i tweens, malgrado l’età, sono già consumatori  quasi a pieno titolo e quindi 

possono essere visti come consumatori competenti, benché non ne siano necessariamente 

consapevoli. Questo risultato dell’analisi viene discusso e messo in connessione con il 

cosiddetto concetto KGOY (cioè Kids Grow Older Younger ovvero: bambini invecchiano 

prima) secondo cui molti tweens, quando consumano, agiscono come piccoli adulti. Un 

altro risultato dell’ analisi è che i tweens, per così dire, sono sazi nei confronti del 

marketing tradizionale, e perciò è necessario cercare metodi nuovi, per esempio 

adoperando una strategia come la Blue Ocean Strategy. Nel caso studiato questa strategia 

è utilizzabile perché offre la possibiblità di prendere una categoria di prodotto esistente, 

cioè gli alimentari sani, e cambiarne la confezione. In tal modo i prodotti possono 
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apparire come nuovi e interessanti, perché ottengano l’attenzione del target. Un altro 

risultato da non sottovalutare è che le ditte o le organizzazioni devono dare ancora piú 

peso al branding per rassicurarsi che i tweens riconoscano se stessi proprio nel brand e 

nei realtivi segnali. 

Per questi motivi siamo arrivati alle seguenti raccomandazioni per la promozione di 

alimentari sani verso i tweens: 

• La pubblicità deve essere divertente 

• La pubblicità deve contenere dei personaggi e figure fittizi con tratti che 

preferibilmente riferiscono ai cartoni animati e simili universi.

• L’uso di elementi narrativi  migliora la riconoscibilità della pubblicità e del 

prodotto, e rende possibile produrre una serie di pubblicità in cui appariscono gli 

stessi personaggi. 

• Facendo varie pubblicità in più di una media è importante che ci sia una netta 

connessione tra le pubblicità ed il prodotto. In tal modo personaggi o frasi 

utilizzati nella pubblicità deve essere devono anche apparire sulla confezione del 

prodotto in questione.  
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1 Indledning
Vi lever i dag i et velfærdssamfund, der giver nye muligheder for forældre såvel som for 

børn og unge. Der er i stigende grad mulighed for at forbruge, og forbrug er for en stor 

del af samfundet blevet en vigtig del af hverdagen. Samtidig er der sket en markant 

teknologisk udvikling, specielt inden for de digitale medier, hvilket betyder, at man nu 

har flere muligheder samt platforme inden for markedsføring. Unge er frontløbere inden 

for den digitale kultur og benytter sig af digitale medier i deres hverdag. De bruger bl.a. 

de digitale medier til at skabe en identitet i forhold til deres omgangskreds, samtidig med 

at det er en måde for dem at socialisere sig på. Alt dette, gør forbrug til en vigtig 

bestanddel af deres liv. Som følge af denne udvikling, blandt andet i relation til de 

digitale medier, ses børn i stigende grad som en interessant målgruppe inden for 

markedsføring. Dette har medført, at børn og unge er blevet et vigtigt segment, når der 

skal markedsføres et produkt, hvor målgruppen tidligere typisk var et ældre segment. 

Derudover har børn og unge en større købekraft i dag end tidligere, ligesom de har en 

betydningsfuld stemme i familiens forbrug, hvilket gør dem til en endnu mere interessant 

målgruppe for markedsføringsbranchen. Børn er fremtidens forbrugere, og virksomheder 

står i kø for at påvirke dem i den ”rigtige” retning set fra deres synspunkt. 

Perioden, hvor ”børn er børn”, er generelt blevet kortere, hvilket har betydet, at forskerne 

er begyndt at inddele børn i flere undergrupper. Man opererer derfor med nye begreber 

såsom Kids Grow Older Younger (KGOY), Innovatører (Livingstone , 2002), Early 

Adopters (Montgomery, 2001) og endvidere tweens, som er den aldersgruppe der 

befinder sig ”between  children and teenager” (Lindström, 2003). Tweens har i dag fået 

den samme betydning, som teenagers havde i 50´erne. Dette er sket i takt med, at de er 

blevet aktive forbrugere og har medindflydelse på familiens indkøb, både når det 

omhandler morgenmadsprodukter og hvilken ny bil, der skal anskaffes i familien. Dét, at 

tweens er de nye teenagere, hænger sammen med begrebet KGOY, som beskriver 

hvordan børn ikke er børn meget længere end til 8 års alderen. 

Inden for børneforskning har man overordnet set to måder at se børn på; enten som det 

kompetente eller som det sårbare barn. Hvilken af de to opfattelser man har om børn har 

stor betydning, når man beskæftiger sig med mediepåvirkning og lovgivning. Hvis man 
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ser barnet som kompetent, vil man se medierne som en positiv faktor, i og med at de er 

med til at udvikle barnets kompetencer og gøre det til en mere kritisk forbruger. Det sker 

blandt andet ved, at barnet ofte bliver konfronteret med reklamer i deres hverdag. Modsat 

skal det sårbare barn beskyttes og derved udsættes for relativ lidt mediepåvirkning. 

Derved vil medierne kunne skade barnet, da man ikke anser dem for at være kompetente 

nok til at kunne gennemskue reklamens egentlige formål. 

Både på nationalt og internationalt plan er der i de senere år tillige sat mere fokus på børn 

og sundhed, hvilket gør det til et interessant område at undersøge. Ikke mindst taget i 

betragtning af at forekomsten af fedme blandt unge, har været stigende inden for de 

seneste 30 år. 

Flere børne- og medieforskere mener, at der er en sammenhæng mellem tv-forbrug og 

fedme hos børn. Dog mener forskerne også, at andre faktorer spiller ind. Dette mener 

blandt andet den engelske forsker Sonia Livingstone, der siger, at det er et sammenspil 

mellem mange faktorer, herunder forældrenes livsstil og manglende motion, der fører til 

stadig flere overvægtige børn. (Livingstone, 2005). I og med at børn og unge benytter sig 

af de nye digitale medier, og at disse medier udgør en stor del af deres hverdag og 

identitet, skal medierne måske i højere grad, end først antaget, ses som den primære 

faktor, der har en påvirkning på børn og unge. Desuden er det primært digitale medier, 

som markedsføringsbranchen benytter sig af til markedsføring rettet mod tweens. Det er 

derfor vigtigt, at man ser på hele spektret af faktorer, der er afgørende for børns valg af 

fødevarer.

I England har man en lovgivning på dette område, og i Sverige har man lavet et forbud 

mod tv-reklamer, der generelt henvender sig til børn under 12 år. (Tufte, Puggaard og 

Gretlund, 2009:22). Denne foreskriver, hvornår eller hvorvidt man må vise reklamer for 

usunde fødevarer direkte rettet mod børn og unge. I Danmark har man ”blot” en 

lovgivning, der omhandler generel markedsføring til børn, hvilket ikke direkte lovgiver 

om usunde fødevarer. Derimod er der selvregulering i form af et kodeks udformet af 

Forum for Fødevarereklamer, der er et dialog-baseret samarbejde mellem et bredt 

spektrum af virksomheder og organisationer i Danmark.  
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Det er konstateret, at børns brug af digitale medier er et område, der er komplekst og i 

konstant udvikling, og som vi mener at forskningen ikke har belyst i tilstrækkelig grad. 

Derfor er det en udfordring at belyse, hvordan de digitale medier bruges af børn og unge, 

og i hvilken grad de påvirker dem. Ydermere finder vi det interessant at undersøge, i 

hvilken grad man kan anvende de marketingsstrategier, man benytter til en voksen 

målgruppe, eller om man eventuelt skal gå helt nye veje for at fange de unges 

opmærksomhed.  I den forbindelse finder vi det interessant at undersøge, hvordan man 

bedst muligt kan benytte sig af de nye digitale platforme til at markedsføre sunde 

fødevarer til børn, samtidig med at man informerer dem. 

Disse forhold og overvejelser leder os frem til følgende problemfelt:

1.1 Problemformulering

På baggrund af en analyse af forbrugstendenser og medieforbrug hos børn, særligt  

tweens i alderen 8 til 12 år, vil vi undersøge:

Hvilke markedsføringsstrategier og medier, er det hensigtsmæssigt at anvende i  

markedsføring af sunde fødevarer til tweens? 

1.2 Afgrænsning
I dette speciale har vi valgt kun at fokusere på målgruppen tweens, hvilket er børn og 

unge i alderen 8-12 år, da vi mener, at de er en ny og interessant målgruppe. Det er en 

målgruppe, marketings- og reklamebranchen finder interessant at satse på, da man nu 

anser dem for at være en decideret forbrugergruppe med egne penge og holdninger. Vi 

har valgt kun at fokusere på dette relativt lille segment, da vi fandt, at det ville være for 

komplekst at se på børn og unge generelt, da dette ville blive et for bredt segment. Vi 

finder det mere interessant at undersøge dette forholdsvis lille segment. Dette valg har vi 

også taget i forhold til markedsføring, idet vi mener, at der netop ved denne målgruppe 

findes mangler på området og derfor er et interessant område at undersøge. 
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Marketingsdelen i dette speciale er forholdsvis lille, idet vi kun vælger at behandle de 

strategier, der er relevante for specialets fokus, målgruppen tweens. Dette betyder i 

praksis, at vi for eksempel undlader at lave en decideret konkurrentanalyse, SWOT-

analyse, Porters Five Forces ect. der normalt ville være grundlaget for en ren 

markedsføringsopgave. Men da vi har valgt ikke at analysere et bestemt produkt eller 

virksomhed men i stedet en bred produktkategori som sunde fødevarer, finder vi ikke 

disse modeller relevante. Vi har fokus på hvordan tweens agerer som forbrugere, og ser 

ikke forbrugerne ud fra et enkelt produkt eller virksomhed. Vi har i stedet valgt at lave 

nogle retningslinjer for, hvordan man bør markedsføre til tweens på baggrund af, hvordan 

denne gruppe netop agerer som forbrugere.      

Når vi i specialet omtaler sunde fødevarer, henviser vi til hele kategorien. Det vil sige vi 

ikke har udvalgt noget bestemt produkt. Valget er taget ud fra den holdning, at det ikke er 

os, der skal diktere, hvad der er sunde fødevarer. Derfor anvender vi sundhedsstyrelsens 

anbefalinger, og behandler hele kategorien som et enkelt produkt. 
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2 Metode
Formålet med metodeafsnittet er at skitsere strukturen i dette speciale og belyse de 

anvendte undersøgelsesmetoder. 

Vi har valgt at inddele specialet således: Først vil vi redegøre for diverse teoretikeres 

holdning omkring tweens og deres forbrug. Derefter vil der komme en analyse med 

samme tema. Analysen vil udgøre størstedelen af specialet, og der vil i denne del være 

fokus på de digitale medier og tweens forbrug generelt. Af denne grund vil vi først efter 

denne analyse definere, hvad vi betegner som sunde fødevarer og redegøre for 

lovgivningen ved netop markedsføringen til tweens. Dernæst vil der komme et 

teoriafsnit, der vil have fokus på markedsførings- strategier. Efter en samlet diskussion, 

der vil omhandle specialets tematikker, vil vi opstille nogle retningslinjer for hvordan vi, 

på baggrund af vores analyser, mener man bør markedsføre til tweens. Denne opdeling 

har vi valgt, da vi føler at rækkefølgen derved bliver mere naturlig og derved lettere for 

læseren at læse.

 I forhold til vores beskrivelse af markedsføringsmodellen Brand Identity Planning  

Model, har vi valgt at beholde de oprindelige engelske termer. Det har vi valgt at gøre da 

vi ikke ønsker at misfortolke modellens termer ved selv at oversætte dem til dansk. Vi har 

derfor valgt, selv, at oversætte termerne til dansk og sætte oversættelsen i parentes efter 

de engelske termer.

  

Vi vil i dette afsnit først redegøre for vores metodiske overvejelser i relation til vores 

empiri og analysen af den. Derefter vil vi redegøre for den øvrige metode, der anvendes 

med henblik på at supplere vores egen empiri. Endelig vil vi redegøre for vores rent 

metodiske tilgang i relation til markedsføringsaspektet. 

Vi har i forbindelse med vores opgave valgt at lave vores egen kvalitative undersøgelse, 

hvis resultater vi vil sammenligne med de andre mere kvantitative undersøgelser, der vil 

blive brugt i opgaven. Vores undersøgelse er delt op i to dele: I form af et spørgeskema 

og i form af interview med to børn ad gangen. Inden vi gik i gang med at lave de endelige 

spørgsmål til vores interview, lavede vi et såkaldt prøvepilotinterview for på den måde at 

kunne spore os ind på, om det var for langt, eller om vi havde glemt noget. Derfor har vi 
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lavet strukturerede interview. Vi har været på to skoler, hvor vi fik lov til at komme i 

klassetrinnene 2.-5. klasse, hvor eleverne netop er mellem 8-12 år. Spørgeskemaet blev 

delt ud til samtlige elever i disse klassetrin, hvor vi interviewede 2-4 elever fra hver 

klasse. Spørgeskemaet og en oversigt over besvarelserne i tabelform vil kunne læses i 

analysen. De kvalitative interview mener vi sammen med spørgeskemaerne og de andre 

undersøgelser, der refereres til, samlet kan give os et klarere billede af, hvad det er 

tweens går op i og derved føre frem til en forståelse af deres ageren som forbrugere. 

Disse interview blev optaget på diktafon og er derefter blevet transskriberet og kan læses 

i bilag 1. 

I forbindelse med vores interview kunne vi også have vist video eller billeder med 

eksempler til vores respondenter. Dette har vi valgt ikke at gøre, da vi mener, at det 

vigtige er hvad de husker, og hvad de synes er sjovt uden at være påvirket af noget andet. 

De to skoler der er blevet udvalgt er Holeby-afdeling af Søndre Skole (tidligere hed den 

blot Holeby Skole og dét har vi valgt at kalde skolen i speciale) på Lolland, samt 

Munkekær Skole i Solrød på Sjælland nær København. Disse to skoler har vi valgt for at 

sikre en større variation i de svar, som eleverne kommer med, samt for at få en mere 

repræsentativ geografisk spredning, end hvis det havde været to skoler, der lå forholdsvis 

tæt på hinanden. Derfor mener vi, at vi ved at vælge en skole på Sjælland og en på 

Lolland øger chancerne for et mere retvisende billede af hvordan børn og unge, både i 

byer og i udkantsområder opfatter reklamer, og hvordan de derved kommer til at opføre 

sig som forbrugere.

Dybdegående interview og spørgeskemaerne adskiller sig væsentligt fra hinanden ved 

graden af dybdegående besvarelser og begrundelser. I de dybdeinterview har det været 

muligt at stille spørgsmål der lægger op til en længere besvarelse, samt hvilke generelle 

holdninger eleverne har til internetvaner, tv-vaner, reklamer, mobiltelefonvaner, 

madvaner, økonomi og blade. Dette har givet os et bedre indtryk af elevernes holdning til 

det vi, i vores speciale, søger at besvare, nemlig hvordan man bedst muligt når ud til 

tweens i form af markedsføring. 
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I de følgende afsnit i metoden vil vi belyse den videnskabsteoretiske tilgangsvinkel og 

den relation til de kvantitative og kvalitative data. Efter en nærmere beskrivelse af de 

videnskabsteorier som er relevante for dette speciale, vil vi skitsere de forholdsregler, der 

bør tages når man interviewer børn. Efterfølgende vil der være et afsnit om kvalitative 

forskningsinterviews, hvori blandt andet styrkerne ved dybdeinterviews fremhæves. Vi 

vil i denne forbindelse ydermere opstille nogle generelle retningslinjer for denne 

interviewtype. Til sidst i afsnittet berettes der om de kvantitative undersøgelsesmetoder i 

form af spørgeskemaer og fordelene herved, samt hvordan vi kan kombinere disse med 

vores kvalitative interviews. 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang
Vi har besluttet at benytte os af kvantitative samt kvalitative undersøgelsesmetoder.

Kvalitative undersøgelsesmetoder, i vores tilfælde i form af dybdeinterviews med to 

elever ad gangen, hører ind under konstruktivismen. Disse metoder behandler, i 

modsætning til kvantitative undersøgelsesteknikker, mange forskellige temaer og de 

udspurgte udgør et mindre antal. Denne metode er en del af fænomenologien, hvorved det 

forstås, at intervieweren betragter fænomenerne indefra og ikke udefra som 

positivisterne. Ud fra et fænomenologisk synspunkt har interviewerens blotte 

tilstedeværelse indflydelse på resultaterne (Darmer et al, 1996: 230)

En fordel er, at vi kan styre interviewet i den ønskede retning, men ulempen kan være, at 

vores tilstedeværelse kan farve de adspurgtes svar og holdninger. 

Når vi til slut sammenholder resultaterne, forsøger vi at danne os et samlet billede af de 

pågældende emner ud fra de adspurgtes synspunkter, hvilket er et udtryk for den 

holistiske tilgang (Darmer et al., 1996: 229-230) 

Ud fra en konstruktivistisk synsvinkel vil vi være subjektive, når vi analyserer resultaterne 

af dybdeinterviewene, da man i modsætning til en analyse af spørgeskemaer skal fortolke 

udsagnene (Darmer et al., 1996: 13-14). Endvidere søger konstruktivisterne efter en 

større helhedsforståelse, hvorved vi får indblik i respondenternes livsverden (Darmer et 

al, 1996: 14)
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2.1.1 Positivisme
Modpolen til kvalitative undersøgelsesmetoder er kvantitative metoder, hvor der i form af 

spørgeskemaer undersøges nogle få emner blandt et repræsentativt afsnit af en given 

gruppe (Darmer et al, 1996: 228-229). Denne synsvinkel hører ind under positivismen 

(kendsgerninger, der bygger på erfaringer) og denne anvendes ofte inden for 

naturvidenskaben (Darmer et al, 1996: 230). Positivisterne mener, modsat 

konstruktivisterne, at der kun findes én sandhed (Darmer et al, 1996: 14). Vi indtager en 

objektiv rolle, i og med at vi betragter fænomenerne udefra. Når vi til slut sammenfatter 

resultaterne af de kvantitative interviews, forsøger vi at konstatere om der er 

sammenhænge mellem nogle af de givne variabler. 

Det videnskabsteoretiske fundament i dette speciale er socialkonstruktivisme og 

hermeneutik, idet interviewene i form af sprog og respondenternes holdninger er et 

udtryk for sociale sammenhænge og interaktion mellem mennesker. Den proces vi har 

gennemgået i forbindelse med indsamling af data, er i overensstemmelse med den 

hermeneutiske spiral, i og med at vi bearbejder og fortolker data. 

2.1.2 Socialkonstruktivisme
Ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang foretrækkes kvalitative undersøgelsesmetoder 

frem for kvantitative undersøgelsesmetoder (Bredsdorff, 2002). 

Socialkonstruktivisme er opstået på baggrund af de sociale sammenhænge, som 

mennesker befinder sig i, og disse sammenhænge danner grundlag for, at mennesket 

opnår erkendelse (Wenneberg, 2002: 23). Det antages, at den menneskelige erkendelse, 

som løbende kan ændre sig, er socialt konstrueret, idet den dannes gennem sproglige 

begreber, kultur og fortid.

Ifølge socialkonstruktivismen dannes de sociale sammenhænge af sproget, hvilket vil 

sige, at det er sproget der er i fokus. Sproget, i sig selv, er et udtryk for sociale processer, 

som forbindes med interaktion mellem mindst to personer (Wenneberg, 2002: 36-37, 77) 

I denne forbindelse opstår der samtidig uskrevne regler om adfærd og normer, der bliver 

opfattet som en naturlig del af samfundet eller den givne kultur. Disse regler er ifølge 

socialkonstruktivismen socialt konstrueret og ikke et resultat af objektiv viden. 
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2.1.3   Hermeneutik
Inden for socialkonstruktivismen findes videnskabsteorien hermeneutikken, der betyder 

fortolkningsteknik (Kruuse, 2001: 185) Når vi gennemfører et interview, har vi en 

forforståelse af, hvad vi kan forvente af de interviewede personer. Der opstilles 

hypoteser, som i løbet af interviewet enten bliver be- eller afkræftet. Ifølge 

hermeneutikken ender man gennem denne type forforståelser til sidst med en reel 

forståelse. Når vi som mennesker fortolker et givet spørgsmål, genstand eller svar, sker 

det på baggrund af en forforståelse, som findes i os som personer.

Når hermeneutikken behandles, må den hermeneutiske cirkel eller spiral også nævnes. 

Dette navn er opstået i og med at der foregår en proces, hvor intervieweren opnår en 

større viden om et givent emne. Ved indhentning af data foregår der en konstant 

fortolkningsproces, og disse data er med til at danne en ny forståelse hos intervieweren. 

Fortolkningsprocessen og hermed den hermeneutiske spiral kan blive ved i en 

uendelighed, da intervieweren i et nyt interview igen kan opnå ny viden.

I vores speciale har vi gjort brug af den hermeneutiske spiral, idet vi har afprøvet vores 

interview i et pilotinterview, inden vi gik ud på skolerne. Herefter reflekterede vi over 

resultatet og tilpassede spørgsmålene på baggrund af de svar, vi havde fået i 

pilotinterviewet.

2.1.4 Interview med børn
I dybdeinterviewene skal der tages hensyn til, at de adspurgte er børn og ikke voksne. Det 

er derfor vigtigt at intervieweren er i stand til at kunne huske sin egen barndom og derved 

kunne indtage et børneperspektiv og have en god indlevelsesevne. Dette skal man kunne 

være i stand til for at undgå et asymmetrisk magtforhold mellem barnet som informant og 

intervieweren som den voksne. Derfor skal vi som interviewere bestræbe os på at skabe 

en ligevægt og åben kommunikation, ved at lade barnet komme til orde. 

Dette er noget vi, i vores interview, har været opmærksom på, i og med at vi lod eleverne 

tale, også selvom samtalen til tider kom ud på et sidespor. I disse situationer lod vi 

børnene tale videre og spurgte ind til det de talte om. 
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I forbindelse med vores interview har det ydermere været en udfordring at finde ud af, 

hvilke børn der skulle interviewes. Vi valgte at spørge ud i klassen og udvælge 

informanterne ud fra, hvem der havde lyst til at deltage.  Vi har i de fleste tilfælde valgt at 

interviewe en dreng og en pige sammen. Dette valg skyldes primært, at vi har villet sikre 

en repræsentativ kønsfordeling, men ydermere gav det os den rent praktiske fordel, at det 

efterfølgende har været nemmere at identificere stemmerne på grund af kønsforskellen. 

Når man interviewer børn og unge mellem 8-12 år, kan der opstå situationer, hvor deres 

udtalelser fremstår temmelig usammenhængende, og i visse tilfælde misforstår de eller 

undlader at svare på det, man rent faktisk har spurgt om. Derfor har vi, i 

transskriptionerne, valgt kun at transskribere det, der er relevant for denne opgave.    

2.1.5   Kvalitative forskningsinterviews
Ifølge teoretikeren Steiner Kvale, er kvalitative forskningsinterviews en metode, som 

intervieweren kan anvende for at få indsigt i de adspurgtes livsverden (Kvale, 1998: 188) 

Desuden bidrager denne form for interviews til, at intervieweren får en dybdegående 

forståelse af de emner, der diskuteres. Grundet dette, har vi blandt andet valgt at benytte 

os af kvalitative interviews. 

Vores kvalitative interview er et struktureret interview, der er inddelt i 7 emner: 

Internetvaner, tv-vaner, reklamer, mobiltelefonvaner, madvaner, økonomi samt blade. Ud 

fra disse emner ønsker vi at danne os et billede af følgende spørgsmål:  

♦ Hvordan oplever børnene reklamerne på tv og på internettet?

♦ Hvilke faktorer og elementer angiver de interviewede selv som henholdsvis 

positive og negative ved reklamer?

♦ Giver de udtryk for deres bevidsthed om sig selv forbrugere med økonomiske 

midler? (Lommepenge og forbrug)

Ovenstående problemstillinger har vi forsøgt at få dækket ved at stille eleverne de 

spørgsmål, som kan læses nedenfor under hvert emne. Disse spørgsmål vil kunne hjælpe 

os til at give svar på ovenstående spørgsmål, der sammen med resultaterne fra vores 
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spørgeskemaer, forhåbentlig vil kunne vise en klar tendens. Derudover skal de også 

bruges til at uddybe de spørgsmål, vi har valgt at stille i vores spørgeskemaer, hvilket vi 

vil komme ind på senere i dette afsnit.

Indledende spørgsmål 

Hvor gamle er I?

Hvilken klasse går I i?

Internetvaner:

Bruger I internettet meget?

Hvilke sider bruger I på nettet?

Hvorfor disse sider?

Hvad bruger I dem til?

Har I jeres egen e-mail? Bruger I den ofte?

Må I gå på nettet alene, eller skal I altid spørge jeres forældre?

Er der mange reklamer på Internettet? Hvis ja, hvad synes I om dem: Er de 

irriterende, eller er det okay, at de er der?

Er I på nettet hver dag?

Tv-vaner:

Ser I reklamerne imellem programmerne - eller laver I noget andet, når der 

er reklamer?

Ser I meget TV?

Ser I TV, mens I spiser?

Hvilke programmer ser I?

Reklamer:

Hvad synes I om reklamer? 

Er der nogen reklamer, I kan huske?

Kan I fortælle om en reklame, der er sjov?

Skal reklamer være sjove?

18



Hvor ser du reklamer henne? Andre steder end i TV? 

Ville en reklame som Toms være lige så sjov, hvis den var om grøntsager 

eller frugt?

Hvordan skulle reklamen være, skulle der være dyr i eller kendte personer?

Mobilvaner:

Har I en mobil?

Er det jeres første mobil eller har I haft andre?

Hvad bruger I jeres mobil til? Spille på, SMS, at ringe fra, spille musik, tage 

billeder?

Hvor mange penge må I bruge for om måneden?

Modtager I reklamer på mobilen?

Er I med i SMS konkurrencer?

Bruger I jeres mobil meget?

Spiser I ofte frugt og grøntsager derhjemme? Får I det med i jeres 

madpakke?

Hvor ofte får I slik hjemme hos jer? Har I en ugentlig slikdag?

Har I en dag om ugen, hvor I laver mad derhjemme - hvor det er jer, der 

bestemmer hvad I skal have til aftensmad?

Er I med ude og handle ind? Og må I nogen gange bestemme, hvad I skal 

spise?

Synes I, der er mange reklamer for mad på TV? Kan I huske nogen af dem?

Økonomi:

Hvor meget får I i lommepenge?

Har I nogen pligter hjemme hos jer?

Blade:

Læser I nogen blade? 

Hvilke?
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2.1.6Kvantitative forskningsinterviews
Vores kvantitative undersøgelsesinterviews er, i vores speciale, brugt som primær data i 

form af spørgeskemaer. Disse anvendes, når det drejer sig om at afdække et større antal 

respondenters meninger (jf. afsnittet Positivisme). Igennem denne form for interviews 

kommer det til syne, hvilke holdninger flertallet repræsenterer.

De kvantitative interviews er spørgeskemaer med 14 spørgsmål, ud over angivelsen af 

respondentens klasse og alder. Disse har vi valgt at lave for at danne os et billede af, 

hvordan tendensen er i forhold til de stillede spørgsmål. Vi har fået indsamlet 74 

spørgeskemaer på Holeby skole samt 70 på Munkekær Skole, hvilket giver os et grundlag 

på 144 interviewes fra tweens (elever fra 8-12 år).  De 14 spørgsmål kan læses nedenfor:  

Bruger du Internettet meget?  JA   NEJ

Hvad bruger du det til? Spil, Chatte, Google eller Andet:............................

Sæt ring om de hjemmesider, du kender: 

Arto, Facebook, YouTube, MySpace, MSN, Tv2.dk, Tv3.dk, dr.dk

Har du en mobiltelefon? JA  NEJ

Hvad bruger du den mest til? SMS RINGE

Må du bruge Internettet alene? JA NEJ

Eller skal du altid spørge dine forældre om lov? JA  NEJ

Laver du mad med dine forældre? JA  NEJ

Har du en dag om ugen, hvor du bestemmer aftensmaden? JA NEJ

Er du med til at bestemme, hvad der skal købes ind? JA  NEJ

Får du frugt og grønt hver dag? JA NEJ

Skal reklamer være sjove? JA NEJ

Er reklamer irriterende? JA NEJ

Husker du reklamerne du ser på TV, og når du er på Internettet? 

JA   NEJ
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2.1.7 Empiri kritik 
I behandlingen af resultaterne fra vores kvantitative samt kvalitative undersøgelser er vi 

blevet opmærksomme på, at selvom vi har forsøgt at stille forholdsvis simple spørgsmål, 

er der nogle respondenter, der har svaret både ja og nej eller helt undladt at svare. Vi 

mener dog stadig, at vi kan bruge vores resultater til at vise en tendens (Andersen og 

Ottosen 2002, p. 112-115).  

Med den nu opnåede viden om at interviewe børn i den aldersgruppe, ville vi være mere 

opmærksomme på formuleringen af spørgsmålene, og i endnu højere grad tilpasse dem 

målgruppens sprog og forudsætninger.

2.2 Analysen 
Vi er bevidste om, at vi analyserer og fortolker et kvantitativt begrænset materiale, og at 

vi derfor primært kan bruge besvarelserne som udtryk for tendenser. Det hindrer 

imidlertid ikke at disse tendenser, som vi fortolker, kan blive bekræftet, hvis de bliver 

suppleret med øvrige data, hvoraf vi primært anvender det statistiske materiale fra Gallup 

og Rockwoolfonden.  

2.2.1 Statistisk materiale
Resultaterne af vores empiri vil efterfølgende blive suppleret med og sammenholdt med 

et større kvantitativt materiale; særligt vil vi hertil anvende statistik fra Gallups 

BørneIndex (BørneIndex/Gallup) fra 2008. Vi vælger at bruge BørneIndex/Gallup 2007 

af flere grunde; dels pga. det er rimeligt nyt, samt at det har et meget stort grundlag at 

arbejde ud fra. BørneIndex/Gallup har således ca. 2000 besvarelser årligt, og i denne 

udgivelse er resultaterne opnået ud fra informationer indsamlet i perioden 2002- 2007, 

dog med undtagelse af enkelte data, der er blevet påbegyndt indsamlet allerede fra 1998, 

hvor man startede med at indsamle informationer angående børn og unges medievaner, 

interesser og aktiviteter med mere. Den gruppe, som der arbejdes med i BørneIndex/ 

Gallup er fra 5-18 år, hvorimod vi vil sammenligne med data, der er relevante for vores 

særlige målgruppe, tweens, og derved børn og unge mellem 8-12 år. Hvilket også er at 
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finde i deres inddeling af respondenter, hvor de inddeler dem i 3 grupper: 5-7 årige, 8-12-

årige og de 13-18-årige (Tufte, Puggaard og Gertlund, 2009:10) 

Rockwool Fondens forskningsenhed  har udarbejdet undersøgelsen ”Får danske børn og 

unge lommepenge?”, der belyser omfanget af lommepenge, som forældre giver deres 

børn. Denne analyse er lavet i 2008/09, og er derfor forholdsvis ny, hvilket er grunden til 

at vi har valgt at tage den med i vores opgave. De har 295 børn mellem 7-11 år, hvilket 

også er den gruppe som vi beskæftiger os med. 

Vi er opmærksomme på at Gallups og Rockwools undersøgelser ikke er identiske i 

forhold til hvilke år de sammenligner og i forhold til deres inddelinger af børn i de 

forskellige aldersgrupper. Men vi mener alligevel at vi kan drage nytte af dem, da de 

begge er forholdsvis nye. 

2.2.2 Anvendelse af resultaterne med henblik på markedsføring
Efterfølgende vil vores samlede resultater blive anvendt med henblik på at opstille 

kriterier for, hvorledes man bør markedsføre sunde fødevarer til målgruppen tweens. For 

at besvare denne del af opgaven vil vi diskutere de markedsføringsstrategier, vi finder 

hensigtsmæssige at benytte for at kunne besvare vores problemformulering. Som vi 

beskriver i vores afgrænsning, har vi valgt kun at benytte få marketingsteorier i dette 

speciale, da vores fokus primært er på hvordan tweens agerer som forbrugere.

Selvom vi har en klart defineret målgruppe, bør man alligevel se på, om denne målgruppe 

skal inddeles yderligere for at opnå bedst mulige resultater i forhold til markedsføring. Vi 

vil gøre brug af Finn Andersen et al. (2003) til afsnittet om segmentering.

I forbindelse med tweens og deres forhold til brands, vil vi inddrage Flemming Hansen et 

al. (2002) samt Birgitte Tufte (2007). Begge disse forskere har forsket med børn og unge, 

samt deres forbrug og har derved en stor viden indenfor området. Vi finder det derfor 

relevant at bruge netop disse forskere til denne opgave.

Desuden inddrager vi et væsentligt element i markedsføring, nemlig brand identity jf. 

Aaker & Joachimsthaler, 2000. Til Blue Ocean benytter vi os af Chang Kim og 
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Mouborgne, 2004. Dem har vi valgt at inddrage fordi vi mener at disse teorier er 

essentielle når man skal markedsføre til tweens, ved at de har fokus på de elementer så 

som brand og nytænkning, som tweens interessere sig for.  
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3 Teori om tweens og deres forbrug
Vores undersøgelse vil efter de indledende begrebsafklaringer og definitioner bestå af en 

historisk redegørelse for, hvordan børn og unge har udviklet sig til at blive et egentligt 

forbrugersegment. I den forbindelse vil vi primært inddrage Deborah Roedder John 

(1999), der igennem 25 år har forsket i børn og forbrug og primært er inspireret af 

udviklingspsykologien. Hun anvendes i forbindelse med vores redegørelse for også at 

give redegørelsen et internationalt perspektiv. For mere specifikt at redegøre for de 

danske forhold inddrager vi yderligere teori, særligt Flemming Hansen m.fl. (2002), 

Birgitte Tufte (2007) samt Birgitte Tufte, Berit Puggard og Tina Gretlund (2009), der 

ydermere også kan anvendes med henblik på den aktuelle udvikling. Vi benytter os 

desuden også af teoretikere såsom Sonia Livingstone (2002 ), Martin Lindström (2003), 

Thomas Cook og Susan B. Keiser (2004) til at afklare begrebet tweens og forbrug. 

En væsentlig del af denne opgave omhandler, som bekendt, børn og unge som forbrugere. 

Derfor vil vi i opgaven foretage en egentlig diskussion af denne gruppes status og adfærd 

som forbrugere. Denne diskussion vil bestå af en sammenligning mellem flere 

teoretikeres forskelligartede syn på gruppens status og adfærd. Her tænkes først og 

fremmest på Erling Bjurström (2002), hvis synspunkter vil blive diskuteret gennem en 

perspektivering til Deborah Roedder John (1999) og til Birgitte Tufte (2007). 

3.1 Definition af tweens
Vi lever i dag i et samfund, der har gennemgået en stor social forandring fra nationalt 

forankrede industrisamfund til et globalt postindustrielt samfund (Frønes og Brusdal, 

2000). Denne store forandring har indflydelse på, hvordan man blandt andet ser på 

definitionen af ung, voksen og gammel. Derfor er der, i de senere år, kommet nye 

betegnelser for de unge i samfundet, såsom ”tweens”, der er et helt nyt segment. Dette er 

en gruppe, der befinder sig midt imellem barndom og ungdom (Tufte, 2007: 20). I denne 

sammenhæng taler man også om begrebet ”Kids Grow Older Younger” (KGOY), i og 

med, at barndommen så at sige er ”krympet”, mens ungdommen er blevet forlænget, idet 

det i dag er attraktivt at se ung ud og opføre sig ungdommeligt uanset alder. 
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I 1950´erne opfandt man begrebet ”teenager” (13-19-årige), der var betegnelsen for en 

aldersgruppe, der på grund af den stigende økonomiske vækst, blev et interessant 

segment. Teenagerne var købestærke, selvstændige forbrugere, der ydermere havde en 

medindflydelse på familiens generelle forbrug. I dag opererer man med et lignende 

interessant segment, nemlig tweens. Der hersker dog stor uenighed omkring, hvilken 

præcis aldersgruppe tweens dækker. Ifølge Martin Lindstrøm (2003) omhandler tweens 

børn i før-puberteten og indtil omkring 14 år, hvilket vil sige 12-14 år. Dog mener to 

amerikanske forskere Thomas Cook and Susan B. Keiser (2004), at begrebet tweens 

dukkede op første gang i en artikel i 1987. Her er tweens defineret som et marked, der 

omfatter børn mellem 9 og 15 år, som har ” distinct characteristics and powers all of its  

own” Cook og Keiser, 2004). Siegel m.fl (2001) mener, at man opererer med flere 

opfattelser af tweens. Inden for marketingsforskning mener man generelt, at tweens er de 

8–12-årige, mens de ovenfor nævnte forskere, kalder de 7-14-årige eller 10-16-årige for 

tweens. Vi er dog af den opfattelse, at tweens dækker over aldersgruppen 8-12-årige, da 

det er dette segment, der ligger mellem barndom og teenager. Igennem opgaven vil vi 

derfor anvende ordet tweens, om de 8-12-årige.  

Dét, at der hersker så stor diskussion omkring lige netop dette begreb, viser da også, at 

der er stor interesse for dette forholdsvis nye forbrugersegment. Fælles for alle opfattelser 

af tweens er dog at de, præcis som teenagerne i 1950´erne, er købestærke, selvstændige 

forbrugere der drømmer om at være teenagere og viser stor interesse for forbrug og 

reklamer. Derved udgør de blandt andet en vigtig målgruppe for reklamebranchen. 

3.2 Børns kognitive udvikling
Blandt forskere og teoretikere er det almindeligt at inddele børn i forskellige 

aldersgrupper, alt efter deres kognitive udvikling. Deborah Roedder John har i den 

forbindelse sammenfattet 25 års forskning på området. 

Ser man på det rent aldersmæssigt har Roedder John således i artiklen Consumer 

Socialization of Children: A Retropective Look at Twenty-Five Yers of Research inddelt 

børn i forskellige stadier set i forhold til deres kognitive udvikling. 
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Roedder John, der primært er inspireret af Piaget, har valgt at operere med disse tre 

stadier: 

1: The perceptual stage (det sansende stadie), der omhandler børn mellem 3-7 år, hvor 

børn oplever og forstår meget konkret og ser tingene ud fra deres eget perspektiv. 

2: The analytical stage (det analytiske stadie), der omhandler børn mellem 7-11 år, hvor 

de i stigende grad oplever og forstår på et abstrakt plan og er i stand til at se tingene fra et 

to-sidet perspektiv.   

3: The reflective stage (det reflekterende stadie), der omhandler børn mellem 11-16 år, 

hvor der er tale om et abstraktionsniveau, hvor man både kan se tingene fra to sider og i 

en social kontekst (John i Hansen m.fl. 2002)  

(Tufte 2007;39)  

Efterfølgende har man forsket i børn og tv-reklamer, og der er i den forbindelse ifølge 

Birgitte Tufte, lavet en sammenfatning af forskning på området, i hvilken det er blevet 

konkluderet, at børn mellem 5-7 år kan forstå, at der er indlagt reklameblokke. Dette gør 

disse børn i stand til at skelne mellem tv-programmer og reklameblokke mellem eller i 

selve programmerne. Men først fra de er mellem 8 og 10 år, kan de begynde at forstå 

selve hensigten med reklamerne (Tufte 2007: 33). Dette, sammen med Roedder Johns´ 2. 

stadie, betyder, at hvis børn mellem 8-10 år kan forstå den reelle hensigt med reklamerne, 

så kan reklamerne om ikke før, så allerede dér begynde at påvirke aldersgruppen. 

Derudover er Roedder John enig med ovenstående konklusion om, at børn helt ned til 5 

års alderen kan forstå, at der er indlagt reklameblokke, og at de i 7-8 års alderen begynder 

at opfatte overtalelseselementerne i reklamerne. Derfor er det vigtigt, at der er nogle 

retningslinjer for, hvordan man bør reklamere over for denne gruppe; dette understreges 

også af, at andre undersøgelser viser, at børn i den alder også er med i 

beslutningsprocessen for nyanskaffelser, hvilket vi vil komme ind på i afsnit 3.6 Tweens 

indflydelse på familiens forbrug

Børn i alle aldre benytter sig af en eller anden form for plage eller forhandlingsstrategi, 

der er forskellig alt efter barnets alder. De helt unge børn bruger bl.a. det at pege på det, 

de gerne vil have, hvilket også er blevet betegnet som pester power (plageevne).  Når de 
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bliver større, har de et bedre markedskendskab og er bedre til at argumentere end de 

mindre børn. Ifølge Roedder John har de 12-15årige følgende fire strategityper:

1: Forhandlingsstrategier, der omhandler argumentation og tilbud om at betale for en del 

af det indkøbte. 

2: Overtalelsesstrategier, der omfatter at udtrykke sin mening og ved vedvarende bøn og 

tiggeri.

3: Anmodningsstrategier, der omfatter ligefremme anmodninger og udtryk for behov og 

ønsker.

4: Følelsesstrategier, der omfatter vrede, surmulen, skyld ture og indsmigren. 

(John i Hansen et all, 2002: 64-65). 

Med udgangspunkt i Roedder Johns forskning skulle vores målgruppe, tweens 8-12 år, 

primært benytte sig af Pester Power. Vi vurderer dog, at overtalelses- og 

følelsesstrategierne i et vidt omfang godt kan forekomme i den yngre del af vores 

målgruppe (8-9 år), hvorimod de 10-12-årige i højere grad vil forsøge sig med 

forhandlingsstrategier og anmodningsstrategier. Dette også med reference til det, som vi 

tidligere har skrevet, at børn fra 7-11 år er i det analytiske stadie, hvor de i stigende grad 

oplever og forstår på et abstrakt plan og er i stand til at se tingene fra et tosidet 

perspektiv.  Derfor er det klart, at en argumentation vil være præget af barnets alder. 

Derudover har vi erfaret, at børn i dag udvikler sig hurtigere og er bedre til at udtrykke 

sig, hvilket betyder, at de hurtigere er i stand til at kunne benytte sig af samtlige fire 

ovenstående strategier. 

Med denne viden mener vi, at målgruppen kan inddeles i to grupper, hvor den yngre del 

(til 8-10 år) vil bruge en kombination af Pester Power (ved blandt andet at pege) og 

følesestrategi og overtalesesstrategier. Derimod vil de lidt ældre børn, fra cirka 10 år, i 

højere grad  kunne benytte sig af en eller anden form for alle fire strategier, alt efter 

situationen, og hvor udviklet det enkelte barn er.
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3.3  Forbrugersocialisering
Begrebet forbrugersocialisering var et omdiskuteret emne i 1970´erne, og forskningen, 

som primært har fokuseret på børn og unge, har siden været stigende. Om end det er 

muligt, er interessen for børn og unge stadig stigende, grundet at børn selvfølgelig også 

ændrer sig i takt med de eksisterende ændringer i samfundet. Børn begynder i en tidlig 

alder at kunne mere og opføre sig som ”små voksne”, hvilket betyder, at de hurtigere 

opnår kompetencer til at begå sig mere nuanceret og raffineret i sociale sammenhænge. 

Den amerikanske forsker Scott Ward definerer forbrugersocialisering således: ”... the 

proces of learning consumer-related skills, knowledge and attitude” (Ward, 1974). Den 

svenske forsker Karin Ekström har en lignende definition af begrebet: ”The proces and 

the result of learning consumer-related skills, knowledge, values and attitude relevant for  

functioning as consumers in our society” (Ekström, 1995). Ekström er endvidere af den 

opfattelse, at forbrugersocialisering er en livslang proces, og hun definerer begrebet med 

udgangspunkt i, hvad socialisering generelt er, og hvad det betyder at blive socialiseret. 

Ekström mener at et individ, ud fra et socialt perspektiv, kan siges at være socialiseret, 

når han/hun har lært at tænke og føle i overensstemmelse med samfundets forventninger 

(Ekström, 1995). Den danske forsker Birgitte Tufte er også af den opfattelse, at 

forbrugersocialisering er en livslang proces, der foregår i samspil med andre 

socialiseringsprocesser, og i dagens markedsøkonomiske samfund foregår socialiseringen 

med øget vægt på at tilegne sig indsigt i økonomi, forbrug og livsstil (Tufte, 2007). Ifølge 

Tufte spiller forbrugersocialisering en speciel rolle i forhold til børn og unge, da de 

befinder sig på stadier i deres liv, hvor deres identitet dannes, og hvor personligheden er 

under konstant udvikling. Dette medfører, at børn og unge er mere modtagelige for 

påvirkninger generelt set, og i særdeleshed over for forbrug, end voksne forbrugere er.

Heller ikke i relation til børns forbrugersocialisering, kan man undgå at nævne forskeren 

Deborah Roedder John, der i den førnævnte artikel ligeledes behandler en begrebsmæssig 

analyse af forbrugersocialisering. Roedder John beskriver, hvorledes man fra 

barndommen frem til pubertetsalderen gennemgår en drastisk udvikling af kognitive 

funktioner og modning rent socialt (John, 1999: 184). Børn udvikler evner til at gå fra et 

stadie, hvor de oplever og forstår ting meget konkret og ser tingene ud fra eget perspektiv 
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(The perceptual stage), til at tænke mere abstrakt (The analytical stage). Herved er de nu i 

stand til at tilegne sig viden og evner til bedre at forstå deres omgivelser og det miljø, de 

lever i. De udvikler ydermere en dybere forståelse af interpersonelle situationer, hvilket 

gør dem i stand til at se deres verden gennem et mere komplekst perspektiv (The 

reflective stage). 

Kognitiv og social udvikling i perioden fra barndom til pubertet viser, ifølge Roedder 

John, hvordan et barn udvikler mere og mere sofistikerede evner til at forstå 

forbrugerrollen og til at agere i denne rolle (John, 1999: 184). Aldersrelaterede fremskridt 

af kognitive evner er med til at udvikle indsigt i forbrug og i de valg, man træffer. Dette 

kan blandt andet ses ved, at veludviklet kognitiv kunnen muliggør processen med at 

evaluere et produkt, sammenligne det med alternativer og derefter vælge et givent 

produkt i en butik. Aldersrelaterede fremskridt af sociale evner er også hensigtsmæssige i 

forhold til forbrugsmønstre, idet de fleste forbrugersituationer omfatter interpersonel 

forståelse. 

Deborah Roedder John er dog blevet kritiseret for, at være for firkantet i hendes 

holdninger til de stadier hun mener et barn gennemgår. Mange mener at grænserne er 

betydelig mere flydende i børns udvikling i dag. I mange år var det primære fokus på det 

udviklingspsykologiske aspekt, hvor børn udvikles i stadier, såsom Roedder Johns, der 

var social becommings. I dag ses barnet mere som et social being, der i interaktion med 

omverdenen, former egne erfaringer og holdninger. Man kan derfor sige, at der på mange 

områder er sket et paradigme skift og børn anses nu for at være mere kompetente 

forbrugere. Men på trods af at man på visse områder har fået et andet syn på barnet end 

Roedder John havde, er Roedder Johns forskning stadig en stor del af forskningen på 

området, og bliver stadig benyttet dog med modifikationer. I dag er diskussionen mere 

om barnet skal beskyttes eller opdrages i forhold til medier, hvilket vi vil komme ind på 

senere. 
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3.4 Tweens som forbrugere
Som allerede nævnt, opfatter man i markedsføringsbranchen, tweens som kompetente 

forbrugere og derved som et selvstændigt segment. I den forbindelse vil vi undersøge, 

hvem der har indflydelse på den påvirkning tweens udsættes for, og hvordan denne 

indflydelse gør sig gældende. 

I dag er tweens et ombejlet segment i markedsføringsbranchen grundet deres 

forbrugsmønstre. Dette betyder, at branchen finder det yngre segment interessant i 

forhold til at få dem til at blive loyale forbrugere af lige præcis deres produkt eller blot 

deres brand generelt. Dét der gør loyale forbrugere interessante og yderst vigtige er, at en 

virksomhed skal bruge forholdsvis få penge på dem, når de først er i denne ”kategori”. 

Forbrugeren forbinder virksomhedens produkt med tryghed eller noget hjemmevant. Et 

bestemt produkt kan for eksempel bringe minder fra ens barndom op eller noget lignende. 

Lige præcis dette er grunden til, hvorfor det er så vigtigt for en virksomhed at have loyale 

forbrugere. Derfor skal virksomheder, der ønsker at markedsføre til tweens, finde en 

måde hvorpå de kan få tweens til at blive loyale forbrugere af deres produkt eller brand. 

Tweens skal vide, hvad det er der gør det ene produkt bedre end det andet. 

Forbruget har derved ændret sig, og mange unge får tidligere penge til rådighed, som de 

kan bruge til eget forbrug. Dette rådighedsbeløb til eget forbrug er gradvist steget siden 

50´erne, hvor man som nævnt opfandt begrebet teenager og begyndte at interessere sig 

for dette segment. Det kan delvist skyldes de ændrede familiestrukturer, der betyder, at 

børn og unge i dag har mange flere indtægtskilder end tidligere, blandt andet fordi en stor 

del af unge i dag lever i en skilsmissefamilie, hvor de kan have fire bedsteforældre i 

stedet for to. Ud af vores egne interviews, samt af tal fra Gallups BørneIndex kan man se, 

at rammerne for lommepenge er mindre faste. Det er dog typisk, at både pigerne og 

drengene stadig skal lave noget for at få lommepengene. Men det er meget forskelligt, 

hvad de skal lave, og hvor meget den enkelte får i lommepenge. 

”TR: Får I lommepenge? 

Pige: Nej
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Dreng: Jo jeg gør. 

Pige: Jeg får ikke faste lommepenge. 

Dreng: Det gør jeg heller ikke, men hvis jeg hjælper til med at gå ud med 

skraldespanden og sådan noget, så gør jeg.   

TR: Hvor mange penge får I så? 

Dreng: Jeg får kun 20 kr. om lørdagen. 

Pige: Det gør jeg også. 

TR: Har I pligter derhjemme for, at I får lommepenge?

Dreng: Nej vi har haft et pligt skema, men det har vi ikke mere. 

BB: Men I skal ikke tage ud af bordet og sådan noget for at få lommepenge? 

Dreng: Jo. Hvis man hjælper med at dække bord, skal man ikke tage af bordet og 

omvendt. Det højeste vi får derhjemme er 50 kr. Det er hvis vi laver rigtig meget. 

Pige: Det højeste jeg har fået, det er 100 kr. Men det er fordi vi skulle pakke et eller  

andet for min far.” 

(citat fra interview nr.4 fra Munkekær skolen. Dreng og pige fra 3 klasse)  

Tallene fra Gallup viser iøvrigt, at de unge får deres penge fra flere kilder, fx forældre, 

gaver, bedsteforældre, fritidsjob og andre steder. (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 

119) 

I samme undersøgelse (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: kap.7) ses det, at selve 

lommepengebeløbet imidlertid ligger på nogenlunde samme niveau og viser kun en lille 

stigning. Af tabel 7.4, fremgår det, at en 8-årig i 2003 fik 295 kroner om måneden, 

hvorimod beløbet i 2007 er 302 kr., altså en beskeden gennemsnitlig stigning på 7 kr. Det 

samme forhold kan ses i relation til de 12-årige: Hvor de i 2003 fik 316 kr. pr. mdr., fik 

de i 2007 325 kr. Her er der tale om en gennemsnitlig stigning på 9 kr. 

Ifølge Rockwools undersøgelse er det 62 % der får lommepenge. Derudover har de 

bemærket et fald i lommepengebeløbet hos de 7-9-årige på 15,5 % siden 1993 og frem til 

2008/09, hvor de har lavet deres undersøgelse, og i den tilsvarende periode for de 10-12-

årige et fald på 19,5 %. Gennemsnits beløbet for de 7-11-årige er 123 kr. om måneden og 

der er ikke den store forskel på drenge og piger i den aldersgruppe. Derved er der 

uoverensstemmelser omkring hvorvidt de unge har flere eller færre lommepenge. 
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(Rockwool, 2009) Når man tager i betragtning, at der fra 2003 til 2007 har været et 

økonomisk opsving i Danmark, kan det undre, at der ikke er sket en større stigning i 

lommepenge.

En forklaring på den manglende stigning i lommepenge skal måske ikke findes i den 

generelle økonomiske situation, men i stedet i hvilke goder de unge har fået; mange har 

fået egen mobiltelefon, iPod og andre forholdsvis dyre anskaffelser. Derfor kan være at 

forældrene, og måske især dem til de 11årige, hvor andelen af dem med egen 

mobiltelefon er steget voldsomt, fratrækker deres udgifter til mobiletelefonregningen, og 

dermed bliver det en indirekte lommepengeforhøjelse. 

Efter at have gennemgået, hvor mange penge tweens har til rådighed til forbrug, er det 

interessant at undersøge, hvad de bruger deres penge på. Her kan vi igen se på Gallups 

undersøgelser, hvor man har inddelt gruppen i to, hvoraf den ene udgør de 8-10-årige, og 

den anden udgør de 11-12-årige. Af tabel 7.7 (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009:124) 

fremgår andelen i procent af de 8-10årige, der angiver at bruge penge på 

produktkategorien i perioden fra 2003 til 2007. Det der umiddelbart falder os i øjnene, i 

forhold til denne aldersgruppe, er at den stadig bruger de fleste penge på legetøj og spil. 

Der er imidlertid sket en betydelig stigning i brugen af penge på pc-spil, der nu har 

overtaget andenpladsen fra kategorien ’Slik/kager/chokolade’, der er faldet fra 55,1 til 

33,9 %. Derudover har man også kunnet registrere en betydelig stigning i kategorierne 

’Tøj’ og ’Video/dvd’. Samme tendens ses hos den anden gruppe, altså hos de 11-12-

årige.  

Ifølge Rockwool Fondens undersøgelse har pigerne i vores målgruppe et lidt større 

forbrug end drengene, men fælles for begge køn er det at de bruger størstedelen af deres 

penge på andre ting, end fødevarer og tøj. Mens det er overraskende at der er flere drenge 

end piger der bruger penge på tøj og sko.  Det er ikke den store andel af lommepengene 

der går til mad og slik, faktisk er det kun 7% af pigerne og 15 % af drengene, hver 14. 

dag. (Rockwool; 2009)

Ser man på ændringen i køb af usunde fødevarer ud fra et samfundsperspektiv, kan det 

forhold, at tweens bruger færre penge på usunde ting som slik/kager/chokolade og 

sodavand, være et tegn på, at det øgede fokus, der har været på sundhed i de seneste år, er 
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ved at virke. I den sammenhæng kunne man tænke på, om det ville mindske forbruget af 

fødevarer endnu mere, hvis der i et vist omfang blev produceret reklamer for sunde 

fødevarer i stedet for usunde fødevarer direkte rettet mod tweens.   

3.5 Tweens som mediebrugere   
Efter at have gennemgået og diskuteret, hvordan tweens er, med særligt henblik på deres 

forbrug, finder vi det interessant, i henhold til specialets problemfelt, at systematisere og 

redegøre for, dels hvordan tweens i deres hverdag bliver påvirket af reklamer, dels hvor 

de kan møde reklamerne i deres hverdag. Hensigten med dette afsnit er derfor at 

diskutere, hvilke særlige faktorer ved de enkelte medier og reklameformer, man skal 

medtænke i forbindelse med markedsføring til tweens.

Den hastige teknologiske udvikling har gjort, at der er kommet flere platforme at 

reklamere på, og at reklametyperne er blevet udvidet til ikke kun at være i trykt form, 

som man kender det fra blade, aviser, facader mm. Mange modtager reklamer over 

mobilen, via e-mail og i film, ligesom man kan se mange forskellige former for reklamer 

på internettet.  Vi vil her gennemgå de reklamemedier, vi mener, har en væsentlig 

påvirkning på tweens. Ydermere vil vi redegøre for følgende medier, hvad angår de 

enkelte mediers særlige kendetegn og påvirkningsformer: trykte reklamer i 

ungdomsblade/magasiner, reklamer på internettet, reklamer via mobiltelefon, reklamer i 

form af product placement, og viral markedsføring. Disse medier vil blive beskrevet kort 

og vi vil samtidig definere de forskellige former for reklamer. 

Magasiner har eksisteret i mere end 100 år, og er stadig en stor del af danskernes 

medieforbrug. Derfor ser vi også, at der i Danmark findes mange slags blade og 

magasiner, hvoriblandt flere henvender sig til yngre målgrupper (Grønholt et all. 2008 

[2001] side 57) 

Siden 2005 er der imidlertid specielt ét magasin, der har været meget populært blandt 

pigerne i vores målgruppe, nemlig pigebladet Olivia. Olivia har et design, hvis 

farvesammensætning er præget af den for pigerne traditionelle lyserøde farve, og det 

virker, som om bladet har ramt plet, hvad angår målgruppen, med dets kombination af 
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”gossip”, dyr, quizzer, tips om hår og mode mm. Mange piger kan lide Olivia, fordi det 

modsat et andet kendt blad til den unge målgruppe, Vi unge, ikke omhandler sex. Selvom 

mange piger gerne vil virke ældre, end de er, er der tilsyneladende stadig en del tweens, 

der eksplicit tager afstand fra det seksuelle tema, hvilket eksempelvis kan ses i denne 

udtalelse: 

Jeg kan godt lide Olivia, for der er en masse om musik og film - og om berømte 

mennesker og om tøj og hunde (…) – og heldigvis er der ikke noget om sex som i Vi unge.  

(11-årig pige, upubliceret interview fra Tweens-projekt, 2005) 

(Tufte, 2007:51)  

Rent tematisk er det forhold, at Olivia har et dobbelt fokus på henholdsvis idoler og dyr, 

hensigtsmæssigt, da pigerne i denne målgruppe netop kan inddeles i to grupper: For 

pigerne i aldersgruppen 8-10 år gælder, at de stadig generelt mest er interesserede i dyr, 

hvorimod de ældre piger fra 11-12 år går mere op i kendte mennesker og gossip. Dette 

forhold har vi desuden kunnet konstatere i vore interviews, hvilket stemmer overens med 

andre undersøgelser, bland andet den seneste, der er kommet fra BørneIndex/Gallup 

(Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009:144-145). 

Et interessant eksempel på, hvordan bladet benytter interaktivitet i sin kommunikation, er 

i form af deres hjemmeside www.olivia-net.dk. Her kan pigerne oprette profiler og 

diskutere hvad de end ønsker. Det er muligt at oploade billeder, downloade wallpapers, 

læse ”gossip” og andre sjove pigeting. I samme stil som bladet tilbyder Olivias  

hjemmeside sit helt eget pigeunivers, som brugerne selv er med til at skabe gennem deres 

interaktion på siden. 

Hos drengene, hvis interesseområder, jf. førnævnte undersøgelse ,typisk er sport eller 

tegneserier, er det primært blade som Anders And og specielle fodbold- eller 

tegneseriemagasiner, der sælger. Lige som Olivia benytter Anders And sig af 

interaktivitet, eftersom man kan møde Anders And på internettet, hvor de unge på 

www.andeby.dk både kan møde de samme figurer som i bladet og oprette profiler, spille 

spil og gætte gåder. 
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”TR: Læser i nogen blade?

Dreng: Jeg kan godt lide at læse tegneserier og sådan noget.

TR: Hvad er det for nogle?

Dreng: Nogle gange Garfield og andre gange Anders and. Men mest Anders And.

(Citat fra interview fra Munkekærskolen. Dreng 4. klasse) 

Både i Anders And og Olivia er der trykte reklamer, hvor reklamerne er rettet mod den 

enkelte målgruppe. I Anders And, ses reklamer rettet mod begge køn, dog flest til drenge, 

hvorimod dem i Olivia er rettet mod piger. 

Disse strategier, der muliggør interaktivitet, er en effektiv måde at komme ud til tweens 

på, fordi der samtidig refereres til emner og tematikker, som tweens går op i, og derved 

har virksomhederne en god mulighed for at få nye forbrugere til deres produkt allerede i 

en tidlig alder. Dette vil vi diskutere yderligere i forhold til retningslinier for 

markedsføring til tweens.

Ser man på tv-reklamer, har tidligere undersøgelser fokuseret meget på, hvordan de 

påvirker børn og unge. Dette specielt fordi man med tv-reklamer har kunnet kombinere 

lyd og billede på en måde, der gjorde det lettere for forbrugerne at huske reklamen. I flere 

undersøgelser, blandt andet af Birgitte Tufte, har der været en konsensus om, at tv-

reklamer rent faktisk påvirker børn og unge. (Tufte arbejdspapir).

Derfor kan børn og unge også hurtigere genkende reklamerne og altså vælge imellem 

enten at blive ved med at se på den, eller at zappe væk. Mange tweens vælger i dag at 

zappe væk fra reklamerne, og de siger desuden, at de synes, at reklamerne til tider kan 

være irriterende, hvilket man også kan se i en undersøgelse lavet af Pynt Rasmussen og 

Tufte 2006. Undersøgelsen skulle belyse de 10 -12åriges forhold til medier og forbrug, 

og den viser, at de ofte zapper væk fra tv-reklamer og er irriterede over pop-up-

reklamerne på internettet. (Tufte, 2007).
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Som det vil fremgå af vores interview, er der dog ikke tendens til, at tweens modtager 

reklamer over deres mobiltelefon. Det er derimod i højere grad deres forældre, der 

benytter sig af tilbuddet om at få reklamer via deres mobiltelefon. Derfor kunne det tyde 

på, at selvom dette medie udgør en stor andel, måske den største, af tweens medieforbrug, 

så er det måske stadig det medie, der er mest frit for diverse reklamer i traditionel 

forstand. Selvom mobiltelefonen er fri for reklamer i traditionel forstand, så kan man med 

mobiltelefonen få skabt en interaktivitet i form af reklamer, hvor man f.eks. via 

mobiltelefonen kan sende en sms til et firecifret nummer og derved få nyheder, lyde, spil 

og andre gadgets til ens mobiltelefon. Det kan være fra den nyeste film eller tv-serie eller 

som i tilfældet Sommerland Sjælland, hvor parkens gæster ved at sende en sms til et givet 

nummer, kan modtage dagens billede. 

 

Endnu et vigtigt medie, eller rettere sagt en vigtig reklameform, i relation til 

markedsføring til tweens, er det såkaldte product placement, (produktplacering.) Product  

placement er en relativ ny måde, hvorpå de enkelte brands kommer ud til forbrugerne 

med deres produkter, og som man for omtrent 10 år siden begyndte at forske i. Derfor 

kan det stadig være svært at redegøre for, hvad product placement indebærer, og hvordan 

denne form for reklame virker. Generelt kan product placement betegnes som det: at et  

bestemt produkt placeres eller omtales i en ren redaktionel eller anden indholdsmæssig 

ikke kommerciel sammenhæng. Formålet med product placement er, at produktet skal 

indgå så naturligt i en indholds-kontekst som muligt, hvilket gør reklameperspektivet  

udvisket og svært at gennemskue som egentlig reklame. (Jørgensen og Vinterskov, 2008). 

Dette betyder, at man som virksomhed kan lave skjult reklame for sine produkter, ved at 

fx film og tv-serier får lov til at bruge ens produkter gratis.

Ifølge Roy Langer er der traditionelt tre hovedtyper af product placement: 

♦ ”on set placement” (produktet er placeret som del af kulissen)

♦ ”creative placement” (produktet ses i brug)

♦ ”verbal placement” ( mærkevarenavnet siges).” 

(Grønholt et al. 2008 [2001] side 265) 
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Product placement er forbudt i Danmark, jf. afsnit om Forbrugerombudsmanden, men 

ikke i USA, hvor mange af de film og serier, der bliver vist i Danmark kommer fra. Men 

man har ikke målt, om dette har en påvirkning på forbrugerne. Vi vil dog alligevel mene, 

at det har en vis indflydelse, da tweens ofte ser op til de personer og roller, der vises i 

film og tv serier, og derfor vil opføre sig lige som dem. Her kan der nævnes en serie 

såsom Hanna Montana. 

Den sidste form for medie, vi vil gennemgå, omhandler internettet, hvor man finder viral 

markedsføring. Det finder man, når en virksomhed eksempelvis gennem sjove videoklip 

prøver at nå forbrugerne med deres budskab. Der er lavet flere mediestunts i denne 

sammenhæng, heriblandt Visit Denmark videoen med moderen der ønsker at finde 

faderen til sit barn. Dette blev dog en stor fiasko for Visit Denmark, da mange følte sig 

ført bag lyset. Men det, at videoen blev set af mennesker over hele verdenen og at alle 

talte om dem, viser at viral markedsføring har stor effekt specielt i forhold til begrebet 

word-of-mouth. Man skal dog være opmærksom på hvilke virkemidler man benytter sig 

af, så man undgår en ”VisitDenmark fiasko”.

I dag er det meget nemt at komme ud med en sjov video, fordi man via Facebook, 

YouTube og Twitter hurtigt kan komme ud til mange mennesker. En video bliver ofte 

spredt ud ved, at en bruger finder den er sjov, hvorefter vedkommende anbefaler den til 

sine venner, og derved hurtigt  bliver spredt til mange brugere. Det kan dog diskuteres, 

hvor meget denne form for markedsføring har af virkning, men eftersom det ofte er netop 

YouTube, som mange tweens benytter sig af, kan man relativt hurtigt øge kendskabet til 

ens produkt. Derfor kan man på sin vis sige, at viral markedsføring til dels minder om 

product placement, men at den i sin form bare er mere tydelig, hvis altså det er en 

virksomhed, der laver videoen.  

Alt dette, kombineret med de nye og forskellige måder at forbruge på, har gjort, at 

markedsføringsbranchen i højere og højere grad henvender sig til tweens, da de er lettere 

at nå ud til. Det forhold, at der er kommet nye medier, og at magasinerne stadig, trods 

den teknologiske udvikling, har formået at tilpasse sig tweens, betyder at tweens i dag i 

deres mediebrug oplever reklamer og måske også er blevet mere kritiske over for de 
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enkelte metoder, som de forskellige virksomheder benytter sig af for at komme i kontakt 

med dem. Generelt kan man sige, at det i dag er meget vigtigt, at der kan skabes en form 

for interaktivitet, og det benytter reklameverdenen sig da også i høj grad af. Derfor vil vi 

mene, at når man skal reklamere for eller komme med et bestemt budskab, er det vigtigt, 

at reklamen for produktet er at finde på flere forskellige platforme. Hvis der derudover er 

en aktivitet, vil tweens hurtigere huske produktet og derved også blive påvirket til at købe 

det. Altså: Der skal reklameres i flere medier, og der må gerne være en mulighed for 

interaktivitet.

  

3. 6 Tweens indflydelse på familiens forbrug 
Vi har i det foregående afsnit redegjort for, hvordan børn og unge er blevet forbrugere, 

hvilke plage- og forhandlingsstrategier de benytter sig af, samt hvilke medier de benytter.

I dette afsnit vil vi undersøge hvordan, og i hvor høj grad, tweens benytter sig af disse 

strategier og diverse informationer for at opnå indflydelse på familiens forbrug. Det er 

dog også en mulighed, at det i sidste ende viser sig, at de ikke har nogen reel indflydelse, 

selvom de bliver betragtet som forbrugere på samme vis som deres forældre.  

Som nævnt tidligere mener teoretikeren Deborah Roedder John, at børn har forskellige 

grader af indflydelse på, hvad forældre skal købe, og hun nævner i den forbindelse, at det 

er helt klart, at de unge bruger forskellige forhandlings- og plagestrategier. Hun 

understreger således, at det typisk er i det analytiske stadie (7-11 år), at børn begynder at 

få mere indflydelse, pga. de i den alder har et mere udbygget ordforråd, og fordi denne 

gruppe udvikler en bedre evne til at se de adskillige vinkler, såvel deres egen og deres 

forældres på en gang. (John i Flemming et all, 2002:236) 

Jo ældre man bliver, des mere indflydelse forsøger man at opnå, når der skal anskaffes 

nye ting til hjemmet og generelt i hverdagsindkøbene. I bogen Børns opvækst som 

forbrugere (Tufte et all, 2002) opstilles tre grundlæggende faktorer: 

1. Præferencen, dvs. hvor stort er ønsket om den pågældende anskaffelse for de 

forskellige familiemedlemmer 
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2. Behovet for at øve indflydelse eller for at dominere, som igen ses som funktion af 

en række kulturelle rolleværdier, personens >>magt<< i familien, personens 

kompetence, ønsker om at undgå konflikt i familien osv. 

3. Den enkeltes behov for social tilknytning. Dvs. den belønning eller straf, der 

følger af at gå ind i en konflikt for at gennemtvinge en anskaffelse. 

(Flemming et all, 2000:15)      

Disse tre faktorer er med til at bestemme, hvor meget indflydelse man som 

familiemedlem har i beslutningsprocessen. Derfor er det ikke altid, at samtlige 

familiemedlemmer deltager lige aktivt i beslutningsprocessen. Helt generelt kan man 

sige, at der stadig er nogle helt klare områder, hvor det mest er forældrene, der har det 

endelige ord; dette er i forbindelse med køb af bil, vaskemaskine osv. Men der er en 

tendens til at børnene i højere grad er med i informationssøgning til disse anskaffelser, og 

dermed er de indirekte med til at påvirke et forestående køb af en bestemt vare. Derimod, 

når man taler om almindelige hverdagsindkøb, har børn en helt anderledes og mere 

direkte indflydelse på, hvad der skal indkøbes. Dette gælder varer som fødevarer, 

drikkevarer, tøj mv., fordi børnene f.eks. kan lade være med at spise den indkøbte vare og 

ikke gå i det indkøbte tøj, og derved vil forældre (oftest moderen) vælge at købe en anden 

vare eller et andet mærke tøj, der behager barnet. (Flemming et all, 2002: 16-18).

I denne sammenhæng bør nævnes en nyere markedsundersøgelse foretaget af firmaet 

Initiative Universal Media i perioden 20. august til 3. september 20071, hvori man har 

undersøgt de unges indflydelse på produktkategori og mærkevalg. Deltagerne i denne 

undersøgelse var 794 forældre/samlevere/papforældre med hjemmeboende børn i alderen 

5-13 år. I disse familier deltager børnene enten i de daglige indkøb, eller de er blot af og 

til med ude og handle. Undersøgelsens resultater fremgår bl.a. af følgende to grafer: 

1 Jf. materiale udleveret i forbindelse med undervisning i kurset Børn og unge som forbrugere, den 30. 
september 2008.
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At man overhovedet køber kategorien 

  

 

(Power Point fra undervisning i faget ”Børn og unge som forbrugere”, den 30. september 

2008) 

40

At man overhovedet køber

Morgenmadsprodukter

Sodavand

Saftevand

Brød

Vitaminpiller
Ketchup

Marmelade

Mobiltelefon

Sommerferierejsemål

Computerudstyr

Fjernsyn

Bil
Teleselskab

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Initiativ

In
df

ly
de

ls
e  

(b
es

te
m

m
er

/in
flu

er
er

 v
al

ge
t)

Mærkevalg

Teleselskab
Bil

Fjernsyn
Computerudstyr

Sommerferierejsemål Mobiltelefon

Ris

Shampoo

Marmelade
Ketchup

Vitaminpiller

Brød

Saftevand

Sodavand

Morgenmadsprodukter

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Initiativ

In
df

ly
de

ls
e 

(b
es

te
m

m
er

 +
 in

flu
er

er
 v

al
ge

t)

Base: 794 interviews



Ud fra graferne kan man se, at de unge har mest indflydelse og tager initiativet til køb, 

særligt i forbindelse med hverdagsprodukter, og med ting de unge også benytter sig af. 

Derudover har vi lagt særligt mærke til, at mobiltelefonen ligger nogenlunde højt i begge 

grafer, hvilket kan hænge sammen med det, vi før har omtalt, nemlig at vores målgruppe 

går meget op i, hvad den kan. Mobiltelefonen vender vi tilbage til senere i dette afsnit, 

hvor vi sammenligner med en anden undersøgelse. Ydermere er der mange af de andre 

produkter, der kan have en prestige i sig selv. F.eks. kan man, når ens kammerater er på 

besøg, vinde point ved at der i huset er mærkevarer som Heintz eller Beauvais ketchup i 

stedet for discountvarer fra Aldi, Netto eller Lidl. 

Men når børn er med ude og handle, kan de også have en meget stor indflydelse på 

indkøbet. Dette ses bl.a. i resultatet af vores egne undersøgelser. Som en af pigerne sagde 

til spørgsmålet, om hun nogen gange var med til at bestemme, hvad familien skal have til 

aftensmad: 

”Pige: Jo, i går gik min mor rundt i 20 minutter i butikken og kunne ikke bestemme, hvad 

vi skulle spise, så spurgte hun mig. ”Kan vi ikke få pitabrød?”. Det var da en god ide, og 

så gik hun der, der, der og der, og så var vi færdige.”

( interview nummer 7 se bilag1)  

Men for at vende tilbage til mobiltelefonen, så er der i den nyeste undersøgelse fra Gallup 

(Tufte et all, 2009: 37) blevet spurgt til, hvor megen indflydelse de unge selv har på valg 

af abonnement og mobiltelefon. I denne undersøgelse kan man se, at over 60% af de 8-

12-årige i mere eller mindre grad har indflydelse på, hvilken type og hvilket mærke deres 

mobiltelefon skal være. Dette tal er lidt højere end, hvad vi kan se på graferne ovenfor, 

hvilket kan skyldes, at undersøgelsen bag graferne har spurgt om barnets indflydelse helt 

ned til 5 års alderen. Hvis man ser det isoleret, vil antallet af unge mellem 8-12 år 

formentligt være meget nær det samme. Vi mener dog alligevel, at lige på dette område 

har tweens en særdeles stor indflydelse, fordi mobiltelefonen, som vi tidligere har 

skrevet, er meget vigtig for denne aldersgruppe. Dette har ændret sig fra den gang, vi selv 

var i den alder (i starten af 1990’erne), fordi det at have sin egen mobiltelefon var meget 
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sjældent forekommende, og derfor betød designet og teknologi naturligvis ikke nær så 

meget, som det gør i dag. 

Derimod viser der sig et helt anderledes billede, når der skal vælges abonnement til de 

unges mobiltelefon. Her er deres egen indflydelse ikke særlig stor. Det er faktisk kun 

31% af de 8-12-årige, der er med til at bestemme, hvilket mobilabonnement der skal være 

på mobiltelefonen. Dette kan i høj grad hænge sammen med, at 83% af forældrene betaler 

den månedlige mobilregning. (Tufte, Puggaard, Gretlund. 2009). 

Ud fra ovenstående kan vi se, at på trods af at de unge mellem 8-12 år efterhånden har 

stor indflydelse på, hvad der bliver indkøbt til familien, er der alligevel nogle klare 

grænser for, hvor megen indflydelse de får lov til at have. Derfor kan vi konstatere, at når 

det handler om ting og produkter, som den unge selv er bruger af, har den unge stor 

indflydelse, hvorimod indflydelsen bliver mindre, når det handler om andre produkter 

såsom biler, rejser osv. Tendensen viser imidlertid også, at de unge er med i 

informationssøgningen, måske fordi de ved mere om teknik og er bedre til at surfe på 

Internettet efter de bedste priser. Noget lignende skriver Birgitte Tufte: 

”Man kan konstatere, at rollerne mellem børn og voksne har ændret sig. I hjemmet har 

børnene indflydelse på familiens forbrug, om end det skal understreges, at forældre er 

forskellige, hvor mønstret går fra en meget restriktiv holdning til forbrug og medier til en 

mere afslappet og laissez-faire holdning. Generelt har børn imidlertid ofte en viden om 

produkter og medier, som de voksne ikke har. Ergo bliver konsekvensen på den ene side 

en større grad af ligeværdighed mellem børn og voksne, men på den anden side også en 

mangel på indsigt hos børnene i de økonomiske strukturer og magtforhold, der ligger 

bag såvel samfunds- som medieudviklingen globalt og nationalt som i forhold til den 

enkelte familie.”  (Tufte, 2007: 88) 
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3.7 Forældre, tweens og forbrug

Et af de emner vi i denne opgave har fokus på, er tweens forbrug. I den forbindelse synes 

vi, at det kunne være interessant at undersøge, hvorfor de unge i dag allerede i en tidlig 

alder begynder at interessere sig for forbrug, og har et decideret luksusforbrug2. Her er 

det interessant og nærliggende at kaste et blik på, hvordan forældrene til disse unge 

mennesker selv bruger deres penge. På et mere samfundsmæssigt plan lever vi i en tid, 

der udover den hastige teknologiske udvikling, som vi tidligere har været inde på, 

kendetegnes ved at være et postmodernistisk forbrugersamfund, hvor det ikke har været 

ualmindeligt for en stor procentdel af danskerne at have muligheden for at have et relativt 

stort forbrug. 

Michael Thim, direktør for Initiative Universal Media giver udtryk for, at børn og unge 

har fået disse mønstre primært fordi deres forældre, mere eller mindre ubevidst, har to 

roller som forældre. De er således både dem der opdrager, der er den mest bevidste af 

rollerne, men samtidig er de mere ubevidst også rollemodel eller i denne sammenhæng 

forbrugere. Denne rolle er formentlig ikke en, som man som forældre umiddelbart tænker 

over, men rollen smitter af på deres børn. (Power Point og noter fra undervisning i faget 

”Børn og unge som forbrugere”, den 30. september 2008)

Hvordan forældre opdrager deres børn, har naturligvis en stor betydning senere hen i 

livet. Derfor skal man også i forbindelse med økonomi, som forældre opdrage sine børn 

til at lære at omgås penge. Dette vil vi komme nærmere ind på lidt senere i dette afsnit. 

Først skal vi lige se på forældre som rollemodeller for deres børn. 

Ifølge Michael Thim har mange forældre i en længere periode, før finanskrisen, haft et 

anderledes, og til tider større økonomisk overskud, hvilket man har kunnet se på alle de 

nyindkøbte ting til huset, bilen samt betalingen af deres børns mobilabonnement. Der er i 

den forbindelse opstået en ny måde, hvorpå man er sammen med ens venner, og der er 

blevet skabt en tendens til, at far har skullet have en ny bil hvert andet år, til at mor tager 

på shoppingtur til London eller Paris med veninderne, men også til, at man er blevet mere 

vant til som barn at kunne komme både på sommerferie og vinterferie uden for Danmark. 
2 Her brugt som et udtryk for materielle goder og produkter, der er udover det almindelige gennemsnitlige 
forbrug .
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Dette oplever børn som noget normalt, og derfor begynder de helt automatisk også at leve 

på den måde, og derfor kan man begynde at se disse forbrugsmønstre også hos børn. 

(Power Point og noter fra undervisning i faget ”Børn og unge som forbrugere”, den 30. 

september 2008) 

3. 8 Diskussion af tweens status som forbrugere 
I dette afsnit vil vi diskutere flere teoretikeres modstridende synspunkter hvad angår børn 

og unges status som forbrugere. Teoretikeren Erling Bjurström har i sin artikel Consumer 

Socialization: How do children become consumers? beskrevet, hvornår han mener, at 

børn og unge kan karakteriseres som forbrugere. I artiklen sætter han fokus på, hvorledes 

”a child’s consumer socialization and request for goods are embedded in a social and 

cultural context” (Bjurström, 2002). Bjurström kommer i den forbindelse med sin egen 

definition af socialisering: Han beskriver således socialiseringen som: ”the process 

whereby an infant gradually become a member of society and acquires the skills that are 

required to function in the culture he or she is born into” (Bjurström, 2002). 

I artiklen tager Erling Bjurström endvidere fat i to ret centrale problemstillinger, når man 

skal arbejde med børn og unge. Han mener nemlig, at børn og unge kun er såkaldte 

”semi-consumers”, (semi-forbrugere), og derudover ser han på forholdet mellem det, at 

børn og unge får noget, og at de køber noget, altså foretager en egentlig vareanskaffelse. 

Vi mener, at begge disse problemstillinger er relevante i forhold til denne opgave, hvor vi 

netop ser på tweens som forbrugere. 

Der er dels den første problemstilling, altså at Bjurström mener, at børn og unge kun er 

semiforbrugere og derved ikke kan karakteriseres som selvstændige forbrugere. Han 

begrunder dette med, at selvom børn og unge må bruge deres lommepenge, som de selv 

vil, så vil disse unge stadig være afhængige af deres forældre, der giver dem 

lommepengene. (Bjurström, 2002). Derfor vil mange børn og unges status som 

forbrugere, efter hans opfattelse, være præget af en semi-dependence (semi-afhængighed) 

indtil sent i teenageårene, eller i hvert fald indtil de begynder at have et fritidsarbejde. 

Det kan også ses i relation til at unge også i en senere alder, i forbindelse med at de tager 
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deres uddannelse, modtager SU. Hvis disse unge stadig bor hjemme, slipper mange af 

dem ofte for at skulle betale husleje til deres forældre, og derved stadig er semi-

dependent i forhold til deres forældre. 

Bjurströms synspunkt adskiller sig fra, hvordan andre teoretikere, f.eks. Birgitte Tufte, 

der i sin nyeste bog, Børns opvækst med medier og forbrug , betragter børn og unge som 

mere selvstændige forbrugere. Hun skriver således bl.a. i introduktionen: 

Hvad angår børn og forbrug er et væsentligt perspektiv, at børn i dag betragtes både 

som selvstændige forbrugere med egne lommepenge og eventuelt egne tjente penge og 

som påvirkningsagenter i forhold til familien, fordi de har indflydelse på familiens 

forbrug. Endelig er de fremtidens forbrugere, hvorfor de er interessante set ud fra et  

markedsføringsperspektiv 

(Tufte, Puggaard, Gretlund, 2009: 9)   

 

Den anden problemstilling Erling Bjurström behandler er, som nævnt, hvorvidt børn 

forstår eller har den nødvendige viden om vareanskaffelse og køb. Her er han fortsat 

uenig med blandt andre Deborah Roedder John. Han er af den opfattelse af, at selvom 

børn allerede fra en tidlig alder, ikke mindst fra tv og butikker, lærer at der er ting til salg, 

bliver børns valg udtrykt som gaveønsker, som deres forældre eller andre voksne så 

eventuelt opfylder, og han tilføjer: ” So, notwithstanding the fact that we live in a 

consumer society, children are primarily socialized into a gift economy” (Bjurström, 

2002). Han mener, at børn bliver født ind i en gaveøkonomi i og med, at de i hele deres 

opvækst oplever, at hvis man er sød og opfører sig pænt, får man en gave. Dette bringer 

os frem til et tidligere omtalt begreb, nemlig pester power, som ifølge Erling Bjurström 

udgør en væsentlig del af disse unges moralske socialisering. 

    

Alder er ikke et emne Erling Bjurström beskæftiger sig med i sin artikel. Derimod mener 

Deborah Roedder John, at børn, allerede fra de er omkring 7 år, ved, hvad der sker i 

købssituationen. Hun skriver:
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Når børn er nået 7 års alderen, opfatter de indkøbsture som >> nødvendige og 

spændende<<. Når de når de 9 år, opfatter de indkøbsture som >> en nødvendig del af 

livet<< fulgt af en meget bedre forståelse for, at detailbutikker ejes af folk, som sælger 

varer for at tjene penge.  (John i Hansen et all, 2002: 131)

Dette synspunkt er i overensstemmelse med de førnævnte forhandlingsstadiers andet 

stadie, hvor børn mellem 7-11 år i stigende grad oplever og forstår på et abstrakt plan og 

er i stand til at se tingene fra et to-sidet perspektiv. Derudover refererer Roedder John 

også til en undersøgelse, hvor børn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse blev bedt 

om at deltage i en indkøbsleg, og selvom der var aldersforskelle, i forståelsen af 

byttepenge og udregningen af byttebeløbet, blev den basale indkøbsprocedure 

gennemført af selv de yngste børn. (John i Hansen at al, 2002: 132). 

Derfor selv om Erling Bjurström i sin artikel giver udtryk for, at børn ikke forstår hvad 

der menes med vareanskaffelse mener vi, på baggrund af den førnævnte undersøgelse, at 

tweens forstår meningen med vareanskaffelsen, hvilket betyder, at tweens kan 

karakteriseres som selvstændige forbrugere på lige fod med teenagere og deres forældre.  

3.9  Diskussion om det sårbare versus det kompetente barn 
Den forskningsmæssige interesse for barndommen er forholdsvis ny. Dog er der 

teoretikere, der har vist interesse for dette felt langt tilbage i tiden. I 1690 formulerede 

den engelske filosof John Locke sit syn på barndommen. Han så barnet som en tom tavle, 

en tabula rasa, der gradvist blev fyldt op. Ifølge Locke var barnet formbart og skulle 

beskyttes af voksne. I 1762 skrev Jacques Rousseau endvidere værket Emilie, der beskrev 

barnet som et lille frø, der skulle vokse frit og indeholdt positive værdier, og som i sin 

opvækst skulle beskyttes fra ukrudtsplanter. Modsat Locke, var Rousseau af den 

opfattelse, at barnet skulle udvikles så frit som muligt, men dog med hjælp fra voksne. 

Locke så altså i højere grad barnet som et væsen, der skulle påvirkes og instrueres i den 

rigtige retning, hvorimod Rousseau ønskede at give barnet plads og frihed til selv at 

udvikle sig. Man kan sige, at Locke så barnet som et sårbart væsen, der skulle beskyttes 

og guides af voksne, og at Rousseau så barnet som et mere kompetent væsen der skulle 
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have plads til at vokse (Tufte, 2007). Diskussionen i dag ligner på mange måder den man 

havde i Locke og Rousseaus tid (1690-1790.) Det er de samme grundholdninger, der gør 

sig gældende i dag, hvilket man specielt kan se i debatten om lovgivningen i forhold til 

børn og reklamer. Locke og Rousseau talte ganske vist ikke om reklamer men om 

opdragelse, men vi finder det alligevel interessant at den aktuelle debat, på mange måder, 

ligner dén man havde i deres tid. Man kan derfor spørge sig selv, om vi nogensinde bliver 

færdige med denne debat om det sårbare eller kompetente barn? At debatten stadig er 

gældende ses blandt andet i oprettelsen af Forum for Fødevarereklamer, der udspringer af 

at man mener at barnet er sårbart og skal beskyttes. 

Ser man på, hvordan barndommen betragtes i dag, har man i mange år søgt inspiration fra 

Piaget, der med sit udviklingspsykologiske aspekt, ser på børns udvikling i stadier. 

Roedder John har blandt andet sin inspiration herfra (jf. Børns kognitive udvikling afsnit 

3.2) I denne tilgang er der tale om, at voksne tilrettelægger aktiviteter og udfordringer i 

overensstemmelse med barnets udviklingspsykologiske stadium. Det vil sige, at barnet, 

med hjælp fra voksne, bliver ført fra trin til trin, indtil de udvikler sig til den ”fuldkomne 

tilstand” (Tufte, 2007). Dette syn på barnet er defineret som at betragte børn som social  

becoming, der ligesom hos Locke er sårbare og skal hjælpes og guides gennem 

barndommen af voksne. I dag interesserer man sig i højere grad for den 

interaktionsproces, der foregår både barn og barn imellem og barn og voksen imellem, og 

man betragter generelt børn som kompetente aktører (Tufte, 2007: 21). Børn er sociale 

væsner, der igennem interaktion med andre, danner egne meninger og fortolkninger af 

omverdenen.  Man anskuer her barnet som social beings, der skal behandles og anskues i 

deres egen ret.

Man kan derfor sige, at der er sket et paradigmeskift, idet man er gået fra at anskue 

barndommen gennem udviklingspsykologiske briller til at betragte barnet som en ”social 

being” (Tufte, 2007: 22)

Grunden til, at vi finder det vigtigt at nævne disse to forskellige synspunkter, er, at de 

ofte er til stede i nutidens debat omkring barndom. På den ene side er man af den 

opfattelse, at barnet skal beskyttes og opdrages, hvilket betyder, at man har en 

pædagogisk og beskyttende tilgang. På den anden side har man en opfattelse af barnet 
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som kompetent, og man ser i højere grad barnet som aktør i sit eget liv (Tufte, 2007: 22). 

Barnet ses med disse briller som værende i stand til at agere kritisk i hverdagen, og det 

skal derfor ikke beskyttes i samme grad. Man mener, at i og med at barnet konstant bliver 

konfronteret med omverdenen, lærer det også at blive kritisk og selektivt. Der er i denne 

diskussion tale om to modsætninger, nemlig den forbrugerkritiske versus den 

markedsorienterede holdning til barnet (Brusdal, 2005: 88), eller om en forbrugerkritisk 

diskurs versus en markedsdiskurs (Olesen, 2003). Man vil i den forbrugerkritiske tilgang 

beskytte barnet modsat den forbrugerorienterede, hvor man betragter barnet ud fra en 

markedsorienteret holdning, som værende selvstændigt og kompetent. 

Linjerne er altså tegnet kraftigt op, når man diskuterer syn på barnet i forhold til 

forbrugssamfundet. Der er således også en generel opfattelse af, at et barn både kan være 

sårbart og kompetent, afhængig af konteksten, af hvilket forbrug der er tale om, og ikke 

mindst af barnets miljø, alder og dets generelle livssituation (Tufte, 2007: 23). Disse 

faktorer spiller en væsentlig rolle i et barns udvikling som forbruger, hvilket også nævnes 

af børneforskeren Deborah Roedder John. 
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4. Analyse af tweens som forbrugere   
Efter at have beskrevet tweens som forbrugere, vil vi i dette afsnit analysere vores egen 

empiri samt sammenligne vores resultater med de førnævnte teoretikeres synspunkter. Vi 

vil først beskrive vores kvantitative undersøgelser og kvalitative undersøgelser. Derefter 

vil vi sammenligne de to undersøgelser med de resultater der findes i bogen ”Børns 

opvækst med medier og forbrug” (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009). Afslutningsvis vil 

vi analysere vores resultater i forhold til de tre førnævnte spørgsmål:

♦ Hvordan oplever børnene reklamerne på tv og på internettet?

♦ Hvilke faktorer og elementer angiver de interviewede selv, som henholdsvis 

positive og negative ved reklamer?

♦ Giver de udtryk for deres bevidsthed om sig selv som forbrugere med økonomiske 

midler? (lommepenge og forbrug)

4.1 Kvantitative undersøgelse 
Vi har i alt udspurgt 144 elever fordelt på to skoler, Munkekær og Holeby skole, fra 2. til 

5. klasse, hvor køns fordelingen er således: 68 piger og 76 drenge hvilket giver os en lille 

overvægt af drenge i vores undersøgelse. Vi er bevidste om, at vi analyserer og fortolker 

et kvantitativt begrænset materiale, og at vi derfor primært kan bruge besvarelserne som 

et udtryk for tendenser. Det hindrer imidlertid ikke, at disse tendenser vi fortolker kan 

blive bekræftet, hvis de bliver suppleret med øvrige data, hvoraf vi primært anvender 

statistisk materiale fra Gallup og Rockwoolfonden. På baggrund af dette, vil vi afslutte 

afsnittet med at sammenligne vores analyser med Gallup og Rockwoolfondens resultater. 
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Munkekærskolen

SPØRGSMÅL
Bruger du Internettet meget? Antal piger Antal drenge Total Piger % Drenge % Total %
JA 14 29 43 50 69,05 61,43
NEJ 14 13 27 50 30,95 38,57

Hvad bruger du det til?
SPIL 19 34 53 67,86 80,95 75,71
CHATTE 10 11 21 35,71 26,91 30
GOOGLE 11 14 25 39,29 33,33 35,71
ANDET

Hjemmesider du kender?
ARTO 3 8 11 10,71 19,05 15,71
FACEBOOK 16 29 45 57,14 69,05 64,29
YOUTUBE 24 37 61 85,71 88,1 87,14
MYSPACE 1 8 9 3,57 19,05 12,86
MSN 12 17 29 42,86 40,48 41,43
TV2.DK 12 20 32 42,86 47,62 45,71
TV3.DK 1 10 11 3,57 23,81 15,71
DR.DK 14 26 40 50 61,9 57,14

Har du en mobiltelefon?
JA 26 33 59 92,86 78,57 84,29
NEJ 2 8 10 7,14 19,05 14,29

Hvad bruger du den mest til?
SMS 16 15 31 57,14 35,71 44,29
RINGE 10 18 28 35,71 42,86 40

Må du bruge Internettet alene? Antal piger Antal drenge Total Piger % Drenge % Total %
JA 25 38 63 89,29 90,48 90
NEJ 3 4 7 10,71 9,52 10

Skal du spørge dine forældre om 
lov?
JA 9 9 18 32,41 21,43 25,71
NEJ 19 32 51 67,86 76,19 72,86

Laver du mad med dine forældre?
JA 17 30 47 60,71 71,43 67,14
NEJ 11 12 23 39,29 28,57 32,86

Har du en dag om ugen, hvor du bestemmer maden?
JA 11 17 28 39,29 40,48 40
NEJ 17 24 41 60,71 57,14 58,57

Er du med til at bestemme, hvad der skal købes ind?
JA 18 28 46 64,29 66,67 65,71
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NEJ 11 14 25 39,29 33,33 53,71

Får du frugt og grønt hver 
dag? Antal piger Antal drenge Total Piger % Drenge % Total %
JA 26 37 63 92,86 88,1 90
NEJ 2 5 7 7,14 11,9 10

Skal reklamer være sjove?
JA 16 27 43 57,14 64,29 61,43
NEJ 12 15 27 42,86 35,71 38,57

Er reklamer irriterende?
JA 19 26 45 67,86 61,9 64,29
NEJ 9 16 25 32,41 38,1 53,71

Husker du reklamerne du ser på TV og 
Internettet?
JA 14 37 41 50 88,1 58,57
NEJ 14 15 29 50 35,71 41,43

4.1.1 Munkekær skole 
Vi har uddelt spørgeskemaer til i alt 70 elever på Munkekær Skole fordelt på fire 

klassetrin, hvor der gennemgående var forholdsvis stor interesse for internettet. Eleverne 

benytter primært internettet til spil og til at gå på interaktive hjemmesider såsom 

Facebook (64,29 %) og YouTube (87,14 %), hvor de kan kommunikere med andre 

jævnaldrende. Til spørgsmålet om de bruger Internettet meget, svarer 61,43 % ja. Det kan 

være svært at sige præcist, hvad de definerer som meget, da vi ikke kender til deres syn 

på, hvad meget er. Stort set alle eleverne vi udspurgte, må gerne bruge internettet alene 

(90 %) og behøver ikke at spørge deres forældre om lov. 

Ud af de 70 elever er der blot 10 elever, der ikke har en mobiltelefon. Ifølge vores 

undersøgelse er det ligeligt fordelt, hvad de bruger deres mobil til. Halvdelen bruger den 

mest til sms og den anden halvdel mest til at ringe fra. Det faktum, at 84,29% af elever 

har en mobiltelefon, viser at denne er en integreret del af deres hverdag og bliver brugt 

som kommunikationsmiddel. Hvilket også bliver bekræftet i Gallups BørneIndex. 

I spørgeskemaet stillede vi dem spørgsmål omkring, hvad de synes om reklamer. Til 

vores spørgsmål om reklamer skal være sjove, mener 61,29%, at de skal være sjove. 

Samtidig mener 64,29%, at reklamer er irriterende og kun lidt over halvdelen 58,57% kan 

huske de reklamer, de ser på Internettet og TV. 

51



90% af eleverne på Munkekærskolen får frugt og grønt hver dag og 65,71% er med til at 

bestemme hvad der skal købes ind, hvilket tyder på, at en forholdsvis stor del af eleverne 

har medindflydelse på hvad der skal spises i hjemmet. 40% af eleverne svarer ja til vores 

spørgsmål, ”Har du en dag om ugen hvor du bestemmer maden”, hvorimod 58% svarer 

nej. Vi synes dog, at 40% er en relativt høj andel og viser, at en betydelig del af 

forældrene på skolen har overskud til at lade deres børn have indflydelse på, hvad der 

skal på bordet ca. en gang om ugen. Selvom det kun er under halvdelen af eleverne, der 

har en dag om ugen, hvor de bestemmer, hvad der skal købes ind, laver 67% af eleverne 

mad med deres forældre.

4.1.2 Holeby Skole
Næsten samme resultat tegner sig for Holeby skole, som det fremgår af nedenstående 

skema.

SPØRGSMÅL
Bruger du Internettet meget? Antal piger Antal drenge Total piger % Drenge % total %
JA 26 23 49 66,67 65,71 66,21
NEJ 13 12 25 33,33 34,28 33,78

Hvad bruger du det til?
SPIL 26 27 53 72,22 77,14 71,62
CHATTE 6 17 23 15,38 48,57 31,08
GOOGLE 7 14 21 17,94 40 28,37
ANDET

Hjemmesider du kender?
ARTO 5 18 23 12,82 51,42 31,08
FACEBOOK 18 26 44 46,15 74,28 59,46
YOUTUBE 31 30 61 79,48 85,71 82,43
MYSPACE 1 9 10 2,56 25,71 13,51
MSN 19 23 42 48,72 65,71 56,76
TV2.DK 11 16 27 28,21 45,71 36,49
TV3.DK 2 7 9 5,13 20 12,16
DR.DK 13 17 30 33,33 48.57 40,54

Har du en mobiltelefon? Antal piger Antal drenge Total Piger % Drenge % Total %
JA 28 31 59 71,79 88,57 79,72
NEJ 11 4 15 28,21 11,42 20,27
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Hvad bruger du den mest til?
SMS 25 24 49 64,1 68.57 66,21
RINGE 4 9 3 10,26 25.71 4,05

Må du bruge Internettet  alene?
JA 23 13 36 58.97 37,14 48,65
NEJ 15 12 27 38,46 34,29 36,48

Skal du spørge dine forældre om 
lov?
JA 7 3 10 17,95 8,57 13,51
NEJ 14 17 31 35,89 48,57 41,89

Laver du mad med dine forældre?
JA 22 16 38 56,41 45,71 51,35
NEJ 15 21 36 38,46 60 48,65

Har du en dag om ugen, hvor du bestemmer maden?
JA 11 15 26 28,21 42,86 35,14
NEJ 28 21 49 71,79 60 66,22

Er du med til at bestemme, hvad der skal købes ind?
JA 19 18 37 48.72 51,43 50
NEJ 18 17 35 46,15 48,57 47,3

Får du frugt og grønt hver 
dag?
JA 35 32 67 89,74 91,42 90,54
NEJ 4 3 7 10,26 8,57 9,46

Skal reklamer være sjove?
JA 26 25 51 66,67 71,43 68,92
NEJ 13 11 24 33,33 31,42 32,43

Er reklamer irriterende?
JA 20 14 34 51,28 40 45,95
NEJ 19 21 40 48,71 60 54,05

Husker du reklamerne du ser på TV og Internettet?
JA 14 18 32 35,89 51,43 43,24
NEJ 24 16 40 61,53 45,71 54,05

Vi delte i alt spørgeskema ud til 74 elever på Holeby Skole ligeledes fordelt på fire 

klassetrin. Der var her en forholdsvis stor interesse for internettet, da 66% af eleverne 

svarer ja til, at de bruger internettet. De benytter primært internettet til at spille (71%), 

dernæst til at chatte (31%) samt at søge på Google (28%). De mest brugte hjemmesider er 
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YouTube, Facebook og MSN. Dette kan hænge sammen med, at man på disse 

hjemmesider har mulighed for at kommunikere med andre unge. Næsten halvdelen af 

eleverne må gerne benytte internettet alene, og 41% skal ikke spørge deres forældre om 

lov, før de bruger det. 

Som nævnt ovenfor, spurgte vi eleverne om de mente, at reklamer skulle være sjove. Til 

det svarer størstedelen ja (68%). Samtidig svarer 54% nej til vores spørgsmål, om 

reklamer er irriterende. Dette hænger formentlig sammen med, at 54% af elever ikke 

husker de reklamer, de ser på TV eller internettet, i og med  reklamer man ikke husker, jo 

ikke kan være irriterende. Det samme gælder den anden vej rundt; 45% synes således, at 

reklamer er irriterende, og 43% husker de reklamer, der kommer på TV og er på 

internettet. 

Til vores spørgsmål omkring mad, svarer 90%, at de får frugt og grønt hver dag. Hvilket 

kan hænge sammen med, at man på skolen har en frugtordning, da vi i spørgeskemaet 

ikke spurgte ind til, om det var i skolen eller i hjemmet, at de får frugten. Halvdelen af 

eleverne laver mad med deres forældre, men blot 35% har en dag om ugen, hvor de 

bestemmer aftensmaden. Dog er halvdelen af eleverne med til at bestemmes, hvad der 

skal købes ind.

4.1.3 Delkonklusion
Begge skoler bruger internettet meget, og det kan derved siges at være en betydelig del af 

deres hverdag. For begge skoler kan det videre siges, at tweens primært benytter 

internettet til at spille på, da der på begge skoler er over 70%, der primært bruger nettet til 

dette formål. Ydermere er det Facebook og YouTube, der er de mest populære 

hjemmesider hos eleverne. 

Der er en lille forskel på, hvor mange der har en mobiltelefon. 84% af eleverne på 

Munkekær Skole har således én, hvorimod tallet er 79% på Holeby Skole. På Munkekær 

Skole er der ikke en markant forskel på, hvad de bruger deres mobil til. Det er ikke 

tilfældet på Holeby Skole, hvor næsten alle der har en mobiltelefon, bruger den til sms. 

Blot 4% bruger den primært til at ringe fra.  

Eleverne på de to skoler svarer nogenlunde ens på vores spørgsmål om reklamer, som det 

fremgår af skemaet. Dog er der på alle tre spørgsmål en forskel på cirka 10%. På Holeby 
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Skole er der en større procentdel, i forhold til Munkekærskolen, der mener, at reklamer 

skal være sjove, hvorimod en mindre del mener, at reklamer er irriterende. Samtidig 

husker en mindre del ikke de reklamer, de ser på TV og Internettet. Dette kan muligvis 

hænge sammen med, at der er flere på Munkekær Skolen, der har flere kanaler 

derhjemme end eleverne på Holeby Skole. 

Angående vores spørgsmål omkring mad er de to skoler ikke meget langt fra hinanden, 

men der er stadig en smule forskel i deres svar. Der er således 16% flere af eleverne på 

Munkekær Skole, der laver mad med deres forældre, 5% flere der har en dag om ugen, 

hvor de bestemmer maden, og endelig 15% flere af eleverne, der får lov til at bestemme, 

hvad der skal handles ind. Dog er der på begge skoler 90% af eleverne, der får frugt og 

grønt hver dag. Dette tyder på, at de fleste danske skolebørn får frugt og grønt med som 

en naturlig del af deres madpakke, og/eller en kombination af at børene får det med i 

deres madpakke, og at den enkelte skole har en frugtordning, der gør, at elever der ikke 

har det med som en naturlig del af deres madpakke eller i hjemmet i forbindelse med 

måltider i skolen, kan få frugt.  

Dette tyder derfor ikke på, at der er en større forskel på hvad man som tweens har adgang 

til hvad angår internet, TV og mobiltelefon. Derfor kan man umiddelbart, på dette 

grundlag konkludere, at der på disse områder ikke er forskel på at bo i større byer 

nærmere København end på landet.
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4.1.4 Samlede resultater fra spørgeskema
SPØRGSMÅL Antal piger Antal drenge Total % piger % drenge Total %
Bruger du Internettet meget?
JA 40 52 92 59,7 67,53 63,89
NEJ 27 25 52 40,3 32,47 36,11

Hvad bruger du det til?
SPIL 45 61 106 67,16 79,22 73,61
CHATTE 16 28 44 23,88 36,63 30,56
GOOGLE 18 28 46 26,87 36,63 31,94
ANDET

Hjemmesider du kender?
ARTO 8 26 34 11,94 33,77 23,61
FACEBOOK 34 55 89 50,57 74,43 61,81
YOUTUBE 55 67 122 82,1 87,01 84,72
MYSPACE 2 17 19 2,99 22,08 13,19
MSN 31 40 71 46,72 51,95 49,31
TV2.DK 23 36 59 34,33 46,75 40,97
TV3.DK 3 17 20 4,48 22,08 13,89
DR.DK 27 43 70 40,3 55,84 48,61

Har du en mobiltelefon?
JA 54 64 118 80,6 83,12 81,94
NEJ 13 12 25 19,4 15,85 17,36

Hvad bruger du den mest til?
SMS 41 39 80 61,19 50,65 55,56
RINGE 14 27 31 20,9 35,06 21,53

Må du bruge Internettet alene?
JA 48 51 99 71,64 66,73 68,75
NEJ 18 16 34 26,87 20,76 23,61

Skal du spørge dine forældre om lov?
JA 16 12 28 23,88 15,58 19,44
NEJ 33 49 82 49,25 63,64 56,94

Laver du mad med dine forældre?
JA 39 46 85 58,21 59,47 59,03
NEJ 26 33 59 38,81 42,86 40,97

Har du en dag om ugen, hvor du bestemmer maden?
JA 22 32 54 32,84 41,56 37,5
NEJ 45 45 90 67,61 58,44 62,5
Er du med til at bestemme hvad der skal købes ind?
JA 37 46 83 55,22 59,74 57,64
NEJ 29 31 60 43,28 40,26 41,67

Antal piger Antal Drenge Total Piger % Drenge % Total %
Får du frugt og grønt hver dag?
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JA 61 69 130 91,04 89,61 90,28
NEJ 6 8 14 8,96 10,39 9,72

Skal reklamer være sjove?
JA 42 52 94 62,69 67,53 65,28
NEJ 25 26 51 37,31 33,77 35,42

Er reklamer irriterende?
JA 39 40 79 58,21 51,95 54,86
NEJ 28 37 65 41,79 48,05 45,14

Husker du reklamerne du ser på TV og Internettet?
JA 28 55 73 41,79 71,43 50,69
NEJ 38 31 69 56,72 40,26 47,92

Vi vil i dette afsnit belyse de samlede tendenser og resultater, vi har indsamlet fra 

spørgeskemaerne uddelt både på Holeby skole og Munkekær skole, samt beskrive 

forskelle og ligheder blandt pigerne og drengene på de to skoler.

 

Internetvaner:  

Ud fra de samlede resultater fra vores spørgeskemaer er det meget tydeligt, at der er en 

stor interesse for internettet. Næsten 64% af de tweens vi har udspurgt, bruger internettet 

meget. Ser man på det samlede resultat delt op i piger og drenge kan vi konstatere, at der 

er en forskel i hvorvidt de bruger internettet meget eller ej. Der er cirka 8% flere drenge, 

der svarede ”JA”. Vi mener, at dette kan skyldes, at der er en generel tendens til at drenge 

er en smule mere interesseret i elektronik og spil i forhold til piger. Denne tendens er 

tydelig i spørgeskemaets næste spørgsmål der omhandler hvad de benytter internettet 

mest til. Betydelig flere drenge (79,22%)  bruger internettet til at spille end pigerne 

(67,16%).

Til vores spørgsmål omkring hvilke hjemmesider eleverne kender, er det drengene, der 

får de højeste procentdele. Dette hænger formentlig sammen med, at drengene var dem 

der benyttede sig mest af internettet og derved også oftere besøger de hjemmesider, vi 

nævner. Resultatet havde muligvis set en del anderledes ud hvis vi havde inkluderet 

hjemmesider såsom GoSupermodel og Olivias hjemmeside. Dette har vi dog valgt ikke at 
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gøre, da det skulle være så neutralt som muligt. Ud fra det samlede resultat fra 

spørgeskemaerne kan vi dog konkludere, at det primært er Facebook og YouTube de 

tweens, vi har udspurgt, kender til. MySpace som ellers var meget populært inden 

Facebook blev annonceret, er der ikke mange af eleverne der kender. Blot 13,19% siger, 

at de kender siden. Vi mener også, at der er en generel tendens til, at det er den ældre 

generation der bruger MySpace og heriblandt primært musikere, der ønsker at promovere 

deres musik. 

Eleverne blev også spurgt om de måtte bruge internettet alene, og om de altid skulle 

spørge deres forældre om lov. Til dette svarede over halvdelen, 68,75%, at de gerne måtte 

gå på internettet alene og 56,94% skal ikke spørge deres forældre om lov før de går on 

line. Dette finder vi interessant, da mange forældre muligvis ikke ved hvor meget tid 

deres børn bruger på internettet, og hvad de laver, når de er på internettet. 

I forhold til piger og drenge er procentdelene nogenlunde ligeligt fordelt undtagen i 

forhold til, om de skal spørge deres forældre om lov, før de går på internettet. Her 

svarede 63,64% af drenge nej og 49,25% af pigerne nej. 

Mobiltelefon 

Der er ikke den store forskel blandt drenge og piger i forhold til, om de har en 

mobiltelefon eller ej. Her er det omkring de 80% der har en og 16-19%, der ikke har en 

mobiltelefon. Dette skal ses i lyset af, at der er mange af de tweens, vi har spurgt, der 

endnu ikke har fået lov til at have en mobiltelefon af deres forældre, idet de mener, at de 

endnu er for unge. 

Eleverne bruger primært deres mobil til at skrive sms´er fra, hvilket vi også fik indtrykket 

af i de kvalitative interviews. Der er blot 21,53% af alle eleverne, der oftest bruger 

mobilen til at ringe fra. 

Madvaner

Som nævnt tidligere, spurgte vi også eleverne om hvilke vaner de i familien har omkring 

madlavning og indkøb. 59,03% af alle elever svarede, at de lavede mad med deres 

forældre. Dog svarede 62,5% af eleverne at de ikke havde en dag om ugen hvor de 
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bestemte maden. Tallene svinger kun med et par procenter hos drengene og pigerne i 

forhold til, om de laver mad med deres forældre, men der er en betydelig større del af 

drenge, der får lov til at bestemme, hvad de skal have til aftensmad. 41,56% af drenge 

svarede ja til spørgsmålet, hvor blot 32,84% af pigerne svarede ja. Dette var ikke de tal, 

vi havde forventet at få, da vi gik ud fra at piger generelt var mere interesseret i, at 

bestemme hvad de skulle have til aftensmad. Vi havde forventet, at pigerne deltog 

betydelig mere i madlavningen og indkøb end drengene.

Ud fra vores spørgeskemaer kan vi konkludere, at størstedelen af eleverne får frugt med i 

skole, hvilket må siges at være yderst positivt. Da vores spørgsmål lød på, om de fik frugt 

og grønt hver dag, kan det jo være at de sidste 10% muligvis får frugt og grønt et par 

gange om ugen, men blot ikke hver dag. 

Reklamer

Den sidste del af spørgeskemaet omhandler reklamer, og hvad de synes om dem. Både 

det samlede og pige/dreng resultatet viser, at der tydeligt er en mening om, at reklamer 

skal være sjove. Her svarede 65,28% af alle elever ja. 

Til vores spørgsmål om reklamer er irriterende svarede lidt over halvdelen ja, nemlig 

54,86%. Der er en større del af pigerne, der mener, at reklamer er irriterende i og med at 

58,21% af pigerne svar ja og 51,95% af drengene. Dette kan muligvis hænge sammen 

med, at de ikke mener, at de reklamer der er i tv er sjove. Dog må reklamerne alligevel 

være interessante nok til at fange elevernes opmærksomhed da 50,96% af dem svarede ja 

til, om de kunne huske de reklamer, de ser på tv og internettet. 
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4.2  Kvalitative undersøgelse
I dette afsnit vil vi gennemgå svarene fra vores interview, ved overordnet og systematisk 

at gennemgå de syv emner; internetvaner, tv-vaner, reklamer, mobiltelefonvaner, 

madvaner, økonomi og blade, som vi i interviewene har spurgt ind til.  

Internetvaner

Ud fra vores interview kan vi konstatere, at de interviewede bruger internettet til at få 

skabt en social kontakt/status med andre, hvilket de enten gør via chatsider eller gennem 

sociale netværks.  Nogle bruger mere tid på internettet end andre, og det svinger fra, at 

nogen bruger det hver dag til, at nogle kun er på internettet engang i mellem. 

Hjemmesider som Facebook og YouTube samt sider med spil (gratis spil, Y8 A10 og Go 

Supermodel) er meget populærere. En betydelig del nævner Facebook og dette er nok 

fordi, den har den kombination af det hele. De kan følge med i deres venners liv, spille 

både alene og sammen med deres venner samt chatte. De begrunder deres brug af disse 

sider med, at de synes, at de er sjove og gode at være på. Mange af dem har også en E-

mail, men bruger den ikke til at sende e-mail til hinanden. De bruger den som adgang til 

diverse spille sider, der ofte kræver at man har en e-mail for at kunne være logget på, 

hvilket også gælder for Facebook. 

Tv-vaner

Selvom der bruges meget tid på internettet, bruges der stadig meget tid på at se tv. Ser 

man på hvilke kanaler, der er de mest populære blandt de interviewede, er det primært 

DR1, hvor Disney Channel og TV2 ligger på en henholdsvis anden og tredje plads.  Men 

i det hele taget er kanaler, der viser tegnefilm meget populære. 

I mange familier er dét at se tv, mens man spiser helt naturligt. Dette bekræftes også i 

vores egne interviews, hvor det er ligeligt fordelt i forhold til, hvem der gerne må spise 

og se tv, nogle gange må, eller ikke må spise, mens de ser tv. Mange forskere mener, at 

der er en sammenhæng mellem at spise foran tv’et og fedme. Derfor er det måske ikke en 

særlig god idé, at der er mange familier, der tillader dette. (Birgitte Tuftes arbejdspapir, 

2008) 
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Reklamer  

I vores interview har vi decideret spurgt ind til, hvad de interviewede, selv synes om 

reklamer. Langt de fleste synes at både reklamer på tv og på internet er irriterende, og det 

forstyrrer, hvis man enten ser en god film eller er midt i et spil. Derfor er der også mange, 

når der er tv-reklamer, der ikke ser dem men derimod zapper væk. Dette stemmer overens 

med, hvad vi så i vores spørgeskemaer. 

Derimod, hvis de ser reklamer, er det primært fordi reklamen har den egenskab, at den er 

sjov kombineret med nogle figurer, som de interviewede enten kender i forvejen eller 

kommer til at have et forhold til via reklamen. Et godt eksempel på dette er reklamerne 

med Viasat-nisserne. 

I forbindelse med specialets fokus på sunde fødevarer stillede vi de interviewede dette 

spørgsmål: Ville familien Toms reklamen, den med guldbarren og skildpadden være lige  

så sjov hvis den var med frugt.  Til dette har størstedelen svaret ja, og flere af de 

adspurgte sagde, at de ville spise mere frugt af det. Dette fordi reklamen netop har de to 

elementer, vi nævnte før; at den er sjov, og at den har fiktive figurer. Denne respons kan 

vi med rette bruge, når vi senere skal drøfte den rette måde at markedsføre sunde 

fødevarer til denne målgruppe.  Derudover har disse reklametyper en narrativ historie, 

hvilket taler meget til børn. 

Fødevarer

Som det kan læses i resultaterne af spørgeskemaerne, er interessen for fødevarer ikke 

speciel stor. Derimod er alle de interviewet med ude og handle med deres forældre. Der 

er ikke nogen klare tendenser på, om de er med til at bestemme, hvad der skal handles. 

Ud fra vores indsamlede empiri af de interviewede hænger det meget sammen med 

situationen, og der var enkelte der ikke var med til at bestemme.  Vi vil dog mene at så 

længe de er med ude, vil deres viden om fødevare og økonomi vokse. 

Derudover var der et meget klart billede, der viste sig i forhold til slik. Der har man 

typisk en slikdag om ugen, der er fredag. Dette er en god ide, da slikdagen begrænser 

slikforbruget til én dag om ugen.
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Økonomi

Vi spurgte ind til, om de får lommepenge, da det vil være deres primære indtægtskilde. 

Det viste sig, at selvom ikke alle de interviewede fik lommepenge, er der stor bevidsthed 

om penge og dets betydning. Nogle af eleverne sagde, at deres forældre skylder dem 

penge. Det er derimod tydeligt, at hvis man skal have lommepenge, skal man hjælpe til 

med at lave noget, men beløbet svinger meget fra familie til familie. Derudover er der 

også en tendens til, at man får penge, hvis man skal have noget. 

Mobiltelefonen

Da vi allerede har været meget omkring mobiltelefonen, vil vi her, kun kort nævne at 

langt de fleste af de interviewede har deres egen mobiltelefon, hvoraf en stor del af 

mobiltelefonerne er arvet fra et andet familiemedlem. De fleste af dem vi snakkede med 

sagde, at de bruger den til at sende sms’er eller til at høre musik. Vi spurgte endvidere ind 

til, om de vidste hvor meget, de måtte bruge for om måneden og mange vidste det godt, 

og har et rådighedsbeløb på 100 kr. om måneden. Dette beløb vil typisk blive betalt af 

deres forældre.  

Blade

Det sidste vi spurgte ind til var blade, om de læser og hvilket de så læser. Der fandt vi ud 

af, at der ikke er særlig mange, der læser blade. Her er der en klar tendens til, at hvis man 

læser noget så er det Anders And, der er mest populært. Derudover er der en meget stor 

spredning, af det der bliver læst. Hvilket er alt lige fra andre tegneserier, pigeblade såsom 

Olivia, Vi Unge og Girls, til mere voksen blade som Se og Hør, samt at man læser bøger. 

Selv om der ikke er nogen klare tendenser på, hvad denne målgruppe læser, er det værd at 

glæde sig over, at der trods alt stadig bliver læst. Denne aktivitet kunne man frygte var 

forsvundet i forbindelse med den konstante teknologiske udvikling.
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4.3 Analyse af tweens medieforbrug. 
Tweens udsættes for, og oplever, betydeligt flere og anderledes reklamer end tidligere 

generationer, ved at reklamer findes på mange forskellige platforme. Dette pointerer Tina 

Gretlund og Berit Puggaard i Børns opvækst med medier og forbrug, hvori de siger: 

” .. børnenes og de unges medievaner er drevet af de muligheder, som teknologien og 

hardware stiller til rådighed og de retninger, målgrupperne vælger, vil påvirke 

mediebilledet, som vi kender det i dag og drive udviklingen i nye retninger” (Tufte, 

Puggaard & Gretlund, 2009: 71) 

Men hvad bruger de disse medier til? Dette er, hvad vi vil belyse i dette afsnit, for med 

den viden kan vi bedre finde frem til, hvilke medier vi senere i opgaven skal have med i 

vores overvejelser for en markedsføringsplan for sunde fødevarer. I dette afsnit vil vi dels 

benytte os af vores egne resultater fra både de kvantitative og kvalitative undersøgelser, 

samt referere til og sammenligne vores resultater med dem i bogen Børns opvækst med 

medier og forbrug (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009) . 

Helt generelt er medieforbruget hos tweens steget fra i 2003 at være på lige under 4,50 

time til at være på lige under 5 timer i 2007 (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 48, figur 

4.1). Udover den tidsmæssige stigning har tweens siden de var små udviklet en særlig 

evne til at kunne forbruge flere medier på en gang, altså til at multitaske. Som tidligere 

nævnt, beskriver Gretlund og Puggaard (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009) hvordan en 

typisk situation for piger mellem 11-12 år kan være, at de sidder og læser et pigeblad, 

samtidigt med at de hører radio, måske med et tændt tv og med deres mobiltelefon ved 

siden af. Denne situation er ikke ny. Det nye er, at denne måde at være sammen med 

veninderne på er begyndt i en tidligere alder end førhen. Set i forhold til 2003 så har 21,4 

% flere fået pc med egen internetadgang på værelset i 2007, og ca. 10 % flere har eget tv, 

hvilket betyder at 70,1 % af alle tweens nu har eget tv. Derudover har de også fået 

diverse spillekonsoller, såsom Sony Playstation 2 og Game Boy, på deres værelse. 

(Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 46-47) 
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Dette har betydet, at vi er i en situation hvor tweens kan bruge de forskellige medier, når 

det passer dem, og se hvad de vil, uden at skulle tage hensyn til resten af familiens 

medlemmer, og uden at skulle spørge deres forældre om lov. Hvilket kan føre til at deres 

forældre ikke altid er helt bevidste om, hvad tweens ser eller spiller. 

Hvad er det så for nogle medier, de benytter sig af? Der er primært tre medier som tweens 

benytter sig af, nemlig: TV, PC og mobiltelefonen. Mobiltelefonen har fået sin helt egen 

status, hvilket vi vil vende tilbage til.  Vi vil først se på, hvad de unge bruger pc’en til, og 

hvilke tv-kanaler der er populære lige nu. 

At have en computer med internetforbindelse er næsten blevet almindeligt i danske hjem. 

Men hvordan bruger tweens dette medie? Inden for de seneste år har mediet udviklet sig 

hastigt, og udover at rumme flere og flere oplysninger, rummer det også andre ting som 

spil, musik og film. Derudover er der kommet mange sociale sites, som Facebook, Arto 

med flere. Dette betyder, at der er kommet mange muligheder for de unge, men hvilke af 

dem bruger de og er der forskel på, hvad piger og drenge bruger internettet til? 

I bogen Børns opvækst med medier og forbrug har man lavet en undersøgelse, der 

illustrerer, hvor mange dage om året aktiviteten foretages online (Tufte, Puggaard & 

Gretlund, 2009: 50). Det tal der springer i øjnene, og som er i overensstemmelse med 

vores egne resultater fra de interview vi har lavet, er, at de unge bruger meget af tiden på 

internettet til at spille, hvilket gælder både for piger og drenge. I vores undersøgelse er 

der 73,61 % der siger, at de bruger internettet til at spille på.  Drengene spiller således 

hele 153 dage om året, hvorimod pigerne ikke spiller nær så ofte, nemlig kun 138 dage. 

Dette stemmer meget godt overens med kønsfordelingen fra vores undersøgelse, hvor det 

er 79,22 % af drengene der spiller og 67,16 % af pigerne. At bruge internettet til at spille 

er derved den aktivitet, der fylder mest i forhold til de andre aktiviteter, de bruger 

internettet til. Derudover bruger begge køn det til at chatte på lukkede steder såsom MSN, 

AOL, ICQ3 etc. I vores undersøgelse spurgte vi kun ind til MSN, men ca. halvdelen 

brugte den og kun 30 % sagde at de brugte den til at chatte. Derudover bruger tweens det 

til at surfe efter bestemte hjemmesider og Google er en populær søgemaskine, som bliver 

3 MSN= Microsoft Network , AOL er en amerikansk internet udbyder ( America Online),  ICQ er det 
samme som MSN, der er kompatibelt med flere styresystemer. 
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besøgt 120,3 dage om året (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 51). I vores undersøgelse 

svarede 31,94 %, at de benytter Google.    

Hvis vi ser på hvilke internetsider tweens kender, er den mest kendte i vores undersøgelse 

YouTube da 84,72 % siger, at de kender siden. Man kan sammenligne denne procentdel 

med tallene fra Børn opvækst med medier og forbrug (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 

51, tabel 4.3), hvor de unge bruger 58,47 dage om året på netop YouTube. Vi er 

opmærksomme på, at vi her sammenligner procent med dage men vi mener alligevel at 

der er overensstemmelse med de to undersøgelser, da YouTube er den aktivitet de unge 

bruger næst flest dage på (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 51, tabel 4.3) og en af de 

sider de kender bedst i vores undersøgelse.

På trods af, at tweens bruger meget tid foran computeren, bruges der stadig meget tid 

foran tv'et. Der er sket en ændring i hvilke kanaler der foretrækkes, hvilket tydeligt kan 

ses i undersøgelsen der henvises til i Børns opvækst med medie og forbrug (Tufte, 

Puggaard & Gretlund, 2009: 56) Det illustrerer de unges ”Top-tre favorit-tv-stationer fra 

2003 til 2007”. Undersøgelsen viser at Disney Channel, DR1 og TV2, i nævnte 

rækkefølge, er tweens favoritkanaler. En smule anderledes ser det ud i vores 

undersøgelse, hvor rækkefølgen er: DR1, Disney Channel og TV2. Kanalerne er de 

samme, men rækkefølgen er anderledes. På trods af, at rækkefølgen er lidt anderledes, er 

der alligevel ingen tvivl om hvilke kanaler de unge favoriserer. I vores undersøgelse 

spurgte vi ind til tweens syn på reklamer, og her nævner de, at der er mange reklamer på 

TV, og i spørgeskemaerne mener 54,86 % at reklamer er irriterende, og kun 50,69 husker 

en reklame efter, at de har set den.   

Et medie, der virkelig er populært blandt tweens, er mobiltelefonen. Siden årtusindskiftet 

er antallet af tweens med egen mobiltelefon steget fra 17% i 2000 til  hele 75 % i 2007. 

Ser man tallene inden for vores målgruppe, fremgår det, at det er lavest ved 8 års alderen, 

hvor det er 34 % der har en mobiltelefon, men antallet stiger herefter kraftigt, jo ældre de 

bliver, og allerede ved 9 års alderen har 62 % en mobiltelefon. 86 % af de 10 årige har 

deres egen mobiltelefon, og når man når 11 års alderen, der det mere regel end 

undtagelsen at man har mobiltelefon (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 34).  Dermed 
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kan man sige, at for denne gruppe er dette medie en så integreret del af deres hverdag, at 

størstedelen – som Gertlund beskriver - ligefrem føler sig nøgne uden deres mobiltelefon 

(Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 33)  

Hvis man ser på, hvordan fordelingen er kønnene imellem, i relation til, hvornår de får 

deres egen mobiltelefon, er det pigerne der først får en. Allerede fra de er 8 år, er der en 

større andel af piger, end drenge der har egen mobiltelefon. Dette er primært, fordi 

pigerne i en tidligere alder end drengene begynder at være mere kommunikativt sociale, 

og netop mobiltelefonen har den kvalitet. Mobiltelefon har flere funktioner, dels er den 

god til korte beskeder til forældrene, dels er den via sms’er med til at skabe stærkere 

relationer til veninder og venner. (Tufte, Puggaard & Gretlund, 2009: 36)  

I vores undersøgelse viser det sig at 81,94 % har en mobiltelefon, og den er typisk arvet 

fra deres forældre eller ældre søskende. Det den bliver brugt mest til er at sende sms’er. I 

gennem vores interview har, vi desuden erfaret at mange også benytter mobiltelefonen til 

at spille og høre musik på, hvilket gør at mobiltelefonen ikke kun er et ”redskab” for at 

komme i kontakt med andre, men også bliver brugt som et ”multimedie”. Hvilket man 

også kan se i et interview fra Munkekærskolen, hvor en dreng og en pige fra 4. klasse 

siger om brugen af deres mobiltelefon: 

”Dreng: Min far har lige fået en ny Apple telefon, så jeg må få hans gamle arbejds  

telefon. Så det er min nummer to.   

Pige: Det er min allerførste. 

TR: Hvad bruger I Jeres mobiltelefon til, til at spille, sms, ringe? 

Dreng: Jeg bruger den nogen gange til at sende sange og høre dem sammen med 

vennerne. Men jeg bruger den allermest til at ringe hjem og sige at jeg er på vej hjem, 

når jeg har været hjemme hos nogen. 

Pige: Jeg hører mest musik på den og så sender jeg mest sms´er. Men det er jeg ikke så 

god til.”   

Tina Gretlund skriver, at mobiltelefonen næsten altid er tændt (44 % har den tændt hele 

dagen, 22 % slukker den om natten, og de resterende har den tændt halvdelen af dagen 

eller derunder). Blandt vores målgruppe bliver den mest brugt til at sende SMS’er, og det 
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daglige gennemsnitlige antal afsendte SMS’er er steget fra 4 i 2002 til i 2007 at være helt 

oppe på 12. Derudover er det vigtigt for tweens, at deres mobiltelefon har de nyeste 

teknologiske tiltag, såsom kamera og god lyd til afspilning af musik. Dette er mest 

tydeligt hos drenge, hvor 38% mener, at deres mobiltelefon skal have den nyeste teknik, 

hvorimod det ”kun” er 28% af pigerne, der sætter dette højt. (Tufte, Puggaard & 

Gretlund, 2009: 41-43) 

Med disse tal in mente er det en oplagt mulighed for virksomhederne at markedsføre 

deres produkter eller konkurrencer via mobiltelefonen, og at den i stigende grad af de 

forskellige virksomheder bruges til at reklamere for deres produkter. Mange 

virksomheder er således begyndt at benytte denne form for markedsføring 

(Markedsføring 06-08-09). Ud fra vores egen undersøgelse er der dog ikke mange unge, 

der benytter sig af at få reklamer på deres mobiltelefon. I et af interviewene siger en pige 

eksempelvis: 

”TR: Modtager I reklamer på mobilen? 

Begge: Nej.

Pige 2: Jeg har en gang modtaget en. Det er, fordi den står i min fars navn, så modtog 

jeg en gang et tilbud om noget med et værtshus inde i København.”

(interview nummer 3, 2 piger fra 3. klasse.) 

Men en dreng fra 4. klasse fra Holeby skole sagde, at han modtager reklamer fra Anders 

And. Lige med undtagelse af disse to eksempler, er der ingen i vores interview der 

modtager reklamer på deres mobil. 

Næsten samme billede ses i forhold til at deltagelsen i SMS konkurrencer. Her er der 

enkelte der har svaret, at de har deltaget i en SMS konkurrence, såsom: ”X-Faktor”,  

”Talent”, ”All stars” og ”Hvem vil være millionær”.  Disse programmer, med undtagelse 

af det sidstnævnte, er programmer hvor man via sin sms-deltagelse kan være med til at 

bestemme hvem der skal blive. Derfor er det måske mere naturligt at de deltager i disse 

end i andre hvor man ”blot” kan vinde noget. Her har de unge en form for 

medbestemmelse.  

67



Ud fra ovenstående kan vi konstatere, at de unge benytter sig af internettet, tv og 

mobilen. De bruger disse tre medier forskelligt: Tv bliver brugt primært som 

underholdning og tidsfordriv, mens Internettet fortrinsvis bliver brugt til at søge 

informationer, til at chatte og til at spille. Det at spille på computer eller at spille et 

online-spil, er en måde at være sammen med vennerne på, der mest karakteriserer 

drengene og den måde, de socialiserer. Mobiltelefonen er det tredje og sidste medie, vi 

har taget op, og her kan man se, at der er en udpræget tendens til, at de unge allerede fra 

8års alderen får en mobiltelefon, og her er tendensen endvidere, at pigerne får 

mobiltelefonen først. Først ved 11 års alderen er der en udligning, og lige mange piger og 

drenge har en mobiltelefon. Dette skyldes, at pigerne benytter mobiltelefonen til at skabe 

sociale relationer, og derved har et større behov for at få en mobiltelefon i en tidlig alder. 

Derfor er det vigtigt, når vi senere skal udpege de rette medier for at nå tweens, at 

fokusere på disse tre medier: internettet, tv og mobiltelefonen. Dette viser endvidere, at 

drenge og piger socialiserer forskelligt. Selvom det er disse tre medier der er mest 

populære, så er det ikke nødvendigvis godt at bruge dem alle tre. For som vi kunne se ud 

fra vores interviews, så er der ikke mange der benytter sig af mulighed for at få reklamer 

via deres mobiltelefon. Derfor vil det nok være mest hensigtsmæssigt at benytte sig af tv 

og internet som reklame platforme. 

4.4 Diskussion af vores resultater 
I dette afsnit vil vi besvare de følgende tre spørgsmål: 1)Hvordan oplever børnene 

reklamerne på tv og på internettet? 2) Hvilke faktorer og elementer angiver de 

interviewede selv som positive eller negative ved reklamer? 3) Giver de udtryk for deres 

bevidsthed om sig selv som forbrugere med økonomiske midler (lommepenge og 

forbrug)? I besvarelsen af de tre spørgsmål, vil der indgå resultater fra vores egen 

empiriske undersøgelse samt resultater fra Gallups analyse. 

4.4.1 Tweens holdninger og oplevelser ved reklamer på tv og på internettet
Som konstateret i vores resultater er der delte meninger om reklamerne både på tv og på 

internettet. Der tegner sig et billede af, at reklamer på internettet er mere irriterende, end 
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dem der er findes på TV, i og med at man ikke kan zappe væk fra reklamer på internettet. 

De adspurgte tweens fandt dog også reklamerne på tv irriterende, men her er der en 

mulighed for at zappe væk, hvilket mange gør. Det, at der netop på de kommercielle 

kanaler som tv3 og tv3+ er mange reklamer, kan have stor indflydelse i de unges favorit 

kanaler, som vi så var DR1, Disney Channel og TV2. På DR1 er der slet ingen reklamer, 

og på Disney Channel og Tv2 er antallet af reklamer for læskedrikke, burgere og 

morgenmadsprodukter faldet, dog vises der stadig reklamer for legetøj og chokolade på 

disse kanaler. Derudover har antallet af reklamer været konstant siden 2004(Svendsen 

2008) En anden grund kunne også være at tweens, der netop er vokset op med tv-

reklamer, har dannet sig en form for immunitet over for reklamerne, og derfor registrerer 

de bare, at de er der. Den samme form for immunitet har de ikke nået at opbygge i 

forhold til reklamerne på internettet, måske fordi det ikke på samme måde er klart for 

tweens, hvornår der er reklame, da man ikke på helt samme vis kan lave den klare 

markering om at, nu er der en reklame. I tv, er der ofte en jingle sammensat med nogle 

billeder. Selvom der er mange reklamer, er det for nogen helt fint at de er der. 

I forbindelse med hvilke holdninger de unge har til reklamerne, kan vi ud fra vores 

spørgeskemaer konstatere, at 54,86% mener, at de er irriterende og cirka halvdelen af de 

adspurgte husker ikke reklamerne. Det at reklamer ikke fanger deres opmærksomhed, kan 

være af ovenfornævnte årsag, altså at de har udviklet en form for immunitet. Men det kan 

også være fordi det ikke fanger dem, da reklamerne ikke indeholder de elementer der 

netop fanger de unge, eller det kan også være fordi reklamen slet ikke er henvendt til 

tweens.  

Ud fra vores resultater kan vi konstatere, at det primære element i en reklame er, at den 

skal være sjov, hvor 65,28% af alle adspurgte mener dette. Derudover kunne vi i 

interviewene konstatere, at de reklamer som respondenterne huskede, var dem hvor der 

var en eller anden fiktiv figur, hvor de nævnte Harry og især Viasat Nisserne. Da vi 

nævnte Familien Toms, kunne de alle sammen huske den. 

Derfor, hvis en reklame skal kunne huskes, for andet end at være et irritations moment 

for vores målgruppe, skal der være en eller anden form for sjovt element, og dette meget 

gerne kombineret med, at der er nogle fiktive figurer, som, hvis der er flere reklamefilm 
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der går igen, og derved bliver et kendetegn for et produkt, såsom Harry er blevet for DSB 

og som havenisserne er blevet for Viasat. Derudover må der også gerne være en narrativ 

historie, som producenten eventuelt kan bygge videre på såsom DSB og TDC 

reklamerne.

4.1.2 Giver tweens udtryk for deres bevidsthed om sig selv som forbrugere? 
I forbindelse med hele diskussionen om tweens som forbrugere, er et vigtigt element de 

økonomiske midler, som de unge har til rådighed til eget forbrug. Som vi kunne se i vores 

interview, og som det ydermere fremgår af de to andre undersøgelser vi har arbejdet med, 

får tweens lommepenge og har derved de økonomiske midler til at forbruge. 

Vi ved at tweens forbruger, men hvor bevidste de er om sig selv som forbrugere er en 

smule vanskeligt at afgøre. Tweens har en viden om penge, og nogle er også mere 

opmærksomme end andre på, hvad deres forældre skylder dem. Igennem den måde de 

opfører sig på, ved at bruge deres lommepenge på indkøb har de en adfærd som 

forbrugere, og der bliver reklameret til dem. Vi ved fra tidligere, at børn helt ned til 5-7 

års alderen forstår hensigten med en reklame, at fra de er 7 – 11 år befinder sig i dét, som 

Roedder John definerer, analytiske stadie samtidig med, at vi også har set at tweens har 

medindflydelse på familiens nyanskaffelser og daglige indkøb. Derved agerer de som 

selvstændige forbrugere, hvilket vi også betragter dem som. 

På trods af, at vi netop har konstateret, at de agerer som selvstændige forbruger, er vi 

alligevel ikke helt sikre på, om de selv er bevidste om, at de er forbrugere. Vi har, i vores 

undersøgelse, ikke set direkte tegn på at tweens opfatter sig selv som forbrugere. Men de 

kender til begrebet forbrug også selvom de måske ikke op opmærksomme på at det de 

gør når de for eksempel køber tøj eller sodavand er at forbruge. Dog mener vi at de på et 

eller andet plan, opfanger budskabet ved en reklame (det at man vil sælge dem et 

produkt), da 35,42% af de adspurgte svarede nej til om en reklame skulle være sjov. 

Dette fortæller noget om dem som forbrugere og deres refleksioner omkring en reklames 

intention. Dog mener vi ikke at kunne konkludere at de ser sig selv som reelle forbrugere. 

Dette betyder imidlertid ikke, at markedsføringsbranchen og andre skal lade være med at 

henvende sig til denne målgruppe, bare fordi tweens endnu ikke ser sig selv som 
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forbrugere. Markedsføringsbranchen skal derfor netop holde sig inden for de rammer, der 

er i de forskellige lovgivninger på området. 

5 Markedsføring til tweens
Vi har nu gennemgået og analyseret hvordan tweens er som forbrugere. I den forbindelse 

er vi nået frem til, at tweens kan betegnes som selvstændige forbrugere. Derfor vil vi nu 

undersøge, hvordan man bør markedsføre til tweens. Grundet at vores speciale har fokus 

på markedsføring af sunde fødevarer, vil vi starte med at definere hvad vi mener sunde 

fødevarer er. Dernæst vil vi undersøge lovgivningen på området med hensyn til 

markedsføring til tweens. I den forbindelse vil vi inddrage et særligt tiltag i Danmark, 

hvilet er Forum for Fødevarereklamer. Efter at have undersøgt lovgivningen på området, 

vil vi inddrage marketingsstrategier såsom Blue Ocean Strategy, Brand Identity Model, 

segmentering samt emnet Eatertainment. Disse bliver normalt anvendt med henblik på et 

ældre segment, men vi vil også anvende dem med henblik på vores afsluttende diskussion 

om, hvordan vi mener, at man bør markedsføre til tweens. 

5.1 Vores definition af sunde fødevarer  
Eftersom vores speciale omhandler reklamering for sunde fødevarer, vil det naturligvis 

være nødvendigt at afklare, hvad der forstås hermed. Der er selvfølgelig mange, der har 

en mening om, hvad der er sundt og usundt, og derfor er vi i denne opgave nødt til at 

definere, hvad vi betragter som sunde fødevarer. Den måde, hvorpå vi har valgt at gøre 

dette, er ved i grove træk at beskrive, hvilke fødevaregrupper vi anser for at være usunde, 

og ved at beskrive og læne os op ad de otte kostråd, som Fødevarestyrelsen har 

udarbejdet. Det er imidlertid ikke kun Fødevarestyrelsen, der har udarbejdet nogle 

kostråd, for i forbindelse med det øgede fokus på sundhed i Danmark er der blevet lavet 

lovgivning og vejledninger på området. Lovgivningen vil vi komme ind på i næste afsnit. 

Fødevaregrupper, vi mener ikke er med i kategorien af sunde fødevarer er: sodavand, 

slik, is, chokolade, pizza, chips, osv. Det vil sige fødevarer, der har et højt niveau af 

tomme kalorier, sukker eller fedt. Hvilket er mad, der giver en hurtig fornemmelse af 

mæthed og meget lidt energi. 
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De 8 kostråd, som vi vælger at tage udgangspunkt i, er: 

1. Spis frugt og grønt hver dag - 6 om dagen 

2. Spis fisk eller fiskepålæg flere gange om ugen 

3. Spis kartofler, ris eller pasta og fundkornsbrød hver dag

4. Spar på sukkeret, især fra sodavand, slik og kager

5. Spar på fedtet, især fra mejeriprodukter og kød

6. Spis varieret og bevar normalvægten

7. Sluk tørsten i vand

8. Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter om dagen.  

(fra hjemmesiden Alt om kost: 

http://www.altomkost.dk/Viden_om/De_8_kostraad/forside.htm ) 

Også Forum for fødevarereklamer har defineret, hvad der anses som sunde fødevarer. I 

deres Kodeks bruger de megen plads på at forklare og gå mere ned i detaljen for de 

enkelte fødevarer kategorier, som de har inddelt i 10 kategorier:

1.  Mejeriprodukter 

2. Ost

3. Kød, fjerkræ fisk og lignende 

4. Bagværk 

5.  Morgenmadsprodukter 

6. Frugt og grønt 

7. Saucer og dressinger 

8. Drikkevarer 

9. Desserter, snacks og slik 

10. Færdigretter og måltider
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For hver enkelt gruppe har man valgt at anføre, hvor meget fedt og sukker der må være i 

den enkelte fødevare under gruppen, ligesom man redegør for, hvilke produkter 

kategorien omfatter. (Kodeks for fødevarereklamer til børn, 2008; 10-16). På den måde 

kan den enkelte virksomhed klart og tydeligt undersøge, hvilke produkter der må 

reklameres for, og hvilke man skal undgå at reklamere for. 

Som nævnt indledningsvis i dette afsnit har vi valgt at følge Sundhedsministeriets 

anbefaling, hvilket vi har gjort, fordi vi mener, at det vigtigste er, at man spiser varieret 

og i forhold til familiens behov. Desuden er udgangspunktet i dette speciale ikke at sætte 

fokus på, at man skal tabe sig, men hvordan man kan markedsføre sunde fødevarer til 

tweens. Derfor vil vi heller ikke gå mere i dybden med dette emne. Det der er vigtigt i 

specialet, er, at der er fokus på det sunde i stedet for det usunde, og det er også der fokus 

vil være i forbindelse med analysen og i markedsføringsafsnittet.     

5.2  Lovgivningen og vejledning på området
Efter nu at have defineret, hvad der udgør kategorien sunde fødevarer, vil vi i det 

følgende afsnit redegøre for, hvordan lovgivningen generelt er i 

markedsføringssammenhæng, når man beskæftiger sig med markedsføring til børn og 

unge. 

Når man diskuterer, hvordan man bør markedsføre til børn, er det særdeles vigtigt også at 

undersøge, hvordan selve lovgivningen er på området. Der eksisterer både decideret 

lovgivning samt retningslinjer i form af diverse former for kodeks, både på nationalt og 

på internationalt plan. Indledningsvis vil vi gennemgå den danske lovgivning på området. 

I Danmark har vi markedsføringsloven, og i kapitel 3 paragraf 8 står der følgende4: 

”§ 8. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig 

hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske 

sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge. 

4 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=31600#K2
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Stk. 2. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til  

vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs 

adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler.” 

Ydermere er der naturligvis også retningslinjer på internationalt plan. Der findes blandt 

andet et internationalt kodeks for reklame og markeds-kommunikation, der er udarbejdet 

af det internationale handelskammer ICC.  I dette er der opsat retningslinjer for, hvad og 

hvordan man skal markedsføre sig over for unge. Det fremgår bl.a. af artikel 18, at: 

”Der bør udvises særlig omhu i udformningen af kommerciel kommunikation, der 

henvender sig til eller anvender børn og unge. Sådan kommerciel kommunikation må 

ikke underminerepositiv social adfærd, livsstil eller holdning.

Der må ikke reklameres for produkter, der er uegnede til børn og unge, i medier, som 

henvender sig til denne gruppe, og reklamer, der henvender sig til børn og unge, må ikke 

optræde i medier, hvis indhold er uegnet for børn og unge. Materiale, der er uegnet til  

børn og unge, skal tydeligt fremstå som sådant”. 

(ICC’s kodeks for reklame og markedskommunikation, webudgave side 15)  

Dette er i overensstemmelse med hvad den før beskrevne danske lovgivning foreskriver. 

Denne tager dog højde for, at unge også benytter sig meget af internettet. Men det kan 

være svært at afgrænse, hvilke sider der henvender sig til børn. Hvis der eksempelvis er 

noget, der fanger den unges opmærksomhed på internettet, dette kan være en farve eller 

et billede, kan vedkommende ved enkelte klik komme ind på hjemmesider, som ikke er 

henvendt til børn og unge. Når hjemmesiderne ikke er rettet mod unge, er der ikke nogen 

decideret restriktioner på i hvilket omfang, de må markedsføre, og derved kan den unge 

se reklamer rettet mod andre målgrupper. Det er derfor meget svært at lovgive på dette 

område, da internettet har gjort det nemt at finde oplysninger fra hele verden, mens man 

sidder sikkert bag sin skærm.   
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5.2.1 Forbrugerombudsmandens holdning til forbrug og medier  
At børn i stigende grad er blevet forbrugere er et emne, som også Forbrugerstyrelsen 

naturligvis interesserer sig for. I mange år har ”Børn, unge og markedsføring” været et 

højt prioriteret emne hos Forbrugerombudsmanden (Tufte, Puggaard & Gretlund 2009: 

28). I 1998 udarbejdede han en vejledning, der omhandlede børn, unge og markedsføring, 

og den er blevet revideret flere gange siden, således at den har fulgt med den rivende 

udvikling på området. Vejledningen giver et klart billede af, hvordan 

Forbrugerombudsmanden mener, at særligt erhvervsdrivende bør forholde sig, når de skal 

markedsføre til børn og unge. 

Vejledningen er i første instans ment som en hjælp til virksomheder, reklamebureauer, 

advokater og andre der rådgiver på dette område. Den forklarer, hvordan 

Forbrugerombudsmanden fortolker markedsføringslovens §8, og giver udtryk for de 

synspunkter, som han lægger til grund for sin administration af bestemmelsen (Tufte, 

Puggaard & Gretlund 2009: 29). Denne paragraf, om markedsføring over for børn og 

unge, blev tilføjet 1. juni 2006. Det betyder, at der nu er en direkte bestemmelse i loven 

om, at virksomheder skal tage særligt hensyn, når de reklamerer over for børn. 

Hvis en virksomhed eller lignende overtræder lovens forbud vedrørende reklamer over 

for børn og unge, kan det medføre bødestraf.

Vejledningen beskriver en række regler i forhold til identifikation af reklamer 

betalingskort, e-handel, sikkerhed – hvilket betyder, at man ikke må opfordre børn til 

potentielt farlige situationer, produktplacering, markedsføring i skoler m.m. Ydermere 

beskriver vejledningen regler og lovgrundlag i forhold til Internettet og andre interaktive 

medier. Dette betyder, at man ved reklamer i interaktive medier specielt rettet mod børn 

og unge, skal vise særlig agtpågivenhed for ikke at skjule markedsføringen (Tufte, 

Puggaard & Gretlund 2009: 29).  Det betyder videre, at hvis der i et spil på internettet 

dukker mærkevarer op som en del af rekvisitterne, vil dette være i strid mod god 

markedsføringsskik. Det interessante er dog, at det på en virksomheds hjemmeside, er 

tilladt at have et virksomhedsspil hvor man åbenlyst reklamerer for ens egne produkter. 

Grunden til at der ikke er forbud mod dette, er at man mener, at det her er klart for 
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børnene, at der er tale om reklame, i og med at de selv er gået ind på den specifikke 

virksomheds hjemmeside. 

5.2.2   Forum for Fødevarereklamer 
I Danmark eksisterer der på nuværende tidspunkt, som sagt, ikke nogen decideret 

lovgivning for reklamering af usunde fødevare til børn og unge, men i stedet et 

selvregulerende initiativ i forhold til markedsføring i medier henvendt til børn. .

I 2008 etablerede en række danske virksomheder og organisationer et Forum for 

Fødevarereklamer. Dette sammenarbejde repræsenterer flere betydningsfulde spillere i 

dansk erhvervsliv, heriblandt DI Fødevare, Bryggeriforeningen, Dansk Erhverv, TV 

2/Danmark A/S, Danske Dagblads Forening, De Samvirkende Købmænd, Dansk 

Annonceforening, Foreningen ad Danske Internetmedier, Danske Reklame- og 

Relationsbureauers Brancheforening samt Dansk Magasinpresses Udgiverforening 

(kodeksforfoedevarereklamer.di.dk) 

Man har samtidig sammensat et ”Kodeks for fødevarereklamer til Børn”. Formålet med 

dette sammenarbejde er, at man ønsker at opretholde et frivilligt kodeks, der skal være 

med til at undgå, at der reklameres for fødevarer med et højt indhold af sukker, fedt og 

salt i medier, der er rettet direkte mod mindreårige. Sammen med dette kodeks, er der 

udarbejdet en vejledning, der anviser hvilke fødevarer og medier dette omhandler. 

Vi finder dette kodeks interessant af flere grunde, blandt andet fordi det repræsenterer et 

bredt spektrum af virksomheder og organisationer i det danske erhvervsliv og 

reklamebranche. Men mest af alt fordi der blandt alle disse forskellige virksomheder og 

organisationer, hersker en overensstemmelse om, at man foretrækker en fri dialog og 

oplysning frem for en decideret lovgivning. Vi finder det interessant fordi man har 

formået at blive enige om et initiativ, der på flere måder egentligt hæmmer virksomheder 

i deres reklamering og derved også deres indtjening. For eksampel kan vi nævne Kellog

´s, der er stoppet med at reklamere for Coco Pops. Coco Pops er dog et veletableret 

mærke og vil formentlig ikke tabe betydelige markedsandele på denne ændring i 

markedsføringen. Men for ikke at få for mange buler i imaget, i forhold til sundhed, har 

Kellog´s formentlig ment at det var bedre at stoppe markedsføringen og i stedet bruge 
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penge på at arrangere sport sammen med Dansk Skoleidræt (www.kelloggs.dk) og 

fremstå som en mere sund virksomhed der vil hjælpe børn med at komme i form. Det 

fremgår også meget tydeligt af deres hjemmeside, der primært omhandler børn og 

sundhed, på trods af at de sælger produkter såsom Coco Pops og Frosties, der indeholder 

meget sukker og fedt.

Forum for Fødevarer er primært baseret på åbne dialogmøder, hvor de vejleder 

virksomheder og reklamebureauer om, hvordan de kan indrette deres hjemmesider og 

lave deres reklamer, så de er i overensstemmelse med kodekset. Forummet mener ikke at 

man skal tvinge virksomheder til at følge en bestemt lovgivning eller råd, men i stedet 

vejlede.

Der blev i juni 2009, udgivet den første årsrapport fra Forum for Fødevarereklamer. 

Denne viser at fødevarer med et højt indhold af sukker, salt og fedt er næsten lig nul, 

hvilket må siges at være en meget positiv udvikling. Denne rapport omhandler ikke kun 

reklamer i tv, men også annoncer på Internettet. I en rundspørge svarer tre ud af fire 

netmedier, at de ikke har bragt nogle af disse annoncer for fødevarer rettet mod børn de 

seneste år (jf, pressemeddelelse juni 2009 på danskerhverv.dk). Ifølge Forum for 

Fødevarereklamer viser denne rapport, at det har afgørende betydning, at der afsættes 

ressourcer af til at forske i børns adfærd og reklamernes påvirkning af børn, hvis man 

skal gøre noget ved den stigende fedme blandt børn. Ydermere viser rapporten, at 

frivillige aftaler og tæt dialog mellem virksomheder og organisationer rent faktisk har en 

effekt. Selvregulering er, efter vores mening, at foretrække specielt i en branche som 

reklamebranchen, der konstant udvikler sig og finder nye måder at reklamere på. Så 

længe kodekset fungerer, og der kommer positive resultater, er dette formentlig den rette 

løsning. Vi mener, at det ville være uholdbart med en decideret lovgivning, i og med at 

branchen konstant udvikler sig. Spændingsfeltet i en given lovgivning vil være for 

snævert og eventuelt ikke kunne følge med tiden og udviklingen og vil derfor jævnligt 

skulle revideres.
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5.3 Skal tweens beskyttes eller kvalificeres?
Der hersker stadig uenighed om, hvorvidt børn er kompetente nok til at træffe de rigtige 

valg i forhold til reklamer, som tidligere nævnt. Dog er man i debatten enig om, at mindre 

børn endnu ikke har udviklet de rette kompetencer til at gennemskue fx reklamers og 

andre tilbuds egentlige formål. Derfor er det nødvendigt, at man udvikler redskaber der 

kan beskytte og kvalificere børn og unge til sikkert at bevæge sig rundt i det moderne 

mediesamfund og træffe kvalificerede valg og fravalg (Tufte, Puggaard & Gretlund, 

2009: 25). De redskaber, der skal til for bedre at udruste børn og unge, er blandt andet: 

vejledning, lovgivning, selvregulering og undervisning. Denne blanding af redskaber 

anser vi selv for værende den optimale med henblik på beskyttelse af børn og unge, 

hvilket vi vil komme ind på senere i dette afsnit. 

Nogle af de initiativer, der allerede er taget, beskriver blandt andre Birgitte Tufte i bogen 

Børns opvækst med forbrug og medier (2009). Her nævnes Medierådet for Børn og 

Unge, der har eksisteret siden 1997. I begyndelsen beskæftigede rådet sig primært med 

vurdering af film og videoer for børn og unge. De har dog i de seneste år beskæftiget sig 

med et bredere spektrum af opgaver med det ovennævnte formål. Medierådet undersøger 

blandt andet børns medieforbrug og fungerer endvidere som videnscenter for børns og 

unges brug af Internettet og nye teknologier. Medierådet producerer jævnligt 

oplysningsmateriale, der retter sig mod forældre og undervisere vedrørende børns brug af 

de nye medier. (mr.medieraaet.dk)  

Et andet emne, der ofte er til debat blandt politikere, er, hvorvidt man skal lave et totalt 

forbud mod reklamer, der direkte er rettet mod børn, som det er tilfældet i blandt andet 

Sverige (Tufte, Puggaard, Gretlund, 2009: 26). Her har man nemlig forbudt alle tv-

reklamer rettet mod børn under 12 år. Dog vidner en undersøgelse fra 2007 foretaget af 

Erik Nordahl Svendsen fra Mediesekretariatet om, at børn ikke kun ser reklamer der 

direkte er rettet mod dem selv (Nordahl Svendsen, 2007). Man har således undersøgt de 

3-11-åriges brug af tv med særligt fokus på tv-reklamer, og konklusionen er, at man i 

denne aldersgruppe bruger meget mere tid på det reklamefri DR1 end den øvrige 

befolkning. Undersøgelsen viste desuden, at børnene kun ser kommercielt tv mindre end 
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en time om dagen, hvilket er langt mindre end den gennemsnitlige befolkning. Endvidere 

viser undersøgelsen, at børn i gennemsnit kun ser 10 reklamespots om dagen, hvilket er 

det halve antal i forhold til hele befolkningen. Dette tal er ikke steget siden 2004.

I Danmark blev der i 2000 indført en række forbud mod tv-reklamer rettet mod børn. De 

var dog noget komplicerede og var ydermere vanskelige at administrere, og de blev 

allerede i 2001 ophævet (Tufte, Puggaard, Gretlund, 2009: 27). Der er senere blevet 

drøftet et forbud mod reklamer for usunde føde- og drikkevarer, der retter sig mod børn, 

sådan som det i 2007 blev indført i England. I Danmark talte man både om lovgivning og 

selvregulering på dette område, og det sidste er blevet en realitet. 

Ydermere, viser rapporten, at frivillige aftaler og tæt dialog mellem virksomheder og 

organisationer rent faktisk har en effekt. Selvregulering er, efter vores mening, at 

foretrække specielt i en branche som reklamebranchen, der konstant udvikler sig og 

finder nye veje.  Så længe kodekset fungerer, og der kommer positive resultater på den 

anden side, er dette formentlig den rette løsning, i og med at en branche, der konstant 

udvikler sig, ville have det svært med en decideret lovgivning. Dette kan hænge sammen 

med, at spændingsfeltet ville være for snævert og eventuelt ikke kunne følge med tiden 

og den øvrige udvikling, og derfor jævnligt skulle revideres.  

Vi har i denne opgave valgt at anskue barnet som kompetent, da vi mener, at 

kompetencer kendetegner størstedelen af børn i det moderne samfund. I et almindeligt 

dansk hjem har alle TV, mobiltelefon og computer, og disse medier bliver flittigt brugt. 

Dette medfører, at børn konstant bliver udsat for reklamer, der indeholder salgstricks 

efter alle kunstens regler. Vi mener, det er vigtigt, at børn bliver konfronteret med de 

ting, der nu engang er til stede i deres miljø, så de kan forholde sig kritisk til dét at være 

forbruger. Vi mener desuden, at hvis man beskytter børn totalt mod mediepåvirkning, vil 

de komme endnu mere sårbare ud på den anden side. 

79



6   Markedsføringsstrategier rettet mod tweens
Vi har, i det foregående afsnit, belyst lovgivningen på området samt et frivilligt 

selvregulerende tiltag. Vi vil i det følgende redegøre for enkelte markedsføringsstrategier, 

vi mener er brugbare i forhold til markedsføring rettet mod tweens. 

6.1 Tweens og Brands
Igennem vores redegørelse for, hvordan tweens er som forbrugere, er det at beskæftige 

sig med deres kendskab og forhold til brands et vigtigt og naturligt element. Dette fordi at 

tweens kendskab til brands er et væsentligt led i deres udvikling som forbrugere (Hansen 

et al, 2002: 147). Derfor vil vi i dette afsnit kort forklare, hvordan tweens forhold til 

brands er. 

Brands og mærkevarer er meget vigtige dele i de unges hverdag, eftersom et bestemt 

mærke enten kan give adgang til eller udelukke en fra en bestemt gruppe. (Tufte, 2007: 

44). Børn ned til 5 års alderen kender til mærker, og mens de bliver ældre, vil de også 

komme til at kende flere. De mærker, børn hurtigst kommer til at kende, er produkter som 

sodavand og sportstøj, hvorefter morgenmadsprodukter bliver bekendte i 10 til 12 års 

alderen.  Gitte Bach Lauritsen skriver, at det er i teenageårene, at unge kommer til at 

kende mærker på mobiltelefoner. (Hansen et al, 2002:147). Vi vil dog mene, at de unge i 

dag allerede i en tidligere alder kender til flere forskellige mærker af mobiltelefoner ,og 

som Tina Gretlund skriver, er mobiltelefoner en integreret del af deres hverdag og børn 

helt ned til 8-års-alderen har en mobiltelefon. (Tufte, Puggaard og Gretlund, 2009: 33). 

Selvom udbuddet af brands stiger, er det antal som unge kender nogenlunde stabilt, og 

ifølge en undersøgelse fra 2007 kender tweens til lidt over 150 brands. (Tufte, Puggaard 

og Gretlund, 2009: 94 figur 6.2). Shopping og brands hænger sammen ved, som før 

nævnt, at mærkevarer spiller en markant rolle i den sociale accept. Det at være sammen 

om at shoppe og være en del af en forbrugerkultur, hvilket kan beskrives som at være i 

besiddelse af de rigtige mærker inden for såvel mobiltelefoner som tøj, kan anvendes til 

at opnå den sociale accept blandt ens venner. Eksempelvis er tøj ikke længere en 

nødvendighed i forbindelse med, at man skal have vinter- eller sommertøj, men en måde 

80



for de unge at markere deres identitet, til at signalere en bestemt smag og en bestemt 

livsstil. (Tufte, 2007: 44)  

Med denne viden, i forhold til markedsføring til tweens, vil vi være bedre udrustet til at 

forstå tweens valg af mærker samt betydningen af den sociale accept, mærker giver 

tweens i deres omgangskreds.

6.2 Blue Ocean strategi – den nye vej frem?
I et marked med bemærkelsesværdig høj konkurrence, kan det være en fordel at gå helt 

nye veje og relancere de ”gamle idéer”. På denne måde, er det muligt for en virksomhed 

at gøre konkurrence irrelevant, i og med at der ikke er andre virksomheder, der har et 

lignende produkt eller strategi. Dette er som regel dét, der normalt driver en virksomhed, 

da man ved, at man vil tabe betydelige markedsandele, hvis man ikke er i konstant 

udvikling i forhold til ens nærmeste konkurrenter. Vi vil i dette afsnit beskrive en anden 

måde at skabe vækst på.

Grunden til, at vi netop vælger denne strategi, i forhold til markedsføring til tweens, er 

fordi vi finder markedet forholdsvis mættet. Dette betyder at virksomhederne bør finde på 

noget anderledes og spændende for at fange tweens opmærksomhed.

W. Chang Kim og Renée Mauborgne beskriver i en artikel fra Harvard Business Review 

(2004) en anderledes virksomhedsstrategi, kaldet Blue Ocean Strategy. De mener ikke, at 

man skal operere i overbefolkede industrier, hvor der er begrænsede muligheder for at slå 

sig fast. Man skal i stedet gribe chancen, hvis muligt, og skabe Blue Ocean i uberørte 

markedspladser (Chang Kim & Mauborgne, 2004: 77). 

Virksomheder befinder sig ifølge Kim og Mauborgne i to meget forskellige former for 

univers, som man kan betegne som hhv. Red Ocean eller Blue Ocean. Red Ocean 

udgøres af det, man kan betegne som de allerede eksisterende industrier og virksomheder. 

Her er rammerne allerede defineret og alment accepterede, og konkurrencereglerne er 

underforståede (Chang Kim & Mauborgne, 2004: 77). Virksomhederne prøver at overgå 

rivalerne for at få en større bid af den eksisterende efterspørgsel. I takt med at pladsen 

bliver mere og mere trang, bliver udsigterne til profit mindre og mindre.  I modsætning til 
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Red Ocean er Blue Ocean den ukendte markedsplads, hvor der ingen konkurrenter er. 

Her skabes der en efterspørgsel, i stedet for at virksomhederne slås om den. Der er to 

måder, hvorpå man skaber en Blue Ocean (Chang Kim & Mauborgne, 2004: 78). I få 

tilfælde skabes der en ny industri, som for eksempel eBay eller Skype. Dog bliver en 

Blue Ocean til indeni en anden allerede eksisterende industri. På denne baggrund, 

argumenterer Kim og Mauborgne for, at Blue Ocean ikke er noget nyt fænomen, men 

noget der altid har eksisteret i og med, at man blot har bygget videre på eksisterende 

industrier såsom biler og medikamenter. 

De to forfattere mener, at det store problem i dag er, at for mange produkter og 

servicekategorier ligner hinanden. Dette synspunkt er vi enige i. Når der er for mange 

produkter, der ligner hinanden til forveksling, vil det i størstedelen af tilfældene være 

prisen, der bestemmer købet. Det er lige præcis derfor, man som virksomhed skal finde 

noget, der skiller sig ud fra mængden og gør prisen mindre vigtig. Det skal være behovet, 

der styrer købet, ikke kun prisen. Blue Ocean handler altså primært om at skabe nyt land 

og ikke køre i samme spor.

Ifølge de to forfattere er Blue Ocean ikke lig med teknologisk innovation, som man ellers 

kunne tro, i og med man med denne strategi skal tænke i nye baner (Chang Kim & 

Mauborgne, 2004: 81). Det særlige aspekt ved Blue Ocean er, at man bruger den 

nuværende teknologi og produkter og sætter det i sammenhæng med forbrugernes behov 

og med det, der har betydning for dem. Derfor kan der ofte være produkter, der på en 

måde er mere simple, men i stedet tiltrækker forbrugerne, idet produktet er unikt i forhold 

til andre produkter. Kim og Mauborgne mener, at Blue Ocean opfinder og konstruerer 

brands – stærke brands, der er der for at blive og brands som forbrugerne husker.

Dette er præcis dét vi mener der skal til for at fange tweens opmærksomhed, som vi har 

nævnt tidligere i dette afsnit. Ydermere vil det også være vigtig for en virksomhed at få 

forbrugerne til at blive loyale overfor det pågældende brand. Resultaterne fra vores egne 

undersøgelser viser at tweens ikke rigtig lægger mærke til almindelig markedsføring, men 

er på en måde blevet immune overfor reklamer. 

Vi er dog opmærksomme på, at Blue Ocean ikke er den eneste måde, hvorpå man kan 

markedsføre til tweens. Det der er alfa omega er at have et stærkt brand, der appellerer til 
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målgruppen. Derfor vil vi i næste afsnit beskrive begrebet brand identity samt en model 

der beskriver, hvordan man kan implementere denne brand identitet. 

6.3 Brand Identity
For at et brand skal kunne konkurrere samt fastholde sin plads i et komplekst marked 

med mange rivaler, er det vigtigt at brandet har en stærk brand identity (brand identitet). 

Det er afgørende, at man kreerer nogle associationer til selve brandet, som forbrugerne 

kan relatere til. Dette emne har David Aaker og Erich Joachimsthaler beskrevet i bogen 

Brand Leadership (2000). Vi vil i dette afsnit beskrive, hvorfor det er så vigtigt at have 

en klar og velovervejet brandidentitet, samt gennemgå modellen Brand Identity Planning  

Model, der er udarbejdet af Aaker og Joachimsthaler (jf. bilag 2)

For at være effektfuldt skal et brands identitet kunne spejles i forbrugerne, differentiere 

sig fra konkurrenterne samt repræsentere, hvad organisationen eller virksomheden kan og 

vil gøre i fremtiden (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 40). Forbrugerne skal vide præcis, 

hvad de forbinder brandet med, og det skal være tydeligt, hvad det er der gør dette brand 

bedre end konkurrenternes. Ifølge Aaker og Joachimsthaler er en stærk identitet lig med 

et stærkt brand.

For at kunne bygge et stærkt brand samt identitet, skal man kunne forstå sine kunder, 

konkurrenter og selve brandet. Dette er grunden til, at man ifølge Aaker og 

Joachimsthalers model gennemgår tre analyser som det første i processen. Disse analyser 

er hhv. en kunde-, konkurrent- og brandanalyse (jf. bilag 2). 

Kundeanalysen skal ikke blot være en analyse af, hvad kunderne siger. Man skal også 

finde ud af, hvad der ligger til grund for deres valg. Derudover skal man udarbejde et 

segmenteringsskema, hvilket gør, at man rammer præcis det rigtige segment. Der kan 

være stor forskel på kunderne, specielt hvis man har med børn at gøre, da de gennemgår 

en stor udvikling på en kort periode. Der kan således være stor forskel fx på en 8- og en 

11-årig, selvom det ikke umiddelbart er mange års forskel. 
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6.3.1 Brand identity Implementation system
En brandidentitet er, ifølge Aaker og Joachimsthaler, implementeret gennem udviklingen 

af brand-building-programmes, som det fremgår af modellen. Der er i alt fire 

komponenter, der skal implementeres, nemlig brand identity elaboration (præsicering af 

brand identitet), brand position (brand positionering), brand-building programs (brand 

udviklingsprogrammer) and tracking (opfølgning) (jf. bilag 2)Vi vil i følgende afsnit 

redegøre for disse komponenter. 

Brand Identity Elaboration (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 41) er et værktøj, der er lavet 

til at give tekstur, klarhed og dybde i brandidentiteten. Uden denne uddybelse kan 

elementer af brandets identitet, såsom ledelse, venskab og troværdighed, blive for 

utydelige til at kunne guide de beslutninger, der skal tages vedrørende brandet. Med en 

klar og detaljeret identitet, kan man beslutte sig for brandets position, hvilket er den del 

af brandidentiteten, der aktivt skal kommunikeres til den pågældende målgruppe. 

Brandpositionen, der skal demonstrere fordele i forhold til konkurrenternes brands, skal 

repræsentere nuværende kommunikations mål. Ifølge Aaker og Joachimsthaler kan der 

være flere elementer såsom løfter, der endnu ikke er klar til at blive kommunikeret ud til 

forbrugerne, og som virksomheden derfor skal vente med til det rette tidspunkt. Med 

brandets identitet og position fastlagt, kan man begynde at udvikle brand-building-

programmes. Aaker og Joachimsthaler beskriver, hvordan det at opbygge et brand er 

mere end blot reklamering, som mange, ifølge dem, fejlagtigt tror. Reklamering er oftest 

kun en lille del af processen. Brands kan opbygges gennem en række forskellige medier 

inklusiv promotion, omtale, indpakning, internettet, direct marketing samt sponsorater 

(Aaker & Joachimsthaler, 2000: 42). En af de store udfordringer er at beslutte, hvilke af 

de mange medier der er bedst egnet til at opbygge virksomhedens brand. En anden er at 

skabe geniale kommunikationsstrategier, der vil kunne trænge igennem de konkurrerende 

brands kommunikationsstrategier og derved gøre sig unik. 

Når virksomheden har virkeliggjort brandets identitet, skal denne være med til at skabe et 

bånd mellem forbrugerne og selve brandet ved at skabe et værdifuldt tilbud, der potentielt 

indeholder både funktionelle, emotionelle samt selvudtrykkende fordele (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000: 43). Dette kan også ske ved, at virksomheden benytter sig af en 

såkaldt endorser (fortaler). Denne skal være med til at skabe troværdighed omkring 
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brandet. Fortalerens rolle er derved ikke at skabe et direkte værdifuldt tilbud, men i stedet 

at hjælpe med at skabe den nødvendige troværdighed for brandet. 

Brand Identity Planning strukturen indeholder ydermere en core identity (bilag 2)og 

brand essens. Et brands identitet vil typisk indeholde seks til tolv dimensioner for at 

kunne beskrive brandets ambitioner (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 44). Dette kan virke 

en smule uoverskueligt, og det er derfor behjælpeligt i forhold til forbrugerne at have en 

kerneidentitet (core identity), som består af de vigtigste elementer i brandidentiteten. 

Kerneidentiteten skal gerne være konstant og følge brandet selv til nye markeder og nye 

produkter. Hvis forbrugerne opfatter brandet som det, kerneværdien står for, har 

virksomheden opnået det ønskede resultat. 

Kerneidentiteten består oftest af to til fire dimensioner, der opsummerer brandvisionen. 

Derfor kan virksomheden drage fordele af at koge identiteten endnu mere ned til selve 

essensen af brandet (brand essence). Dette skal være én tanke, der fanger hele brandets 

sjæl (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 45). Ifølge Aaker og Joachimsthaler er det ikke altid 

muligt eller umagen værd at have en brandessens, men i andre tilfælde kan det være et 

værdigfuldt værktøj. 

De to ovenstående teorier er interessante i forhold til markedsføring rettet mod tweens, da 

de hver især indeholder elementer der er relevante i denne form for markedsføring. 

Tweens bliver, efter vores mening, bombarderet med reklamer, brands og information 

herom og vi mener derfor, at hvis man virkelig vil slå igennem med et produkt, skal man 

tænke ”ud af boksen” og finde på noget helt nyt der kan fange de unges opmærksomhed. 

Samtidig er brandets identitet en vigtig faktor, da den er med til at skabe genkendelse og 

værdi hos forbrugeren. Det at have en god brand identity, er basis for hele 

markedsføringen. Dette vil vi dog diskutere yderligere i afsnit 7.
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6.4 Segmentering 
I forbindelse med markedsføring er det vigtigt, at der bliver markedsført rigtigt til den 

rigtige målgruppe eventuelt ved brug af en Blue Ocean strategi samt ved at fremhæve 

produktets kerneværdier. Den rigtige målgruppe finder man ved en segmenteringsproces 

der ”er en proces der gennemføres for at inddele et marked i homogene brugergrupper 

med ensartede præferencer i relation til virksomhedens produkt” (Andersen et al, 

2003:302).  I dette afsnit vil vi kort gennemgå de muligheder, vi har for segmentering 

med den viden vi har fået indtil nu. 

Vi har allerede klart defineret vores målgruppe, hvilket er tweens, der har alderen 8-12 år. 

Derfor er det ikke nødvendigt at gå ud og lave en større segmentering af markedet. 

Alligevel kan det være klogt at lave en yderligere inddeling af denne målgruppe, fordi 

tweens ikke er en helt homogen gruppe. (Tufte, 2007:68). Vi har tidligere erfaret, at piger 

og drenge i denne aldersgruppe, har forskellige interesser. Derudover kan man yderligere 

inddele disse to segmenter i drenge fra 8-9 og drenge fra 10-12 og det samme med 

pigerne. Dette betyder, at vi har tre mulige segmenteringsstrategier for målgruppen 

tweens.   

Første strategi er at anskue tweens som et homogent segment, selv om det som ovenfor 

nævnt ikke er en helt igennem homogen gruppe. Hvis man alligevel vælger at gøre dette, 

kan man nøjes med en markedsføringsstrategi, og derved ikke have de store økonomiske 

udgifter. Fordelen ved dette er at man laver en kampagne der rummer de elementer, der 

for begge er vigtige, og markedsfører den via de platforme der fanger målgruppen, og 

måske kun ændrer ved nogle få ting. Ulempen er dog, at man ikke laver en helt målrettet 

kampagne, og derved måske ikke fanger alle. Hvis man vælger at benytte sig af dette 

benytter man sig af en metode kaldet udifferentieret markedsføring. (Andersen et al, 

2003:317) 

Anden mulige strategi er at lave en kønsopdeling af målgruppen. Fordelen ved denne er 

at man kan lave en klar drenge kampagne og en klar pige kampagne, der helt målrettet 

går efter de to køn, og derved kan få flere med, og bedre ramme alle i hver af de to 
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segmenter. Ulempen ved denne er at man skal bruge lidt flere penge på kampagnen, og 

ikke kan bruge kampagnematerialet til begge køn. Hvis man vælger at benytte sig af 

dette, benytter man sig af den metode, der hedder differentieret markedsføring. (Andersen 

et al, 2003:317)

Tredje og sidste strategi, der er en smule mere avanceret form for differentieret 

markedsføring, er at lave fire små segmenter der er disse: Drenge fra 8-9, drenge fra 10-

12, pigerne fra 8-9 og pigerne fra 10-12 år. Dette kan være meget dyrt, da man skal 

markedsføre til fire forskellige målgrupper, der på visse punkter ligner hinanden. Det kan 

desuden være svært at lave en meget målrettet kampagne, netop fordi der kun er enkelte 

ting der adskiller dem fra hinanden. Men ved at lave denne meget målrettede kampagne 

kan man ramme alle i hele tweens gruppen. 

Med den produktkategori vi arbejder med i vores speciale, hvilket er sunde fødevarer, vil 

vi mene, at det vil være mest hensigtsmæssigt at benytte sig af den første strategi. 

Grunden til dette er, at sunde fødevarer er forholdsvis neutrale og vi mener derfor ikke, at 

det er nødvendigt at opdele målgruppen, men i stedet betragte dem som et homogent 

segment. Skulle man derimod markedsføre en anden produktkategori såsom legetøj eller 

tøj, ville vi dog benytte os af strategi nummer to eller tre afhængig af budgettet. Det er 

forholdsvis dyrt at lave en så differentieret kampagne som strategi tre. Vi vil i følgende 

afsnit komme nærmere ind på dette emne.
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7 Diskussion af tweens som forbrugere
 I dette afsnit vil vi med udgangspunkt i det vi ved om tweens og deres forbrug, opstille 

nogle retningslinjer samt lave nogle forslag til, hvordan man bør markedsføre sunde 

fødevarer til netop denne målgruppe. Vi vil dog starte afsnittet med at diskutere teorien 

omkring tweens som forbrugere med vores markedsføringsteori. Dette gør vi for at danne 

os et samlet billede af, hvordan man kan bruge markedsføringsteorien, der normalt er 

lavet med henblik på et ældre segment, på tweens.

På baggrund af vores teoretiske gennemgang mener vi, at man kan konkludere, at tweens 

er selvstændige forbrugere med egne penge samt holdninger til forbrug og brands. Dette 

til trods for, at man blandt teoretikerne er uenige om spørgsmålet: Skal børn ses som 

kompetente eller sårbare forbrugere? Vi kan se fordele og ulemper ved begge tilgange til 

børn som forbrugere, i og med at børn er mere udsatte og naive forbrugere end voksne. 

Vi er dog enige med Birgitte Tufte og Sonia Livingstone i, at man bør gøre børn mindre 

sårbare ved at konfrontere dem med reklamer og andre salgsmetoder, for at de selv kan 

lære at træffe beslutninger ud fra egne erfaringer og derved danne holdning til 

produkterne. Derudover er tweens jo netop vokset op med forbrug og reklamer i deres 

hverdag og som Roedder John siger, ved de allerede meget tidligt, fra 5 år, hvad reklamer 

er og at disse er indlagt mellem programmerne. Vi er af den opfattelse, at hvis man 

”pakker børn ind i vat” hele deres barndom, vil de komme ud på den anden side, som 

endnu mere sårbare forbrugere der ikke ved, hvordan de skal agere i et samfund fuld af 

reklamer og tilbud. 

At børn har indflydelse på familiens forbrug er, efter vores mening, ydermere et tegn på 

at de er kompetente forbrugere. Forældrene inddrager deres børn i mange beslutninger 

omkring forbrug da de, på visse områder, har en større viden end forældrene og lettere 

kan navigere på internettet efter det bedste tilbud. Tweens er, modsat deres forældre, 

vokset op med internettet og det er derved en naturlig del af deres hverdag og bruger det 

ofte. 

Ser man debatten om det sårbare versus det kompetente fra lovgivningens synsvinkel, ser 

man barnet som sårbart, og dette skal beskyttes mod reklamernes påvirkning. Både i 

Markedsføringsloven samt i Forum for Fødevarereklamers selvregulerende kodeks mener 
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man, at lovgivningen på området er yderst vigtig i forhold til at beskytte dem. Vi mener 

dog at der i begge tiltag, både lovgivning samt kodeks, er et problem da de på visse 

områder ”glemmer” at børn, ikke er de børn man kendte fra ens egen barndom. Som vi 

beskriver, gennemgår børn en konstant forandring i takt med det hurtigt forandrende 

samfund, og det kan derved være svært at følge med. Dette gælder også i forhold til de 

undersøgelser der bliver lavet, samt bøger der bliver udgivet. Når disse er udkommet, kan 

der være flere forhold, der har ændret sig og derfor ikke er up-to-date. Initiativer såsom 

Forum for Fødevarereklamer er, trods deres syn på barnet som værende sårbart, mere 

fleksibelt end en lovgivning og vi mener derfor at dette er vejen frem. Man kan i et åbent 

forum gennem en diskussion mellem en mangfoldig gruppe af folk både fra 

reklamebranchen samt fra lovgivnings side skabe retningslinjer, der gør sig gældende 

netop nu og derefter tage diskussionen op igen, når dette bliver nødvendigt. Vi mener 

ikke, at man helt skal undvære at lovgive på området, men i stedet bruge et frivilligt 

initiativ såsom kodekset som et mere fleksibelt supplement til Markedsføringsloven. Som 

vi bemærkede på konference Fedt Nok! var der repræsentanter fra hele branchen (jf. bilag 

3 med deltagerliste), blandt andet Kellogg´s og McDonald´s, der på mange måder lever af 

at sælge usunde fødevarer til blandt andet børn. Flemming Sundø fra Kellogg´s holdt 

oplæg, hvor han fortalte at man i Nordisk Kellogg´s helt var holdt op med at reklamere 

for fx Coco Pops, hvilket viser at et tiltag som kodekset virker. Vi er dog opmærksomme 

på, at Kellogg´s samtidig opnår ”goodwill” ved dette og at det selvfølgelig også er en 

afgørende faktor for virksomheden. 

Det faktum at reklamers påvirkning af børn jævnligt er til debat, bekræfter at børn ofte 

konfronteres med reklamer i deres hverdag, og derved lærer en masse brands at kende. 

Som vi beskriver i opgaven, kender børn helt ned til 5 år mærker på produkter såsom 

sodavand og sportstøj og tweens har, ifølge Tina Gretlund, kendskab til omkring 150 

brands. Det viser, at brands er vigtige for børn, i og med at de husker dem og ved præcist 

hvilke mærker, de vil have samt hvilken identitet et bestemt brand giver dem. Derfor er 

det vigtigt, at brandet har den rette identitet, så det kan appellere til den rigtige 

målgruppe. Af samme grund har vi valgt at beskrive Brand Identity modellen i vores 

speciale, da netop forståelsen af tweens som målgruppe er vigtig for at finde den rette 
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identitet, en identitet som tweens forstår og kan forholde sig til. Hvis man har fundet 

denne, kan man udkonkurrere de andre konkurrenter på markedet, eftersom at identiteten 

tyder på at være et vigtigt element for tweens. Det at forskellige brands har forskellige 

identiteter, er noget man kender fra ens egen hverdag. Mærker såsom ”Fjällräv” og 

”Jacoform”, er noget mange forbinder med fx en lærer og har derved fået en speciel 

identitet. Derimod har mærker såsom Gucci og Louis Vuitton en helt anden identitet. 

På baggrund af ovenstående, er det derfor endnu mere vigtigt at man som virksomhed 

finder den rette identitet til brandet, specielt når man vil markedsføre sunde fødevarer, 

der bestemt ikke er særlig ”sexet” eller ”cool” i manges bevidsthed og derfor betydelig 

sværere at markedsføre. 

Når man skal markedsføre mener vi det er vigtigt at man, om muligt, prøver at gå nye 

veje fx i form af en Blue Ocean strategi. Dette mener vi blandt andet på baggrund af 

vores egen empiri, hvor vi erfarede at tweens nærmest bliver bombarderet med reklamer 

og derved har opnået en form for immunitet overfor reklamer, specielt i traditionel form. 

For at fastholde deres opmærksomhed, skal der ske noget nyt og spændende eventuelt i 

form af en ny måde at reklamere på eller en ny form for indpakning, de synes er sjov. 

Som tidligere beskrevet gennemgår tweens store forandringer og er med i de nye ting, 

hvilket gør det endnu mere vigtigt for en virksomhed at være nyskabende og have 

”fingeren på pulsen”, så de kan skille sig ud fra mængden af brands. 

Det handler dog på mange måder om at finde den rette balancegang, når man skal 

markedsføre til tweens. De er en speciel aldersgruppe, der ligger lige på grænsen mellem 

barn og teenager. Man skal derfor finde en balancegang, der ligger mellem noget barnligt 

men alligevel også en smule voksent, men der må ikke være for meget af nogle af delene. 

Dette kan man se i forhold til Olivia samt Anders And. Mange piger kan lide Olivia fordi 

der ikke er sex i, men også fordi der står noget om de kendte samt sladder, som på mange 

måder er noget for teenagere. På den anden side vil de også gerne læse om dyr, der er 

mere henvendt til den yngre målgruppe. Anders And blade indeholder både noget sjovt 

samt spænding, som vi i vores interviews fandt ud af, var en afgørende faktor for tweens.
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I afsnittet om segmentering beskriver vi tre forskellige muligheder for segmentering af 

tweens som målgruppe. Vi mener ikke, at det er nødvendigt at lave en yderligere 

inddeling af tweens når man skal markedsføre sunde fødevarer, da vi mener, at man 

sagtens kan lave en kampagne, der henvender sig til både drenge og piger i aldersgruppen 

8-12 år, da sund mad er en forholdsvis neutral produktkategori, som vi tidligere har 

nævnt. Pointen er, at man skal markedsføre sig på en sjov måde og på forskellige medier 

samtidigt. Dette fik vi bekræftet i vores egen empiri, hvor de adspurgte tweens fortalte, at 

det var vigtigt at reklamer var sjove, samt at de benyttede sig af flere forskellige medier. 

Derfor kan man med større sikkerhed nå ud til målgruppen, ved at benytte sig af de 

medier der er populære hos tweens, hvilket er internettet, tv og mobiltelefonen. Dog skal 

man være opmærksom på at benytte sig af markedsføring på mobiltelefonen. På trods af 

at det er et uundværligt medie for størstedelen af vores adspurgte tweens, virker de ikke 

interesserede i at modtage reklamer på mobiltelefonen. Vi mener derfor ikke, at 

mobiltelefonen er et medie, man skal satse på, hvis man ønsker at nå ud til tweens i form 

af reklamer.  

7.1 Retningslinjer for markedsføring til tweens
I de foregående afsnit har vi konkluderet, at tweens er selvstændige forbrugere, der har en 

del penge til rådighed. Derudover ved vi, at en reklame skal være sjov, have en narrativ 

historie, gerne have nogle fiktive figurer for at fange tweens opmærksomhed. 

I forhold til hvilke platforme, der skal anvendes til markedsføring, vil vi mene at TV og 

internet vil være de steder, hvor man vil kunne opnå mest opmærksomhed. Det vil være 

en god ide, når vi arbejder med denne produktkategori, at lave en klar kampagne der 

henvender sig til begge køn, da det i dette tilfælde ikke er nødvendigt at lave noget 

kønsopdelt. Derimod er det ikke nødvendigt at opfinde den dybe tallerken endnu en gang. 

Man kan blot benytte sig af en Blue ocean, hvor man benytter sig af de allerede kendte 

virkemidler, men laver lidt om på elementerne i reklamen. Dette kunne være at bytte 

Toms figurerne ud med frugt, men alligevel beholde den narrative del af Toms reklamen. 

Det kunne vi se i vores interview, at tweens ville synes var en rigtig god ide. 

91



Men dette er ikke den eneste mulighed. I forbindelse med konferencen ”Fedt nok!”5 der 

blev afholdt af forum for Fødevarereklamer den 3. juni. 2009 var Hanne Harbo, ansat ved 

Nørgård Mikkelsen Reklamebureau. Hanne Harbo, kom med flere forslag til hvordan 

man nemt kunne gøre ”kedelige” fødevarer sjove. Vi har fået lov til at benytte os af nogle 

af hendes ideer. Noget af det Hanne Harbo, er enig med os i er, at det er vigtigt, at der er 

noget sjovt. Derudover mener hun også at man til ældre børn, skal gøre det til noget, der 

er cool. Derfor skal vi også tænke det ind. En anden ting som Hanne Harbo mener er 

vigtigt er, at man skal kommunikere på de unges præmisser, og ikke på voksenpræmisser. 

Dette kan være grunden til, at mange kampagner om det at spise sundt er faldet til jorden. 

Som vi også så det tidligere er Hanne Harbo, enig med os i, at børn identificerer sig mere 

og mere med mærkevarer og ønsker at købe sig ind til en speciel livsstil eller adfærd. 

Derved kan vi også benytte og af Brand Identity. 

Noget af det Hanne Harbo mener man kan gøre er simple små ting, såsom at ændre på 

indpakningen. Nedenfor ses nogle af Hanne Harbos forsalg:  

     

  

5 Fedt nok! Var en konference afholdt af Forum for Fødevarereklamer, hvor man havde inviteret relevante 
aktører indenfor området hvor man diskuterede forskellige aspekter af markedsføring til børn og hvordan 
de benytter sig af medierne.
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Disse fire eksempler kom Hanne Harbo med, og det er små ting i deres indpakning, der 

gør det sjovt.  Det der fanger de unge, er de små ting, såsom den nye figur på fisken, og 

han kan sagtens hedde Thor, lige som mærket hedder i forvejen. Rugbrødet har fået X-

Faktor, hvilket er meget oppe i tiden. Det at æblet har fået et klistermærke på er ikke i sig 

selv noget nyt, nu er det bare noget, der henvender sig til de unge i stedet for at henvende 

sig til deres forældre, typisk moderen. Knækbrødene har fået reference til et spil som de 

unge kan finde på internettet og vil derfor kunne lave en sjov reference til det. Der er ikke 

mere, der skal til før sunde fødevarer pludselig bliver sjovere, end de plejer at være. Her 

kan refereres til et nyere fænomen, kaldet Eatertainment. Det er et projekt om såkaldt 

”sjov mad” hvor man peger på, at man i reklameindslag for mad der henvender sig til 

børn, ikke altid nævner at fødevaren smager godt, men at det er sjovt (Tufte, 2008).  .

 Som man kan se på de ovenstående eksempler, er det ikke så meget der skal til, for at 

gøre noget der normalt er kedeligt, til noget der er sjovt. Dette bringer os frem til disse 

retningslinjer: 

♦ Reklamen skal være sjov

♦ Reklamen bør indeholde nogle, nye fiktive figurer med træk fra tegnefilm eller 

tilsvarende animationer. 

♦ Brugen af narrative elementer vil medføre, at tweens lettere husker reklamen og 

produktet, hvilket videre gør det muligt at lave flere reklamefilm med de samme 

figurer. 

♦ Når der reklameres på flere platforme, skal der være en klar sammenhæng mellem 

reklamen og produktet. Således bør eksempelvis figurer eller sætninger, der 

benyttes i reklamen, også benyttes på indpakningen af det givne produkt.

.
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8 Konklusion
Der er delte meninger om, hvordan man bør se på børn i forhold til markedsføring. Vi har 

igennem vores analyser gennemgået de forskellige holdninger til tweens som forbrugere 

og hvorvidt man bør se på børn som sårbare eller kompetente forbrugere. Diskussionen er 

på mange måder den samme som for 300 år siden dog med et andet fokus. I dagens 

samfund er fokus primært på reklamer og hvordan man kan beskytte børn mod 

reklamernes intentioner, eller hvordan man kan kvalificere dem til at blive kompetente 

forbrugere med egne holdninger, og derved kunne træffe deres egene beslutninger i 

forhold til forbrug. Det er to modstridende poler, der dog vil det samme nemlig at 

beskytte børnene; de har blot to forskellige meninger om hvad løsningen er. 

Efter vores mening, bør man kvalificere børn til at kunne gennemskue en reklames 

intentioner ved, at de alligevel i deres dagligdag ofte bliver udsat for reklamer af den ene 

eller anden slags. Derfor mener vi, at det vil være forkert ikke at konfrontere tweens med 

reklamer, da vi mener, de er kommet for at blive og at børn i dag er vokset op med 

reklamer og forbrug, hvilket gør dem bedre kvalificeret til at gennemskue formålet

Dermed ikke sagt at man ikke skal tænke sig om, når man laver reklamer rettet mod 

tweens. Ved at de er op vokset med reklamerne, lægger de ikke så meget mærke til dem, 

og derfor skal der særlige virkemidler til, før en reklame bliver husket og ikke kun bliver 

til et irritations moment. Derudover er der blevet lavet lovgivning og frivillige tiltag, for 

at begrænse reklamer, især for usunde fødevarer, rettet mod børn. 

Igennem vores analyse har vi fundet frem til at tweens forbrugstendenser er, at de 

forbruger og har en del penge til rådighed. Disse penge bliver primært brugt på tøj og 

musik, samt fødevarer især is, slik og sodavand. Netop pga. deres forbrugsmønstre er 

tweens et ombejlet og interessant segment indenfor markedsføringsbranchen, og tweens 

ved i øvrigt, hvilke mærker der skal indkøbes for at blive accepteret af deres 

omgangskreds. Derudover er tweens med i familiens beslutningsproces, nogle gange kun 

i starten som dem der laver informationsøgningen på internettet, og andre gange er de 

også med i slutfasen, hvor det endelige køb foretages. Dette hænger sammen med, at børn 

i en tidlig alder er begyndt at opføre sig som små voksne og opnår hurtigere kompetencer 

til at begå sig nuanceret og raffineret i sociale sammenhænge samt i købsprocesser, og er 
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derved blevet et social being frem for social becoming. Nyere teorier udfordrer forskere 

som Deborah Roedder John, der med inspiration fra Piaget, inddeler børn i forskellige 

aldersgrupper alt efter deres kognitive udvikling. I dag er det meget sværere at inddele 

børn i så faste kasser, da tiden hvor børn er ”rigtige” børn er skrumpet  og man taler 

derfor om begrebet KGOY ( Kids Grow Older Younger). 

Hvis man ser på tweens som mediebrugere, er det meget tydeligt, at de medier der er 

mest populære er TV, computere, her især internettet og mobiletelefonen. Mobiltelefonen 

er for mange tweens blevet en uundværlig del af deres hverdag, og mange bruger den 

ikke kun til at ringe og skrive sms´er fra, men bruger den som radio og kamera. Derfor er 

den blevet til mere end blot et redskab til at kommunikere med. 

Computeren og internettet, er der hvor tweens kan finde sjove spil, filmklip og musik 

som de deler med deres venner. Derudover bruger de også internettet til at kommunikere 

og følge med i deres venners hverdag. 

Pigerne bruger mobiltelefonen til at socialisere sig, hvorimod drengene benytter 

internettet. Derved er disse to medier centrale i deres hverdag. Tv’et bliver for det meste 

brugt som tidsfordriv og baggrundsstøj. Tweens er gode til at multitaske, og har derfor 

ofte deres computer og tv tændt, samtidig med at de kommunikerer med deres venner 

over mobiltelefonen. 

Tweens er ifølge vores egen undersøgelse samt andre undersøgelser mættet af reklamer, 

og de almindelige måder som markedsføringsbranchen prøver at nå ud til dem på. Derfor 

har vi, i vores opgave, valgt at se på strategier såsom Blue Ocean og begrebet Brand 

Identity, da vi mener, det er den vej man bør gå, for at opnå tweens opmærksomhed. 

Gennem en Blue Ocean strategi kan der skabes noget nyt og spændene, og det er lettere 

at få inddraget noget sjovt. ”Sjov” er et vigtigt element i markedsføring til tweens, hvilket 

vi selv har erfaret igennem vores kvalitative samt kvantitative undersøgelser. 

Det er vigtigt at brands skiller sig ud fra mængden, og identificerer sig med den givne 

målgruppe. På baggrund af dette, mener vi at det alfa omega at have en stærk brand 

identity.   
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Vores fokus i forhold til markedsføring er sunde fødevarer, og vi har derfor valgt at følge 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, hvad der er sunde fødevarer, og hvad de betegner 

som en sund og fornuftig livsstil i forhold til kost pyramiden. Sunde fødevarer betegnes 

som fødevarer, der ikke har et højt indhold af sukker, salt, fedt og kalorier.

På baggrund af vores teoretiske grundlag samt egen empiri, er vi kommet frem til en 

konklusion på, hvordan man bør markedsføre til målgruppen tweens. Vi har analyseret os 

frem til, at det ikke er nødvendigt at inddele segmentet tweens yderligere i og med at 

vores markedsføring omhandler sunde fødevarer der, ifølge os, er en forholdsvis neutral 

vare. Sunde fødevarer henvender sig til hele målgruppen, og er derved ikke et specielt 

kønsbestemt produkt. Vi mener, man bør markedsføre sig på flere platforme samtidigt. 

Dette kunne være, at man har en kampagne, der samtidigt bliver vidst på tv, har 

bannerreklamer på internettet og evt. også trykte reklamer i blade.  

Vi har opstillet følgende retningslinjer for markedsføring til tweens:

♦ Reklamen skal være sjov

♦ Reklamen bør indeholde nogle, nye fiktive figurer med træk fra tegnefilm eller 

tilsvarende animationer. 

♦ Brugen af narrative elementer vil medføre, at tweens lettere husker reklamen og 

produktet, hvilket videre gør det muligt at lave flere reklamefilm med de samme 

figurer. 

♦ Når der reklameres på flere platforme, skal der være en klar sammenhæng mellem 

reklamen og produktet. Således bør eksempelvis figurer eller sætninger, der 

benyttes i reklamen, også benyttes på indpakningen af det givne produkt.

Disse retningslinjer indeholder elementer som vi, på basis af vores undersøgelse, finder 

essentielle når man skal markedsføre til tweens. Det at sund mad ikke i sig selv er en sjov 

vare, betyder at det er endnu mere vigtigt, at man får markedsført produktet på en sjov 

måde med en tilknyttet historie, der kan fange tweens opmærksomhed. Dette kan for 

eksempel være et produkt som ”Thors Fisk” hvor man på indpakningen satte en sørøver, 
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der har fået en fisk på krogen og så knytte en narrativ historie til ham, og hvordan han 

havde fanget fisken. Figuren skal se sjov ud og eventuelt have et sjovt sprog. Dette er 

med til at ”Thor” kommer ind i tweens bevidsthed, og derved får de et forhold til ham og 

derved fisken, som de forhåbentlig ender med at ville spise. Det samme kan man gøre 

med andre produkter indenfor produktkategorien sunde fødevarer. 

De medier vi mener er mest hensigtsmæssige at reklamere på, er en kombination at 

markedsføring på Tv og internettet, da det er disse medier, de unge benytter sig mest af 

og hvor de selv giver udtryk for, at de ikke er et større irritationsmoment. 

Derfor mener vi, at man bør anvende Blue Ocean Strategy, når man vil markedsføre 

sunde fødevarer til tweens. 
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9 Perspektivering
Med henblik på en uddybelse af dette speciales hovedtema samt den konklusion vi er nået 

frem til kunne man, i forlængelse af vores konklusioner, lave en mere konkret 

markedsføringsplan for et bestemt produkt eller en organisation, der ønsker at promovere 

sunde fødevarer såsom Sundhedsstyrelsen. Man kunne uddybe vores empiriske 

undersøgelser til primært at omhandle markedsføring af et produkt eller organisation. 

Inden for selve lovgivningsområdet kunne man tage udgangspunkt i for eksempel Forum 

for Fødevarereklamer og bruge dette som case for herved at sætte forummet op i mod 

lovgivningen inden for markedsføring til børn og unge. Derefter kunne man eventuelt 

undersøge, om lovgivningen burde ændres. 

I forhold til vores analyse mener vi, at man i fremtidig forskning inden for børn og unge, 

burde revidere det syn man primært har på børn og unge, fra at se dem som sårbare 

forbrugere til at se dem som mere kompetente forbrugere med egne meninger og 

holdninger til forbrug. Vi er af den opfattelse, på baggrund af vores analyse af tweens 

som forbrugere, af de på mange områder agerer som kompetente forbrugere på lige fod 

med voksne og derfor bør behandles derefter.
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Bilag 1 Transskriptioner af interview

Transskriptioner er foretaget med udgangspunkt i optagelser på diktafon. 

Vi har i de tilfælde, hvor det hjælper på forståelsen markeret egne kommentarer og 
forklaringer således: []. 

Der er også adskillige passager, der er udeladt fra transskriptionen, eftersom de ikke har 
relevans i forhold til spørgsmålene og opgavens emne. Udeladte passager er i 
transskriptionerne markeret således: (…) 

Først vil der være interview fra Holeby skole og dernæst fra Munkekær skole  
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HOLEBY SKOLE 

Interview nummer 1  

Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler - Bjarnøe (BB)

Interviewede: Dreng 1 fra 2 klasse på Holeby Skole  
Dreng 2 fra 2 klasse på Holeby Skole 

BB: Hvad klasse går I i? 
Begge: 2. klasse. 

Internetvaner: 
BB: Bruger I Internettet meget? 
Dreng 2: Nej
Dreng 1: Nogen gange 
BB: Når I bruger Internettet, hvilke sider kikker I så på? 
Dreng 1: Jeg går ind på Google, nogle gange på Youtube og spiller. 
Dreng 2: Jeg spiller mest. 
BB: Hvad spiller I så for nogen spil? 
Dreng 2: Y8
BB: Y8, hvad er det for et spil? 
Dreng 2: Det er en hjemmeside, hvor man kan spille mange spil.
BB: Hvorfor bruger I de sider? 
Dreng1: Fordi de er gode at være på. 
TR: Er de børnevenlige? 
Dreng 1: Ja. 
(…..) 
BB: Har I en E-mail? 
Dreng 1: Ja. 
Dreng 2: Nej.
TR: Er det en, du har fået her på skolen, eller har du fået den derhjemme?
Dreng 1: Derhjemme. 
BB: Bruger I den meget? 
Dreng 1: Nej, det er længe siden, jeg har gjort det. 
BB: Må I godt gå på nettet alene?
Dreng 2: Nej.
Dreng 1: Jeg må gerne.
TR til Dreng 2: Du skal altid have en voksen med? 
Dreng 2: Nej, jeg skal altid spørge om lov. 
BB: Hvor mange computere har I derhjemme? 
Dreng 1: Vi har 2.
Dreng 2: Vi har 4 [han skulle lige tælle]
BB: Synes I, at der er mange reklamer på Internettet? Nogen der popper op, når I er på 
nettet? 
Dreng 1: Ja, nogen gange kommer der nogen. 
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Dreng 2: Jeg har aldrig set nogen. 
BB: Hvad synes I om dem? 
Dreng 1: Nogle er dårlige, og andre er gode. 
BB til dreng 1: Er de irriterende så?
Dreng 1: Ja, nogle er. 
BB: Er I på Internettet hver dag? 
Begge: Nej.
BB: Bruger I det også i skolen til at arbejde med og sådan? 
Begge: Ja.

TV vaner: 
BB: Hvilke kanaler ser I? 
Dreng 2: Jeg ser DR1, TV2, Disney Channel. Der er mange,
Dreng 1: Jeg ser DR1, TV2 og Cartoon Network. 
BB: Synes I, at der er mange reklamer på de kanaler? 
Dreng 2: Ja, på DR1 og TV2, der er der mange. Også Cartoon.. 
Dreng 1: Ja, dér er der flest [ på Cartoon Network] 
BB: Laver I så noget andet, når de kommer, eller bliver I bare siddende? 
Dreng 1: Jeg bliver bare siddende og venter.
BB: I ser ikke rigtigt på dem? 
Dreng 1: Nej, ikke altid. 
BB: Hvor meget tv ser I? Hver dag? 
Begge: Ja.
(….) 
BB: Må I se tv, mens I spiser? 
Dreng 1: Nej. 
BB: Så der bliver altid slukket for det?
Begge: Ja.
TR: Hvad synes I om reklamer? 
Dreng 1: Nogle er gode, og nogle er ikke så gode. 
Dreng 2: Det samme her. 
TR: Er der nogen reklamer, I sådan kan huske?
Dreng 1: Ja.
TR: Hvad der det for nogen?
Begge [fortalt sådan lidt i fællesskab]: Det er så nogle med havenisser. De står bare 
stille og snakker til hinanden, og så bliver der lukket for gardinerne, fordi der bliver set 
fodbold. [Viasats havenisse-reklame] 
TR: Synes I, at det er en sjov reklame?  
Begge: Ja.
BB: Tror I, det er derfor, at I kan huske den? 
Begge: Ja.
TR: Ser I reklamer andre steder end på fjernsynet og på Internettet?
Begge: Nej.
BB: Ikke sådan når I går udenfor, på busserne eller …? 
Dreng 1: Nogen gange på busserne, det har jeg set. 
BB: Men det er ikke noget, I kan huske?
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Dreng 1: Nej.
TR: Sådan en reklame som Toms, med skildpadden og alt så noget. 
Begge: Ja. 
TR: Ville den være lige så sjov, hvis den var med gulerødder, æbler og bananer? 
Dreng 1: Nej, det tror jeg ikke
Dreng 2: Ja. 
BB: Kan frugt godt være sjovt? 
Dreng 2: Ja. 

Mobiltelefonvaner: 
TR: Har I begge to en mobiltelefon?
Begge: Ja
TR: Er det den første mobiltelefon I har, eller har I haft andre? 
Dreng 1: Det er min første
Dreng 2: Jeg har haft andre. Jeg har haft 2. 
TR: Hvad bruger I jeres mobiltelefon til?
Dreng 1: Jeg spiller på den, ringer og sms’er. 
Dreng 2: Jeg spiller som regel kun på den og hører musik. 
Dreng 1: Jeg hører også musik. 
BB: Hører I meget musik?
Begge: Ja.
Dreng 1: Nogle gange har jeg høretelefoner på
BB: Så du ikke generer andre? 
Dreng 1: Ja, nogen gange siger min far, at jeg skal slukke den eller tage mine 
høretelefoner på. 
Dreng 2: Jeg har ikke nogen høretelefoner. 
BB til dreng 2: Du får bare lov til at høre musik. 
Dreng 2: Ja. Jeg hører det mest oppe på mit værelse sammen med min bror.
TR: Ved I, hvor mange penge I må bruge på mobilen om måneden?
Dreng 1: Nej.
Dreng 2: Ja. 
(…) 
TR: Modtager I reklamer på mobilen? 
Begge: Nej.
TR: Er I med i Sms-konkurrencer? 
Dreng 1: Nogle gange er jeg
TR: Hvad er det for nogen?
Dreng 1: ”All stars” og ”X-faktor” og sådan noget. 
TR: Jeg kan næsten forstå, at I bruger jeres mobil meget. 
Begge: Ja. 
BB: Men mere til alt muligt andet end til at ringe og skrive?
Begge: Ja. 

Madvaner: 
BB: Spiser I ofte frugt og grønt derhjemme? 
Begge: Ja. 
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TR: Får I frugt og grønt med I jeres medpakke? 
Begge. Jo.
TR: Har I en ugentlig slikdag derhjemme, eller får I slik hver dag? 
Dreng 1: Jeg får slik om fredagen. 
Dreng 2: Jeg får slik om….. Ja, kun i weekenden
BB: Må I så selv gå ned og vælge noget, eller er det noget som jeres forældre vælger til 
jer? 
Dreng 2: I denne her weekend var jeg hjemme hos min mor, og det skal jeg også i næste 
weekend. 
BB til dreng 2: Så der var det hende, der købte det til dig? 
Dreng 2: Ja   
BB til dreng 1: Hvad med dig? 
Dreng 1: Det er min far, der køber det om torsdagen. 
TR: Er I med ud og handle en gang i mellem? 
Dreng 1: Ja, nogen gange
BB: Får I så lov til at bestemme, hvad der kommer ned i kurven? 
Dreng 2: Nej
Dreng 1: Nogen gange
TR: Synes I, at der er mange reklamer for mad på tv. 
Begge: Ja… 
TR: Kan I huske nogle af dem? 
Dreng 1: Nej, ikke så godt
Dreng 2: Ja, jeg kan huske en, det er så noget med brød, der hopper rundt ind i skoven. 
[Kærgårdens reklame] 
BB: Er det, fordi den er sjov, at I kan huske den? 
Dreng 2: Ja.
BB: Der er nogle sjove figurer? 
Begge: Ja.
TR: Må I bestemme, hvad I får til aftensmad en gang i mellem? 
Begge: Ja.
BB: Hvad vil I så helst have? 
Dreng 2: Frikadeller og så noget. 

[Dreng 2 skulle på toilettet, derfor blev resten af interviewet gennem ført med dreng 
1]

Økonomi: 
BB: Hvor meget får I i lommepenge? 
Dreng 1: 20 kr. hver uge. 
TR: Har du nogen pligter, for at du får nogen penge? 
Dreng 1: Ja. 
TR: Hvad skal du lave? 
Dreng 1: Havearbejde sammen med min far. 
BB: Synes du, det er sjovt? 
Dreng 1: Ja. 
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Blade: 
BB: Læser du nogen blade? 
Dreng 1: Ja, nogen gange
TR: Hvad er det for nogen blade? 
Dreng 1: Jeg læser Anders And og sådan noget
BB: Er det nogle, I får hver uge? 
Dreng 1: Nej, det er nogle, vi har derhjemme.  
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Interview nummer 2  
Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler- Bjarnøe (BB)

Interviewede: Dreng 1 fra 3.b klasse på Holeby Skole 
Dreng 2 fra 3.b klasse på Holeby Skole 

BB: Hvor gamle er I? 
Dreng 2: Jeg er 9.
Dreng 1: Jeg er 10 
BB: Hvad klasse går I i?
I kor: Vi går i 3.b. 

Internetvaner:
BB: Bruger I Internettet meget?
Dreng 2: Nej. 
Dreng 1: Jaa [han trækker lidt på det], rimelig meget.
BB til dreng 1: Hvad bruger du det til? 
Dreng 1: Til at spille.
BB til dreng 2: Hvad med dig?
Dreng 2: Nej, ikke rigtigt, jeg bruger det en lille smule, ikke så meget.
BB til dreng 2: Hvad bruger du det til?
Dreng 2: Jeg bruger det også til at spille. 
BB: Hvilke sider bruger I på Internettet? 
Dreng 1: Det er lidt forskelligt.
Dreng 2: Jeg går ind på noget, der hedder A10. 
BB: A10, hvad der det for noget?
Dreng 2: Det er en side med forskellige spil, lige som mange andre sider med forskellige 
spil. 
TR: Har I Jeres egen e-mail?
Dreng 1: Ja.
Dreng 2: Jeg ved ikke, om jeg har en, men tror det ikke. 
BB: Bruger du den ofte?
Dreng 1: Nej, aldrig.
TR: Må I gerne gå på Internettet alene?
Dreng 2: Nej. 
Dreng 1: Ja, jeg må gerne, men hvis jeg går ind på nogle nye sider, skal jeg lige spørge 
først. 
TR: Synes I, at der er mange reklamer på Internettet?
Dreng 1: Nej. 
Dreng 2: Lidt.
BB: Hvad synes I om dem? Er de irriterende, eller er det ok, at de er der?
Dreng 2: Det er ok, at de er der.
BB: Lægger I mærke til, hvad det er, de reklamerer for?
Dreng 2: Ikke rigtigt. 
Dreng 1: Jo jeg gør, biler, drikkevarer og sådan noget. 
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BB: Er I på Internettet hver dag?
Begge: Nej ikke hver dag.
Dreng 2: Jeg er næsten aldrig på Internettet. 

TV vaner:
TR: Hvad for nogle TV-kanaler ser I?
Dreng 1: Jeg ser: DR1, Cartoon Network, Disney Chanel, Nickolodien og TV3+, når der 
er fodboldkampe. 
BB: Ser I de reklamer der i mellem programmerne, eller zapper I væk, når de er der?
Dreng 2: Altså, hvis der er noget andet på et andet program, der er mere spændende, så 
ser jeg det, til det jeg så starter igen. 
TR: Ser I meget TV?
Dreng 1: Ja.
Dreng 2: Ikke så meget, ser lidt hver dag. 
(….) 
TR: Ser I TV, mens I spiser? 
Dreng 2: Nej.
Dreng 1: Nej. Jo om morgenen, når vi spiser morgenmad. 
TR: Hvilke programmer ser I?
Dreng 1: Det der er. Jeg ser tit fjernsyn om aftenen. 
BB: Er der nogen serier eller noget, I følger med i? 
Begge: Næ, det er der ikke rigtigt.
TR: Hvad synes I om reklamer? 
Dreng 1: Det er ok, det er ikke noget, der er generende.
Dreng 2: Det er det samme med mig. 
BB: Er der nogen reklamer, I kan huske?
Dreng 2: Ja. 
BB: Hvad er det for nogen? 
Dreng 2: Den med pingvinen fra Carlsberg sport. 
Dreng 1: Nej, ja. 
TR: Kan I fortælle om en sjov reklame? 
Dreng 1: Nej … ikke rigtigt.. 
Dreng 2: Ja.. Den der med ham i den gule trøje, hvor han siger: ”Gule priser er altid gode 
priser”. [ Punkt 1-reklamerne]
BB: Er den sjov? 
Dreng 2: Ja, en lille smule. Carlsberg Sport reklamerne er sjove. 
BB: Den med egernet? 
Dreng 2: Ja, og den med pingvinerne. 
TR: Skal reklamer være sjove?
Begge: Ja
TR: Ser I reklamer andre steder end i tv og på Internettet? 
Begge: Nej.
BB: Kan I huske Toms reklamerne, med skildpadden og guldbarren?
Begge: Ja.
BB: Kan I godt lide den? 
Begge: Ja.
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TR: Ville den være lige så sjov, hvis den var med bananer, pærer og æbler? 
Begge: Ja, det ville den.. [i en lille samtale mellem dem]
BB: Ville I godt kunne huske den alligevel, hvis den reklamerede for, at man skal spise 
mere frugt? 
Begge: Ja.
BB: Hvis I skulle lave en reklame, hvordan skulle den så være? Skulle der være dyr i 
eller kendte mennesker? 
Dreng 1: Noget med man skal leve sundt, og frugt og sådan. 
TR: Skulle der være kendte personer i? 
Dreng 2: Hvis det var mig, skulle det bare være fodboldspillere.

Mobiltelefonvaner: 
TR: Har I en mobil? 
Dreng 1: Nej.
Dreng 2: Ja.
Dreng 1: Men jeg tror, at jeg for en til jul.
BB: Er det den første mobil, du har haft? 
Dreng 2: Nej, det er min anden. 
TR: Hvad bruger du den mest til? 
Dreng 2: Til sms
TR: Hvor mange penge må du bruge på den om måneden? 
Dreng 2: Det ved jeg ikke. 
TR: Modtager du reklamer på den? 
Dreng 2: Nej.
TR: Er du med i sms-konkurrencer?
Dreng 2: Nej.
TR: Bruger du den meget? 
Dreng 2: Nej, ikke så meget

Madvaner:
TR: Spiser I ofte frugt og grønt derhjemme? 
Begge: Ja. 
TR: Får I det med på jeres madpakke? 
Dreng 2: Ja.
Dreng 1: Ja, jeg plejer nogen gange at få radiser og nogle gange peberfrugt med. 
BB: Får I det også til jeres aftensmad hver dag? 
Dreng 1: Nej, ikke hver dag, men tit. 
Dreng 2: Ja tit. Vi får så noget med pasta og så noget. Nogen gange får vi svensk pølseret 
og sådan noget. 
TR: Har I en fast slikdag derhjemme? 
Dreng 1: Nej, ikke rigtigt.
Dreng 2: Min slikdag, det er hver dag. Nogen gange så spørger jeg om jeg må tage noget, 
og så må jeg tage lidt, men ikke så meget. Men i weekenderne må jeg tage noget mere, 
end jeg må i hverdagene. Jeg tager bare, når der noget. Også hvis der er Cola i 
køleskabet, så tager jeg bare.
BB: Så det er ikke kun en gang om ugen? 
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Dreng 2: Nej. 
TR: Er I med ude og handle ind? 
Dreng 2: Ja, sådan nogen gange
Dreng 1: Ja, når jeg har brug for voks eller noget, så tager jeg med ud og handler ind. 
TR: Laver I mad derhjemme? Eller hjælper I til med at lave mad? 
Dreng 2: Ja, nogen gange. 
TR: Er I med til at bestemme, hvad I skal have til aftensmad?
Begge: Ja. 
Dreng 1: Ja. En gang der havde vi nogle sedler inde fra Internettet, hvor man så kan 
planlægge en eller to uger frem. Men det bruger vi så ikke så meget mere. 
TR: Men der var du med til at bestemme? 
Dreng 1: Ja.
Dreng 2: Vi gør det nogle gange derhjemme, hvis vi får noget vi ikke kan lide, at så kan 
vi få to gange om ugen, hvor vi kan bestemme, hvad vi skal have at spise. 
TR: Synes I, at der er mange reklamer for mad på tv?  
Begge: Ja.
Dreng 1: Men nogen gange er det også bare fra butikker med mad. 
Dreng 2: Ja.
Dreng 1: Der er fra Netto og Aldi og sådan noget. 

Økonomi: 
BB: Hvor meget får I i lommepenge? 
Dreng 1: Jeg får ikke ret mange penge, men min far han skylder mig 700 eller 800. 
Dreng 2: Jeg får ikke, det er kun nogle gange, jeg får. Men så skal jeg lave nogle ting. 
Dreng 1: Det gør jeg også, når jeg har lavet noget.
BB: Så I har nogle pligter eller noget, som I skal lave sammen med jeres forældre? 
Dreng 2: Nej, vi har ikke rigtigt noget, men jeg hjælper tit til med at vaske op, og så 
støvsuger jeg nogen gange. 
TR: Hvad med dig, laver du noget derhjemme? 
Dreng 1: Nej, ikke sådan rigtigt. Ikke andet end at spille play station og se tv. 
BB: Men det får du vel ikke lommepenge for? 
Dreng 1: Nej.

Blade: 
TR: Læser I nogen blade? 
Dreng 2: Nej, ikke rigtigt. 
Dreng 1: Kun hvis det er sådan nogle sjove blade. 
TR: Hvad er det for nogen? 
Dreng 1: Det er Anders And-blade eller sådan noget.
Dreng 2: Ja. 
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Interview nummer 3  
Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler - Bjarnø (BB)

Interviewede: Pige 2 fra 3.b klasse på Holeby Skole 
Pige 1 fra 3.b klasse på Holeby Skole 

NOTE: Lyden under dette interview er meget dårlig, hvilket har haft en 
indvirkning på transskriberingen. 

BB: Hvor gamle er I? 
Begge: 10.
BB: Hvilken klasse går I i? 
Begge: 3b. 

Internetvaner:
BB: Bruger I Internettet meget? 
Begge: Nej, ikke sådan specielt. 
BB: Hvis I går på nettet, hvilket sider går I så ind på?
Pige 1: Jeg går ind på spil. 
Pige 2: Jeg må slet ikke være på Internettet.
BB til pige 2: Du må ikke være på Internettet?
Pige2: Nej. 
BB: I har slet ikke Internet derhjemme? 
Pige 2: Nej. 
BB: Bruger I det så mest til at spille? 
Pige 1: Ja.  
Pige 2: Så går jeg også nogen gange ind og ser, om min mor har en google. Hun har 
sådan en speciel en, som man kan gå ind på. 
BB: Har I Jeres egen e-mail?
Pige 1: Nej. 
Pige 2: Nej.
BB: Det kunne I måske ikke tænke jer?
Begge: Nej. 
BB: Skal I altid spørge jeres forældre om lov, inden I går på Internettet? 
Begge: Nej. 
Pige 1: Hvis jeg har fået lov til at spille computer, så må jeg også gå ind på Internettet. 
BB: Synes I, at der er mange reklamer på Internettet? 
Begge: Nej. 
BB: Ikke noget, I rigtigt lægger mærke til? 
Begge: Nej.
BB: Så hvis de var der, ville I synes det var okay? 
Begge: Ja. 
BB: Så I er ret ligeglade med det? 
Pige 2: Næ, jeg er ligeglad med Internettet, hvad skal man bruge det til? 
BB: Er I på Internettet hver dag?
Pige 1: Nej. 
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TV vaner: 
TR: Hvilke kanaler ser I? 
Pige 1: Toon Disney  
Pige 2: Jeg ser både Disney Channel og Toon Disney. 
Pige 1: Det gør jeg også. Men ellers zapper jeg meget rundt på kanalerne. Ellers går jeg 
bare udenfor. 
BB: Og leger i stedet for?
Pige 1: Ja, man bor jo på en gård. 
TR: Ser I reklamerne ind i mellem programmerne? Eller zapper I væk fra dem? 
Begge: Nogen gange [De ser reklamerne nogle gange] 
TR: Må I se fjernsyn, mens I spiser? 
Pige 2: Ja. 
Pige 1: Nej ikke så gerne. 
BB: Kun, hvis der er noget meget vigtigt? 
Pige 1: Ja. 
(…) 
TR: Hvilke programmer ser I? 
BB: I så Toon Disney og Disney Channel? 
Begge: Ja.
Pige 1: Men jeg ser også dyreprogrammer, hvis der er noget godt. 
BB: I kan godt lide dyr? 
Pige 1: Ja, især heste katte og hunde. Har en hund, en kat, to marsvin og to heste. 
BB: Hold da op, det var mange dyr! 
Pige 2: Vi har også nogen. Vi har 46 eller sådan noget kaniner. 
BB: Hold da op det var mange!
TR: Hvad synes I om reklamer? 
Pige 2: De er kedelige. 
Pige 1: De er lidt irriterende.
TR: Er der nogen reklamer, I kan huske? 
Begge: Ja!!
Pige 1: Jeg har en evne til at kunne huske titelmelodier og reklamer. 
TR: Kan I fortælle om en sjov reklame? 
Pige 1: Ja, men det kommer an på, hvad for en.
BB: Bare en eller anden, I kan huske. 
Pige 1: Jeg kan huske dem alle sammen.
BB: Bare en, hvad med en for mad? 
Pige 1: Alle dem der kommer ind imellem, man er i gang med at se en god film. De der 
fra Knoor. ”Filmen bliver sponseret af Knorr”. 
BB: Det er irriterende? 
Pige 1: Ja. 
(….) [delvis meget utydeligt]
TR: Skal reklamer være sjove? 
Pige 1: Ja.
Pige 2: Hvis de endelig skal være der, skal de da [Være sjove]
TR: Ser I reklamer andre steder henne end på Internettet eller på fjernsynet? 
Begge: Ja. 
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Pige 2: På biler. 
TR: Ville sådan en reklame som Toms-reklamen være lige så god, hvis den var med 
gulerødder bananer og æbler? 
Pige 2: Ja.
Pige 1: Ja, nogenlunde. 
BB: Det er bare vigtigt, at den er sjov?
Begge: Ja. 
BB: Hvis I skulle lave en reklame, ville I så putte dyr i, eller …? 
Begge: Ja. 
Pige 2: dyr, noget sejt der gør et eller andet sjovt. 
BB: Hvad med kendte mennesker?
Pige 2: Dem er jeg ligeglad med. 
Pige 1: Også mig, dem jeg ligeglad med. 
BB: I vil hellere have dyr? 
Begge: Ja.
Pige 1: Den fra Fårup [Fårup Sommerland], de er sjove, med dyrene. 
 
Mobiltelefonvaner: 
TR: Har I en mobil? 
Begge: Ja. 
TR: Er det den første, I har? 
Pige 2: Nej! 
TR: Hvor mange har du haft?
Pige 2: 3,4,5 stykker
Pige 1: Det er min første. 
TR: Hvad bruger I mobilen til?
Pige 1: Sms.
Pige 2: Spille. 
TR: Hvor mange penge må I bruge på den om måneden?
Pige 2: Det ved jeg ikke. 
Pige 1: Jeg har gratis sms, og jeg må helst ikke ringe. 
TR: Modtager I reklamer på mobilen? 
Begge: Nej.
Pige 2: Jeg har en gang modtaget en. Det er, fordi den står i min fars navn, så modtog jeg 
en gang et tilbud om noget med et værtshus inde i København.
TR: Er I med i nogle sms-konkurrencer?
Begge: Nej. 
TR: Bruger I jeres mobiltelefon meget? 
Pige 2: For det meste glemmer jeg den bare derhjemme. 
Pige 1: Ja, det kender jeg godt. 

Madvaner:
TR: Spiser I meget frugt og grønt derhjemme? 
Begge: Ja.
Pige 1: Jeg plejer nok at spise to stykker frugt eller grønt hver dag.
BB: Har I det med i jeres madpakker? 
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Pige 1: Ja, jeg har nogle gange agurk, gulerødder, tomat eller et eller andet med.  
TR: Hvor tit får I slik derhjemme? 
Pige 2: Ikke særlig tit. 
Pige 1: Om lørdagen
BB: Er det sådan en gang om ugen? 
Begge: Ja.
TR: Har I en dag om ugen, hvor I laver mad derhjemme? 
Pige 1: Nej. 
Pige 2: Nogle gange.
BB: Må I så bestemme, hvad I får til aftensmad en gang i mellem? 
Begge: Ja. 
Pige 2: Nogle gange, hvis man spørger om det. 
BB: Hvad vil I så helst have?
Pige 2: Når min far laver mad, får vi pandekager. 
Pige 1: Ja pandekager. Han kan ikke finde ud af at lave andet, så man vil gerne have far-
mad. 
Pige 2: Min fars gamle kæreste kan ikke finde ud af at lave andet end pandekager. 
TR: Er I med ud og handle ind? 
Begge: Ja, nogen gange.
Pige 2: Nogen gange er jeg bare alene hjemme imens. 
TR: Må I så nogen gange bestemme, hvad der bliver handlet ind? 
Pige 1: Nogen gange. Hvis der er noget, man lige falder over. Ellers skal man plage lidt
BB: Hvad plager I så om?
Pige 2: Hvis der er et eller andet, som man gerne lige vil have. 
TR: Synes I, at der er mange reklamer for mad. 
Pige 2: Ja.
Pige 1: Ja, alt for mange. 
BB: Kan I huske nogen af dem? 
Pige 1: Ja, den der med Knoor sovser. 
Pige 2: Ja, og den der med: ”Harry tarteletter? Nej jeg kan ikke klemme flere ned. Så 
kommer ham der billetkontrolløren: Billetter, Harry. Nej, jeg kan ikke klemme flere ned”. 

 
Økonomi: 
TR: Får I lommepenge? 
Pige 1: Ja.
Pige 2: Nej, jeg gør ikke, for mine bliver sat ind på min konto, og min mor skylder mig 
allerede 1000 kr. eller sådan noget. 
BB: Ok, så det er ikke så nogen, I får i hånden hver uge?
Pige 1: Nej, vi har haft lommepengedag, men dem gider vi ikke have mere. 
BB: Ok, I får bare jeres forældre til at købe det til jer, hvis I skal have et eller andet? 
Pige 2: Ja, nogen gange.
Pige 1: Jeg ved ikke helt, hvordan jeg får de der penge. Jeg har nogle pligter og sådan. 
BB: Hvad er det for nogen? 
Pige 1: Jeg skal ordne dyr og lave lektier. 
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Blade: 
TR: Læser I nogen blade? 
Pige 1: Ja, nogen gange. 
TR: Hvad er det for nogen blade? 
Pige 1: Se og Hør. 
TR til pige 2: Læser du nogen blade? 
Pige 2: Ja.
TR: Hvad er det for nogen blade? 
Pige 2: Det er nogen blade, der er meget specielle.  
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Interview nummer 4

Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler Bjarnøe (BB)

Interviewede: Pige 1 fra 4.a klasse på Holeby Skole 
Pige 2 fra 4.a klasse på Holeby Skole 

BB: Hvor gamle er I?
Pige 1: 11.
Pige 2: Jeg er 10.
BB: Hvilken klasse går I i?
I kor: 4.a.

Internetvaner:
TR: Bruger I Internettet meget?
Pige 2: Nej.
Pige 1: Ja, nogen gange. 
BB: Hvad bruger du det til? 
Pige 1: Til at spille. 
BB til pige 2: Du bruger det ikke rigtigt?
Pige 2: Nej, ikke så meget. 
TR: Hvad for nogle sider bruger I?
Pige 2: Spil, MSN. 
BB: Har I Jeres egen e-mail?
I kor: Ja.
BB: Bruger I den meget?
Pige 1: Når jeg bruger MSN. 
(….) 
TR: Må I gå på nettet alene?
I kor: Ja.
BB: Skal I spørge jeres forældre, når I sidder ved computeren, eller går I bare derind? 
Pige 2: Ja [hun går bare derind].
Pige 1: Nej, jeg skal heller ikke. 
BB: Synes I, at der er mange reklamer på Internettet?
Pige 1: Næ.
Pige 2: Nej. 
BB: I lægger ikke rigtigt mærke til dem? 
Begge: Nej. 
BB: Er I på Internettet hver dag?
Begge: Nej.

TV vaner: 
BB: Hvilke kanaler ser I på tv?
Pige 2: Tv3. 
Pige 1: TV3 og DR1.
BB: Ser I de reklamer, der er imellem programmerne, eller zapper I væk?
Pige 2: Jeg kan godt se dem, men kun nogen gange.
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Pige 1: Det kan jeg også, men kun nogen gange. 
BB: Ser I meget tv?
Pige 1: Nej.
Pige 2: Kun hvis jeg keder mig. 
TR: Må I se tv, mens I spiser?
Pige 1: Ja… nogen gange. 
Pige 2: Ja, det kommer lidt an på, hvad jeg spiser. 
BB: Kommer det også an på, hvad der er i fjernsynet, hvis der er noget vigtigt, så må du 
godt?
Pige 2: Ja. 
TR: Hvilke programmer ser I?
Pige 2: Det er forskelligt 
BB: Der er ikke noget, I altid skal se?
Pige 2: Nej, det er forskelligt
TR: Hvad synes I om reklamer? 
Pige 2: Det ved jeg ikke.
BB: Kan I godt lide dem eller …?
Begge: Nej. 
TR: Er der nogen reklamer, I kan huske? 
Begge: Nej. 
TR: Så I kan ikke fortælle os om en sjov reklame, I har set? 
Pige 2: Næ..
Pige 1: Faktisk nej. 
TR: Skal reklamer være sjove?
Begge: Ja. 
TR: Hvad er sjovt?
Pige 2: Det er, når der er sjove ting i. 
BB: Som hvad f.eks.?
[Lang pause, og de kunne ikke komme i tanke om noget.]
TR: Ser I reklamer andre steder end i tv og på Internettet?
Begge: Nej.
TR: En reklame som Toms, den med skildpadden og guldbarren?
Pige 2:Ja den er sjov.
TR: Ville den være lige så sjov, hvis den var med pærer, æbler og bananer?
Begge: Ja, det ville den.
TR: Hvis I selv skulle lave en reklame, hvordan skulle den så være?
Pige 1: Det ved jeg ikke; den skulle være sjov. 
TR: Skulle der være kendte mennesker i eller dyr eller …?
Pige 1: Ja, kendte mennesker. 
BB: Hvilke nogen? Kender I nogen? 
Begge: Nej.

Mobiltelefonvaner:
TR: Har I en mobiltelefon? 
Pige 1: Ja.
Pige 2: Nej. 
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BB: Er det din første mobil? 
Pige 1: Næ.. Jeg har haft flere
BB: Hvor mange har du haft?
Pige 1: Altså, jeg har næsten lige fået en ny, det vil sige at jeg har haft tre mobiler. 
TR: Hvad bruger du den mest til?
Pige 1: Til at sms’e, for det er gratis.
TR: Ved du, hvor mange penge du må bruge for om måneden?
Pige 1: Ja, 100. 
TR: Er du med I sms-konkurrencer? 
Pige 1: Nogle gange. 
BB til pige 2: Hvornår må du få en mobil?
Pige 2: Det ved jeg ikke.
BB: Du har ikke brug for den? 
Pige 2: Nej, men jeg har haft. 
TR: Du har haft?
Pige 2: Ja. 
BB: Gik den så i stykker, eller …? 
Pige 2: Ja, på en måde gjorde den, for jeg kastede den ned i gulvet, fordi jeg blev så sur. 
BB: Så har du ikke fået lov til at få en siden?
Pige 2: Nej.

Madvaner: 
TR: Spiser I ofte grønsager? 
Begge: Ja.
TR: Og frugt? 
Begge: Ja.
BB: Hver dag?
Begge: Ja.
TR: Får I det med på madpakken?
Pige 1: Nogle gange.
TR: Har I en slikdag?
Pige 1: Ja, om fredagen.
Pige 2: Ja.. [Hun har også om fredagen]. Når der er Disney sjov. 
TR: Er I med til at bestemme, hvad I skal have at spise om aftenen?
Pige 1: En gang imellem.
BB: Hvad vil du så gerne have? 
Pige 1: Jeg plejer at læse i en bog. 
BB: En kogebog?
Pige 1: Ja. 
BB: Kigger du på billeder? 
Pige 1: Ja.
BB: Skal det være flotte billeder, før du gerne vil spise det?
Pige 1: Nej.
TR: Er I med ude og handle ind?
Begge: Ja.
BB: Får I så lov til at bestemme, hvad der bliver lagt i kurven?
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Begge: Nogle gange. 
TR: Synes I, at der er mange reklamer for mad på tv?
Begge: Næ.. 

Økonomi:
BB: Får I lommepenge?
Begge: Ja.
BB: Hvor meget får I om ugen? 
Begge: Det kommer an på, hvad jeg laver. 
Pige 1: Nogle gange får jeg 20, og nogen gange får jeg 31.
Pige 2: Det er forskelligt. 
BB: Hvad skal I lave for noget? 
Pige 2: Jeg skal støve af på mit værelse og alt sådan noget. 
Pige 1: Jeg skal støve af på mit værelse, tømme skraldespand og vaske op og sådan 
noget. 
BB: Så I laver noget for jeres lommepenge? 
Begge: Ja.

Blade:
TR: Læser I nogen blade? 
Begge: Ja, nogle gange. 
TR: Hvad er det for nogen blade?
Pige 1: Vi unge, så kan jeg ikke huske de andre. 
TR: Olivia? 
Begge: Ja nogle gange. 
Pige1: Jeg har mange Olivia’er, men jeg har også mange Vi unge.
BB: Hvad kan I godt lide ved dem? 
Pige 1: At der er nogle sjove ting i det. 
BB: At der er sjove historier i?
Begge: Ja, det kan jeg godt lide. 
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Interview nummer 5

Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler Bjarnø (BB)

Interviewede: Dreng 1 fra 4.a klasse på Holeby Skole 
Dreng 2 fra 4.a klasse på Holeby Skole 

TR: Hvor gamle er I?
Dreng 1: 11.
Dreng 2: 11.
TR: Hvilken klasse går I i?
I kor: 4.a

Internetvaner:
TR: Bruger I Internettet meget?
Dreng 1: Ja. 
Dreng 2: Ikke særligt. 
BB: Hvad bruger I det til? 
Dreng 1: Spille, chatte og alt muligt
Dreng 2: Jeg spiller, chatter med venner og sådan noget.
BB: Bruger I meget MSN?
Dreng 2: Jeg gør!
Dreng 1: Også mig. 
TR: Har I Jeres egen e-mail?
Dreng 2: Ja.
BB: Hvad bruger I den til?
Dreng 2: Jeg bruger den til, når jeg skal oprette bruger på et eller andet. 
BB: Hvor er du bruger henne?
Dreng 2: Jeg er bruger på Facebook, MSN, ja det er det eneste.
Dreng 1: Jeg bruger den både til MSN og Harbo. 
BB: Må I gå på internettet alene?
Dreng 2: Jeg må.
Dreng 1: Jeg må også. 
BB: Skal I spørge Jeres forældre om lov først, eller går I bare hen til computeren?
Dreng 2: Det gør jeg. 
Dreng 1: Jeg går også bare hen til computeren.
BB: Synes I, at der er mange reklamer på Internettet?
I Kor: Ja!
BB: Synes I, de er irriterende?
Dreng 1: Nogen gange er de.
Dreng 2: Nogen gange er de, ja. 
Dreng 1: Nogen gange, når man sidder og spiller et eller andet, så kommer de bare op. 
BB: Det synes du er irriterende?
Dreng 1: Ja. 
BB: Lægger I mærke til, hvad det er for nogle reklamer? 
Dreng 1: Noget med du har vundet 1 million eller 10.000 kr. eller sådan noget.
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BB: Lader I dem bare være så?
Dreng 1: Jeg lader dem bare være. 
BB til dreng 2: Gør du også det?
Dreng 2: Ja. 
TR: Er I på Internettet hver dag? 
I kor: Nej. 

TV vaner:
BB: Hvilke kanaler ser I derhjemme?
Dreng 1: Jeg ser DR1, TV2, MTV, Vh1, Cartoon Network, Disney Chanel og en hel 
masse andre. 
Dreng 2: Jeg ser: DR1 TV2, Disney Chanel, The voice. Nogen gange ser jeg også noget 
tysk noget, når der ikke er andet at kikke på, så ser jeg så noget tysk noget. Så er der også 
sportskanaler, så ikke andet. 
TR: Så du ser meget tv?
Dreng 2: Ja, når jeg keder mig, gør jeg. 
TR: Ser I de reklamer, der er i mellem programmerne, eller zapper I væk fra dem?
Dreng 1: Jeg zapper væk fra dem.
Dreng 2: Jeg zapper væk fra dem og går så tilbage, når det, jeg er i gang med at se, 
begynder igen. 
BB: Synes I, det er irriterende, at de er der?
I kor: Ja.
TR: Må I sidde og spise, mens I ser fjernsyn?
Dreng 2: Ja. 
Dreng 2: Ikke, når vi har gæster.
BB til Dreng 2: Men må du til daglig?
Dreng 2: Ja.
BB til dreng 1: (Der mangler noget hør igen)
Dreng 1: Hvis det er sådan noget slik noget, men ikke aftensmad
TR: Hvad synes I om reklamer?
Dreng 1: Nogen gange er nogen af dem meget sjove. 
Dreng 2: Ja.. [i forlængelse af det, dreng 1 svarer]
BB: De reklamer I kan huske, hvorfor kan I huske dem?
Dreng 1: Fordi de kommer tit. 
Dreng 2: Ja. 
TR: Kan I fortælle om en sjov reklame? 
Dreng1: Den der med rotten, der er ved at få en trillebør og alt muligt andet i hovedet 
[ Gori reklamen] 
TR: Skal reklamer være sjove, for at I kan huske dem?
I kor: Ja.
TR: Ser I reklamer andre steder end i fjernsynet eller på nettet?
Dreng 2: Nej jeg gør ikke.
Dreng 1: Jo, når jeg er i København, det er så nogle plader. [outdoor]
Dreng 2: Dem ser jeg også meget tit.
BB: Husker I dem, eller går I bare forbi dem?
Dreng1: Jeg går bare forbi dem.
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Dreng 2: Jeg kikker på dem, og så går jeg. 
TR: Sådan en reklame som Toms, husker I den med skildpadden? 
I kor: Ja.
TR: Ville den være lige så sjov, hvis den var med æbler, pærer og bananer? 
Dreng 2: JA.
Dreng 1: Ja, det kunne da nok se meget sjovt ud. 
BB: Ville I så spise mere frugt?
Dreng 2: Ja.
Dreng 1: Ja, det tror jeg.
BB: Hvis frugten så sjov ud, så ville I spise mere frugt?
Dreng 2: Ja. 
Dreng 1: Så kunne man godt lige se, om der var et hul eller to. [Han må mene til ben og 
arme] 
BB: Hvis I skulle lave en reklame, hvordan skulle den så være?
Dreng 1: Den skulle være sjov - også lidt sælgende. 
Dreng 2: Ja [til det, som dreng 1 mener].
Dreng1: Der skulle ske meget i den og alt muligt. 
(….)

Mobiltelefonvaner: 
TR: Har I mobiltelefon?
I kor: Ja.
TR: Er det den første I har, eller har I haft mange?
Dreng 2: Jeg har haft mange.
Dreng 1: Jeg har også haft mange.
BB: Hvor mange har I haft?
Dreng 1: Jeg har haft tre-fire.
BB: Hvad bruger I dem til?
Dreng 1: Skrive, ringe, spille, alt muligt. 
Dreng 2: Spille.
TR: Hvor mange penge må I bruge for på mobilen?
Dreng 1: Jeg har taletidskort. 
BB: Hvor meget er det på?
Dreng 1: Det er på 100 kr. 
Dreng 2: Jeg har også taletidskort.
BB: Hvor tit får I skiftet taletidskort på mobilen?
Dreng 1: Hver måned, tror jeg.
Dreng 2: Også jeg. 
BB: Så det er jeres forældre, der bestemmer, hvor meget I må bruge?
I kor: Ja.
TR: Modtager I reklamer på mobilen?
Dreng 1: Nej.
Dreng 2: Slet ikke. 
TR: Er I med i sms-konkurrencer?
 Dreng 1: Nej.
Dreng 2: Jeg har været det en gang.
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BB: Hvad var det for?
Dreng 2: Det var i ”Hvem vil være millionær”.
TR: Jeg kan næsten forstå, at I bruger jeres mobil meget.
Dreng 1: Ja, jeg gør.
Dreng 2: Ikke, når jeg er sammen med venner.

Madvaner:
BB: Får I frugt og grønt derhjemme? 
Dreng 2: Ja, nogen gange.
BB: Oppe i skolen?
Dreng 1: Ja, det gør vi.
TR: Får I frugt med i jeres madpakke?
Dreng 2: Ja!
Dreng 1: Jeg gør ikke. Jeg får ikke madpakke med, jeg får kantinemad. [Skolen har en 
bod, hvor man kan købe mad] 
BB til dreng 2: Hvad får du med af frugt og grønt i din madpakke?
Dreng 2: Det er forskelligt.
TR: Har I en dag derhjemme, hvor I laver mad?
Dreng 1: Jeg har.
Dreng 2: Der har været en gang, hvor jeg har lavet mad, hvor jeg lavede koteletter.
(...)
BB: Har I en ugentlig slikdag?
Dreng 2: Ja, om fredagen.
BB: Må I så selv bestemme, hvad I vil have?
Dreng 2: Jeg tager bare.
Dreng 1: Jeg har en fast dag, og om fredagen skal jeg have popkorn.
(…..) 
TR: Er I med ude og handle ind en gang i mellem?
I kor: Ja.
BB: Må I så bestemme, hvad jeres forældre køber?
I kor: Nej.
Dreng 2: Nej, jo, lidt.
BB: Plager I nogen gange om noget?
Dreng 1: Ja, nogen gange.
Dreng 2: Jeg betaler bare selv. 
TR: Synes I, at der er mange reklamer for mad på tv?
I Kor: Ja. 
BB: Kan I huske nogen af dem?
Dreng 1: Der er den der bearnaisesovs, eller hvad den nu hedder. 
BB: Knoor?
Dreng 1: Ja, med alle de der forskellige pakker. 
(…..) 

Økonomi:
TR: Får I lommepenge?
I kor: Ja. 
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BB: Hvor meget får I? 
Dreng 1: Jeg får 400.
BB: Det vil sige 100 kr. om ugen? 
Dreng 1: Ja. 
BB: Skal du lave noget for dem? 
Dreng 1: Nej, dem får jeg bare. 
TR til dreng 2: Får du lommepenge? 
Dreng 2: Ja, jeg får 1200 af min far. For det skylder han mig. 
BB: Hvad skylder han dig for? 
Dreng 2: Altså, jeg får 500 af ham, så jeg ved ikke, om jeg får 1200, eller hvad jeg gør. 
Han har taget 750 fra mig, og jeg får 500 af ham. 
BB: Så du får ikke nogen faste lommepenge hver uge? 
Dreng 2: Kun hvis jeg laver noget.
BB: Har du nogen pligter, du laver hver uge?
Dreng 2: Nej, det har jeg ikke. Det er kun, hvis jeg går ud og samler sten eller et eller 
andet, så får jeg penge for det. 
BB til dreng 1: Hvad med dig, du laver ikke noget for dine lommepenge?
Dreng 1: Nej, det gør jeg ikke. Nogen gange, hvis min morfar laver noget der er sjovt, så 
spørger han, om jeg vil være med og tjene en 50’er. 

Blade:
TR: Læser I nogen blade?
Dreng 1: Når jeg er hos min farmor, gør jeg. 
TR: Hvad er det for nogen blade?
Dreng 1: Anders And og Jumbobøger, alt muligt. Hun har alle Jumbobøgerne. 
Dreng 2: Jeg læser nogen blade hos min mor, og så læser jeg også en bog, der handler 
om fodbold. 
BB: Hvad var den første bog, du snakkede om?
Dreng 2: Det er med mennesker, der kan flyve og sådan noget.
BB: Nogle spændende bøger?
Dreng 2: Ja. 
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Interview nummer 6

Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Alder -Bjarnøe (BB)

Interviewede: Pige fra 4.b klasse på Holeby Skole
Dreng fra 4.b klasse på Holeby Skole

BB: Hvor gamle er I?
Pige: 11.
Dreng: 10.
BB: Hvilken klasse går I i?
I kor: 4.b. 

Internetvaner:
BB: Bruger I Internettet meget?
I kor: Ja. 
BB: Hvad bruger I det til? 
Pige: Spille og chatte med andre. 
Dreng: Ja. 
TR: Har I Jeres egen e-mail?
Dreng: Jeg har.
Pige: Nej.
TR: Hvad bruger du den til?
Dreng: Til de spil, hvor man skal bruge en e-mail.
BB: Du bruger den ikke til at skrive til andre?
Dreng: Nej, det bruger jeg den ikke til. 
BB: Må I gå på nettet, når I er alene?
Pige: Jeg må gerne nogen gange.
Dreng: Jeg må også godt.
TR: I skal ikke spørge Jeres forældre om lov først?
Dreng: Nogen gange skal jeg spørge, om jeg må bruge computeren, så går jeg også på 
Internettet og spiller spil.
Pige: Det gør jeg også
BB: Synes I, at der er mange reklamer på Internettet?
Pige: Ja, nogen gange kan der godt være.
Dreng: Ja.
BB: Synes I, de er irriterende?
Pige: Nej.  
Dreng: Hvis jeg ikke lige lægger mærke til dem, så plejer jeg bare at åbne dem og så 
lukke dem igen. 
Pige: Det gør jeg også.
BB: Lægger I mærke til, hvad der er på reklamerne?
Dreng: Jo, jeg plejer sådan nogen gange, så kikker jeg på dem, og så lukker jeg dem.
Pige: Ja ja. [hun gør det samme som drengen]
BB: Bruger I internettet hver dag?
I kor: Ja.
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TV vaner: 
BB: Hvilke programmer eller kanaler ser I på tv?
Pige: Jeg ser Tv2 og DR1.
Dreng: Jeg ser The Voice, Disney Chanel, Toon Disney, Cartoon Network, Boomerang, 
Jey tix? 
TR: Ser I de reklamer, der er mellem programmerne?
Pige: Ja.
Dreng: Ja.
TR: Zapper I nogen gange væk?
Pige: Nej, jeg gør ikke.
Dreng: Nej.
TR: Ser I meget fjernsyn?
Pige: Ja lidt, det kommer an på, hvad jeg skal.
Dreng: Ja, det er nok også det samme. 
BB: Det kommer an på, hvad der er tid til?
Pige: Ja.
BB: Det er ikke noget med, at jeres forældre siger, I kun må i noget tid?
Begge: Nej.
TR: Må I spise, mens I ser fjernsyn?  
Pige: Jeg må gerne.
Dreng: Jeg plejer ikke at gøre det, men jeg må godt. (….) 
BB: Hvilke programmer ser I?
Dreng: Ja, jeg ser normalt The Voice, når jeg har tændt min computer. 
Pige: Ja, Friends og Beverly Hills 90210. 
BB: Hver dag?
Begge: Ja (…..)
TR: Hvad synes I om reklamer?
Begge: De er okay.
BB: I har ikke noget imod dem?
Begge: Nej.
TR: Er der reklamer, I kan huske?
Pige: Kan ikke lige komme i tanke om nogen.
Dreng: På The Voice er der nogen med, hvor du kan taste noget ind på din mobil, så får 
man ting på sin mobil. 
(…) 
TR: Kan I fortælle om en sjov reklame?
[efter lang tænkepause]
Pige: Ikke rigtigt. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen.
Dreng: Jo, der er sådan en på The Voice, hvor man kan sende en sms, så får man en 
ringetone, der lyder som om man prutter. Så er der en der står i en elevator, der kører op, 
hvor hans mobil så begynder at ringe, og det lyder, som om der er nogen, der prutter. [Så 
står resten af dem i elevatoren og trækker vejret meget tungt] 
(…..)
TR: Ser I reklamer andre steder end på tv og på nettet?
Begge: Nej [de nikker nej].
BB: Skal reklamer være sjove?
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Pige: Nej. 
Dreng: Nej.
TR: Kan I huske Toms reklame, med Skildpadden og Guldbarren?
Begge: Ja! 
Dreng: Ja, de er sjove
TR: Ville den være lige så sjov, hvis det var pærer, bananer og æbler?
Dreng: Ja, det tror jeg godt, den kan.
BB: Tror I så, at I ville spise mere frugt?
Pige: Ja. 
BB: Hvis I stod der, og der var et sjovt æble. 
Pige: Ja.
BB: Hvis der var klistermærker på, I kunne samle?
Dreng: Ja, det kunne godt være.
TR: Hvis I skulle lave en reklame, hvordan skulle den så være?
[pause]
BB: Skulle der være noget bestemt i den? Dyr eller kendte mennesker? Eller skulle den 
bare være sjov?
Pige: Ja. 
TR til Dreng: Du ser tænksom ud.
Dreng: Det kunne være meget sjovt med et rockband, der stod og spillede. Så kom der en 
kurv op gennem publikum, op mod scenen, og så tog de den op og spiste fra den.  
TR: Kunne det være sjovt?
Dreng: Ja.
TR: Hvad skulle de så spise? Frugt eller …?
Dreng: Ja, frugt eller noget andet.
BB: I hvert fald noget med musik? 
Dreng: Ja.
TR: Hvilket band skulle det så være?
[pause]
BB: Nik og Jay?
Dreng: Ja, f.eks. 

Mobiltelefonvaner: 
TR: Har I en mobiltelefon?
Pige: Ja.
Dreng: Ja.
TR: Har I haft mange?
Pige: Ja.
BB til dreng: Hvor mange har du haft? 
Dreng: Jeg har seks.
Pige: Jeg har arvet fra min far og mine storebrødres. 
BB: Så du har arvet?
Pige: Ja.
BB til Dreng: Hvad med dig?
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Dreng: Nej, jeg havde en gang en mobiltelefon, den havde jeg og min storebror sammen. 
Så fik jeg så en ny, den er så gået i stykker. Så fik jeg så en aflagt af dem, og den har jeg 
så nu. 
TR: Hvad bruger I den så til?
Pige: Til at spille og skrive med vennerne.
Dreng: Ja, og ringe for f.eks. at spørge, om jeg må få en legekammerat med hjem.
TR: Hvor mange penge må I bruge på den om måneden?
Pige: Jeg har 100, men 200, hvis vi skal på ferie eller sådan noget.
Dreng: Jeg ved det ikke – tror, det er 100, eller begrænset. Men jeg ved det ikke. 
(….)
TR: Modtager I reklamer på mobiltelefonen? 
Pige: Nej, jeg gør ikke.
Dreng: Ja, jeg gør fra Anders And.
BB: Er I med i SMS-konkurrencer. 
Begge: Nej.

Madvaner: 
TR: Spiser I ofte frugt og grønsager derhjemme? 
Pige: Jeg gør.
Dreng: Ja, jeg tager en banan eller et æble nogen gange. 
BB: Får I det med på madpakken?
Pige: Ja, jeg gør.
BB: Men det er ikke hver dag?
Dreng: Nej.
BB: Har i en ugentlig slikdag?
Pige: Jeg får nogen gange, det er ikke sådan, at jeg har en bestemt dag. 
Dreng: Sådan har jeg det også.
BB: Det er, når jeres forældre bestemmer?
Pige: Ja.
TR: Har I en fast maddag?
Pige: Nej, jeg har ikke.
BB: Hjælper I nogen gange til med at lave mad?
Dreng: Ja, nogen gange gør jeg. I weekenden. Men jeg har ikke sådan noget bestemt.
TR: Er I med til at bestemme, hvad I skal have til aftensmad?
Begge: Nej.
TR: Er I med ude og handle ind?
Pige: Jeg er. 
TR: Får I lov til at bestemme, hvad der kommer i indkøbskurven?
 Begge: Nogen gange. 
TR: Må I plage om det?
Pige: Jeg gør det, men jeg må nok ikke. 
Dreng: Min storebror kan godt lide sådan nogle skivekartofler, hvor jeg godt kan lide 
sådan nogle runde nogen med nogen med kartoffelmos inden i. Dem må jeg godt få en 
gang i mellem. 
TR: Synes I, at der er mange reklamer for mad på tv?
Pige: Næh.
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Dreng: Lidt [lidt mange] 
BB: Kan I huske nogen?
Pige: Nej. 
Dreng. Så nogen som Toms-reklamen. På Cartoon Netvork er der nogen med nogen ting, 
der kan købes. 
(….)

Økonomi:
TR: Får I lommepenge?
Pige Kun hvis jeg har gjort noget.
Dreng: Jeg får, når jeg samler dåser. Så nogen gange får jeg 200 kr. 
TR: Så I får ikke faste lommepenge?
Begge: Nej.

Blade:
TR: Læser I nogen blade?
Pige: Anders And, Vi Unge og Girls.
Dreng: Jeg læser Anders And, og min storebror kan godt lide manga tegneserier (….)
BB: Hvorfor læser I de blade?
Pige: Der er mange spændende ting i, som jeg kan læse i hverdagen.
Dreng: I Anders And er der 4-5 historier og så er der Du godeste og Helt til grin mm. Og 
det kan jeg godt lide.  
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Interview nummer 7

Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Barnøe (BB)

Interviewede: Pige fra 5. klasse på Holeby Skole
Dreng fra 5. klasse på Holeby Skole

BB: Hvor gamle er I? 
Pige:12
Dreng:12 år

Internetvaner:
BB: Bruger I internettet meget derhjemme? 
Pige og Dreng: Nej! 
BB: Hvilke sider bruger I? 
Dreng: Y8 
Pige: Y8 og Go Supermodel pige. 
TR: Hvad er Y8?
Dreng:Y 8 er en spilleside, ligesom gratis spil. Med flere 100 gratis spil.  
(…)
BB: Har I en e-mail? 
Dreng: [Nikker nej]. 
Pige: Ja, hos far har jeg, men ikke hos mor, for hun vil ikke have det, men jeg får snart 
en. Men hjemme hos far har jeg. 
BB: Må I godt gå på internettet alene? 
Dreng: Ja.
Pige: Ja, jeg må godt side ved computeren alene. Men jeg skal lige spørge om lov. 
BB: Skal du vise, hvilke sider du går ind på?
Pige: Ja, min far vil gerne vide, hvilke sider jeg går ind på. Hvis han ikke kender dem, vil 
han vide, hvilke spil der er derinde. 
BB: Hvad med dig? [til dreng]
Dreng: Jeg må slev bestemme. 
BB: Synes I, at der er mange reklamer på nettet?
Pige og Dreng: Ja
BB: Er det ok, at der er reklamer på nettet?
Pige: Ja. 
Dreng: Det er jeg ligeglad med.
BB: Er I på nettet hver dag? 
Pige og Dreng: Nej

TV vaner:
TR: Så skal vi snakke lidt om tv.  Hvilke tv-kanaler ser I?
Pige: Jeg ser ikke nogen [De har vist ikke tv derhjemme]
Dreng: Disney Chanal, Cartoon network, altså alle de der børnekanaler. 
BB: Ser I de reklamer der er imellem programmerne? 
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Pige: Nej, der slår jeg væk. 
Dreng: Det gør jeg også [Slår væk, når der kommer reklamer]
BB: Synes I, at de er irriterende?
Pige: Ja.
BB: Ser I meget tv?
Pige: Nej
Dreng: Nej, lidt
BB: Må I se tv, mens I spiser?
Dreng: Ja, det gør jeg, 
BB: [til dreng] Hver dag?
Dreng: Ja
Pige: Ja, ikke hver dag, men gang imellem kan der godt blive sat en film på
TR: Hvilke programmer ser I? [Efter en lang pause] BB: Er der nogen serier som 
Friends, Beverly Hills 90210, eller andre som I ser hver uge? 
Dreng: Nej, det er forskelligt med mig
Pige: Også her  
BB: Hvad synes I om reklamer? 
Dreng: På internettet?
BB: På fjernsynet: 
Dreng: På fjernsynet, der er de irriterende. 
Pige: Ja, på fjernsyn er de virkelig irriterende 
TR: Er der nogen, I kan huske?
Pige: Nogen af dem kan jeg godt huske. Med de der nisser, de er meget sjove [Viasats 
reklame, hvori der indgår havenisser]
TR: Kan I fortælle om en reklame, der er sjov? 
Pige: Den der med bjørnen med leverpostejsmaden, hvor han slår på mikrofonen. 
[Stryhns reklame] 
BB til dreng: Hvad med dig?
Dreng: Nej
BB: Skal reklamer være sjove?
I kor: Ja
Pige: Der er ikke noget ved dem, hvis ikke de er sjove. Hvis de er sjove, vil jeg meget 
gerne se dem, men hvis mor og far synes, de er irriterende, slår de bare væk. 
TR: Ser I reklamer andre steder end i tv?
Pige: Ja, på nettet gør jeg.
TR: Andre steder ud over nettet? 
Dreng: Nej
BB: Kan I huske Toms-reklamen, den med familien Toms? Ville den være lige så god, 
hvis det var med frugt og grønsager?
Pige: Ja har set den Lidt ligesom den med tyggegym bobbelgym.[ pigen tænker på Gajol 
reklamen] 
BB: Ja, ville I spise mere frugt og grønt, hvis de [reklamerne] var sjove?
Dreng: Det tror jeg ikke, at jeg ville. 
Pige: Det tror jeg, måske jeg ville. Den slags frugt jeg godt kan lide, ville jeg måske. 
Men ikke frugt, jeg ikke kan lide.
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BB: Hvis I selv kunne bestemme, hvordan skulle en reklame så se ud? Skulle der være 
nogle bestemte ting i, kendte mennesker eller dyr eller sådan noget?
Pige: Jeg synes, de skal være sjove, men samtidigt alvorlige. De skal ikke snyde. Det 
synes jeg tit, de gør i butikker. Hvor man f.eks. siger, at det er holdbart, og så når man 
køber det, så er det gået i stykker eller et eller andet. Fordi man ikke passer ordentligt på 
det eller så noget. Man skal jo også have sandheden, for ellers er der ikke noget ved det. 
De tjener ikke penge på at sige noget, der er forkert.
BB: Så det skal være ærlige reklamer?
Pige: Ja, for så tjener man også flest penge ved at sige sandheden
(….)

Mobiltelefonvaner:
TR Har I en mobil? 
Pige og Dreng: Ja
TR: Er det den første, eller har I haft mange?
Pige: Det er min tredje eller fjerde.
Dreng: Også her
BB: Er det nogen, I har arvet?
Pige: Ja [Mest fra faren]
Dreng: Fået nye. 
BB: Hvad bruger I dem til? 
Dreng: Møde med vennerne
Pige: Det gør jeg også. Nogen gange får min lillebror lov til at spille. Nogen gange, hvis 
jeg er ude hos nogen, så bruger jeg den til at høre musik på. 
TR: Tager I billeder med dem?
Begge: Ja
Pige: Men kun af dem jeg må
BB: Så I skal lige spørge om lov? 
Pige: Ja
(…….) 
TR: Hvor mange penge må I bruge for om måneden på mobilen - ved I det?
Dreng: Nej
Pige: Jeg har Callmee, og jeg kan skrive lige så tosset som jeg overhovedet vil. Jeg får 
hele tiden nye sms’er.
TR: Er det mange reklamer, du får?
Pige: Nej
TR [til Dreng]: Får du reklamer på mobilen?
Dreng: Nej
Pige: Altså, det er sådan, at hvis jeg ikke har særligt mange penge tilbage, så stopper de, 
så jeg ikke kan skrive mere eller ringe til nogen. Så siger jeg det bare til far, så betaler 
han bare, og så bliver det åbnet igen. 
TR: Deltager I i nogen sms konkurrencer?
Pige og Dreng: Nej
Pige: Og heller ikke dem der, hvor der står ’Send denne her videre til alle du har i din 
telefonbog’, det gør jeg bare ikke. Det er jo bare for at få penge. Altså, jeg har ikke noget 
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imod det, hvis det er sådan en, ”Hvis du får en sms fra dette nummer, skal du ikke svare 
eller åbne, for så koster det så og så mange penge”. Så sender jeg den videre. 
TR til Dreng: Sender du så nogen videre? 
Dreng: Nej.  

TR: Spiser I tit frugt og grønsager derhjemme? 
Dreng: Ja, jeg gør
TR: Hver dag?
Dreng: Ja
Pige: Næ, egentlig ikke. 
BB: Får I frugt og grønt med på madpakken?
Drenge: Nej
Pige: Agurker (:….)
TR: Har I en fast slik dag derhjemme?
Pige og Dreng: Nej
TR: Må I så spise alt det slik, I vil?
Pige og Dreng: Nej
BB: Det er jeres forældre, der bestemmer? 
Pige: Far og mor bestemmer, vi skal ikke spise for meget. Jeg ved, at jeg ikke skal spise 
for meget, for så får jeg ondt i maven, og det kan jeg ikke lide. (..) 
BB: [til dreng]: Hvad med dig, får du bare lidt en gang imellem?
Dreng: Ja
BB: Er der en dag om ugen, hvor I laver mad derhjemme? Eller må bestemme, hvad I 
skal have at spise?
Pige: En gang imellem, hvis mor og far de har travlt, så spørger jeg, om jeg må få lov til 
at lave mad, og det må jeg gerne. 
BB[til pige]: Hvad laver du så? 
Pige: Jeg har prøvet at lave koteletter i fad, ellers laver jeg spaghetti og kødsovs. 
BB [til dreng ]: Hvad med dig? 
Dreng: Nej. 
BB: Er I så nogen gange med til at bestemme, hvad I skal have til aftensmad?
Dreng: Nej
 Pige: Jo, i går gik min mor rundt i 20 minutter i butikken og kunne ikke bestemme, hvad 
vi skulle spise, så spurgte hun mig. ”Kan vi ikke få pitabrød?”. Det var da en god ide, og 
så gik hun der, der, der og der, og så var vi færdige. 
TR: Så I er med ude og handle en gang i mellem?
Pige: Ja 
Dreng: Ja 
TR: Bestemmer I så, hvad I skal have?
Pige: Ja, nogen gange 
TR: Skal I plage om det?
Dreng: Ja, nogen gange
Pige: Ja, jeg kan ikke tåle at gå forbi noget bestemt, og nogen gange, hvis jeg er ude og 
handle sammen med far, siger han: ”Du skal ikke engang spørge” pige ”hvad nu.  Faar, 
må jeg ikke godt få dem der?”, Faren ” det var lige det. 
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BB: Synes I, at der er mange reklamer for med på tv f.eks. morgenmadsprodukter, 
chokolade eller noget? 
Pige og Dreng: Næ.. 
Pige: Der kunne godt være nogle flere. [pigen fortæller så en historie om, hvordan hun 
har fået 23 poser Kims chips.] (….)

TR: Får I lommepenge derhjemme?
Pige og Dreng: Nej
TR: Heller ikke, hvis I laver nogen pligter?
Dreng: Jo, så nogen gange
Pige: Jeg har ikke pligter som sådan. Jeg får penge hver gang, jeg er hos min mormor og 
morfar, så får vi 100 kroner hver.
BB: Gemmer I dem og sparer dem op. 
Pige: Nej 
BB: Så bruger I dem med det samme?
Pige: Nej, nogen gange, hvis jeg er ude og handle med min mor, så køber jeg bare slik.
BB: Er der nogen blade, I læser?
Dreng: Nej
Pige: [pigen havde på et pizzeria set det SE og HØR, hvor der var et billede af en dame 
med meget store bryster, hvilket hun synes var sjovt] 
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Interview nummer 1. 
Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler Bjarnø (BB)

Interviewede: Pige fra 5.b klasse på Munkekærskolen 
Dreng fra 5.b klasse på Munkekærskolen

Der var meget larm i baggrunden. 

TR: Hvor gamle er I 
Pige: 11
Dreng: 11
TR: Hvad klasse går I i?

Internetvaner:
TR: Bruger I Internettet meget?
Dreng: Jeg bruger det kun når jeg keder mig og jeg ikke har noget at lave, så går jeg der 
ind. 
Pige: Det er nogenlunde det samme med mig. F.eks. hvis man er alene hjemme, kan man 
altid lige gå på internettet og se om der sker noget. 
TR: Hvilke sider bruger I på Internettet. 
Dreng: Jeg er mest inde på Facebook og YouTube.  
Pige: Jeg er også mest inde på Facebook.
TR: Hvorfor er det lige de her sider?
Dreng: Fordi på Facebook har man chancen for at være sammen med sine venner online. 
Der kan man også spille sammen med sine venner. F.eks. Poker hvor man kan invitere 
sine venner. 
Pige: Jeg gør det fordi så kan man skrive sammen med nogen. Det er lidt sjovere end 
bare at sidde og kigge. Jeg gør det også fordi der er en masse sjove spil man kan spille 
derinde. 
TR: Hvad bruger i så disse sider til?
Dreng: Vi bruger dem til at holde os i trit med hvad der sker med de andre. For man kan 
jo skrive hvad man laver. Her den anden dag der skrev jeg at jeg havde været til Brøndby 
kamp.
Pige: Jeg bruger det til at skrive med andre derinde. 
TR: Har I jeres egen e-mail?
Begge: Ja
TR: Bruger I den? 
Pige: Kun når jeg skal ind på Facebook. 
Dreng: Jeg bruger den når jeg skal ind på andre online spil. 
TR: Må I gå på internettet alene eller skal I spørger Jeres forældre om lov? 
Pige: Jeg må godt. 
Dreng: Jeg må også godt. Jeg skal bare spørge mine forældre om jeg må komme på 
computeren. 
TR: Er der mange reklamer på Internettet? 
Pige: Lige når jeg går ind på internettet er der sådan en startside hvor der er rigtige 
mange reklamer. 
TR: Hvad er det for en side? 
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Pige: Det ved jeg ikke.
Dreng: Jeg lægger mærke til dem når jeg skal logge af, for så ligger der en masse 
reklamer fra nogen af de programmer jeg har hentet ned. Det synes jeg er ret irriterende.
TR: Hvad synes I om reklamerne? 
Pige: De er irriterende 
Dreng: Ja. 
TR: Er det ok at de er der? 
Dreng: Nej fordi hvis man kommer til at trykke forkert så kan det skabe virus og det er 
ikke særligt sjovt. 
TR: Er I på Internettet hverdag?
Dreng: Næsten
Pige: Nej jeg er ikke. Jeg er mest sammen med mine venner. Jeg er det sådan om aftenen. 
Dreng: Ja det er jeg også.

TV vaner: 
TR: Hvilke Tv kanaler ser I? 
Dreng: Jeg ser: Disney Channel, The Voice, MTV og Tv3+
Pige: Jeg ser kun DR1 og TV2. 
TR: Ser I reklamerne ind i mellem programmerne? 
Dreng: Ja hvis det er et fedt program hvor jeg ikke gider at misse noget så ser jeg 
reklamerne. Men hvis det er et nederen program så går jeg bare væk hvis der er reklamer. 
Pige: hvis jeg ved der kommer noget jeg gerne vil se bagefter så ser jeg reklamerne, men 
ellers så zapper jeg væk. 
TR: Ser i meget TV?
Dreng: Nej 
Pige: Jeg er mest ude på min trampolin. 
TR: Ser I TV mens I spiser? 
Dreng: Nej
Pige: Vi gør det kun det er så noget take-away mad, så sidder vi og spiser mens vi ser tv. 
TR: Hvilke programmer ser I så? 
Dreng: Jeg ser Venner, Simsons og noget der hedder ”Two and a half men”. 
Pige: Jeg ser Sporløs 
TR: Hvad synes I om reklamer? 
Dreng: Nogle gange kan de godt være ret irriterende. 
TR: Er der nogen reklamer I kan huske? 
Dreng: Ringe mange af de der geer clean sko reklamer.(??)
Pige: Jeg kan huske den der reklamer med rengøringsmidler. 
TR: Kan I fortælle om en sjov reklame? 
Dreng: Jeg det kan jeg godt. Jeg kan fortælle om den fra Qvik silver: hvor der er 3 
drenge der løber ude ved en borg, hvor en af drengene finder noget og smider det ud i 
vandet hvor det så springer. Og så surfer han på den bølge der bliver lavet. 
TR: hvor ser i reklamer henne? 
Dreng: Mest på tv3+, 
TR: Er der andre steder end på tv hvor i ser dem? 
Dreng: Ude i byen der er nogen skilte der. 
Pige: Ja
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TR: Kan I huske reklamen med familien Toms, den med skildpadden og Guldbaren. 
Dreng: Ja, selvfølgelig kan jeg det. 
Pige: Ja 
TR: Ville den være lige så sjov hvis det var med frugt og grønsager?
Dreng: Ja det ville da være ret sjovt hvis det var med det. 
Pige: Ja det kan da godt være. 
TR: Hvis I selv fik lov til at lave en reklame hvordan skulle den så være?
Dreng: Den skulle være sjov. Den skulle handle om en mand eller en dame der havde et 
eller andet problem som de rigtig gerne vil have løst. Men den skulle også være rigtig 
sjov. 
TR Til pige: Hvad med dig?
Pige: Det skulle være noget sjovt, eller gider man ikke se på det. 

Mobiletelefonvaner: 
BB: Har I en Mobiltelefon
Begge: Ja. 
BB: Er det Jeres første mobil eller har I haft andre? 
Pige: Jeg har haft andre. 
Dreng: Det er vidst min fjerde
Pige: Det er min tredje.  
BB: Hvad bruger i den til, spille, sms, ringe eller? 
Pige: Jeg sms’er kun. 
Dreng: Jeg har den bare nede i min lomme. Jeg sms’er ikke til andre, jeg venter på at de 
sms’er til mig. 
BB: Hører I musik på den? 
Pige: Ja
Dreng: Jeg kan ikke høre musik på min. 
BB: Hvor mange lommepenge får i om mdr. 
Pige: Jeg får 200, men så skal jeg også lave mad hjælpe med at vaske op og så noget. 
Dreng: jeg får kun lommepenge hvis jeg laver noget. Jeg får 20 kr, hvis jeg tømmer 
opvaskemaskine og så noget.  
BB: Hvor mange penge må i bruge på jeres mobil om mdr. 
Pige: Jeg har det så dan at hver mdr. sætter jeg 100kr ind, med mindre der er rigtig 
mange penge på. 
Dreng: Jeg bliver fyldt automatisk op. 
BB: Er I med i sms konkurrencer? 
Pige: Nej
Dreng: Nej
BB: Modtager I reklamer på mobiltelefonen?
Begge: Nej
BB: Bruger I den meget? 
Pige: Jeg bruger den ikke så tit. 

Madvaner:
BB: Får I ofte frugt og grønt derhjemme?
Dreng: Ja
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Pige: Ja når jeg kommer hjem så tager jeg mig lige nogle vindruer eller et æble. Det 
synes jeg smager rigtigt godt. 
BB: Får I det med i Jeres madpakke? 
Begge: Ja
Pige: Jeg får næsten altid en gulerod eller et æble med. 
Dreng: Min far og min papmor synes at jeg skal have noget med. 
BB: Hvor ofte får I slik der hjemme. 
Pige: Om fredagen
Dreng: Jeg får det når vi skal se en god film. Og vi alle sammen sidder sammen, men 
popcorn og så noget. 
BB: Har I en dag om ugen hvor i laver mad derhjemme?
Pige: Ja jeg laver det om tirsdagen. 
Dreng: Jeg hjælper næsten hverdag hvis de spørger mig. 
BB: Er I nogen gange med til at bestemmer hvad i skal have at spise?
Pige: Ja hvis jeg selv skal lave det så bestemmer jeg det. Men det skal helst være noget 
fra fryseren. 
BB: Er I med ude og handle? 
Pige: Nogle gange. 
Dreng: Ja nogen gange. 
BB: Når I er med ude og handle er i så med til at bestemme hvad der kommer ned i 
kurven?
Dreng: Jeg havde 60 kr. med ned i Døgn Netto, og det vi skulle have det var ret billigt. 
Så min fætter og jeg besluttede at vi lige skulle have nogen chips. 
BB: Synes i at der er mange reklamer for mad på tv? 
Dreng: Ja. 
Pige: Ja
BB: Kan I huske nogen af dem? 
Pige: Jeg kan huske den med mammas pizza. 
Dreng: Jeg kan huske den med Super Best hvor der kommer mad ned i posen. 
BB: Synes I de er sjove de reklamer? 
Dreng: Nej
Pige: Nej. 

Blade: 
BB: Læser I nogen blade?
Dreng: Anders and. 
Pige: Ikke sådan rigtigt.   
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Interview nummer 2. 
Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler-Bjarnø (BB)

Interviewede: Pige fra 2.b klasse på Munkekærskolen 
Dreng fra 2.b klasse på Munkekærskolen

BB: Hvor gamle er I
Begge: 8 år. 
BB: Hvilken klasse går I i?
Begge: 2.b

Internetvaner: 
BB: Bruger I internettet meget?
Begge: Ja 
Pige: Mest til spil
Dreng: Ja mest til spil. 
BB: Hvad sider bruger i så? Kun spil sider? 
Pige: Nej jeg bruger sådan en GoSupermodel der er til piger. Nogen gange går jeg ind på 
Facebook. 
Dreng: Jeg går mest ind på gratis spil. 
BB: Hvorfor bruger I de sider?
I kor: Fordi de er sjove. 
BB: Hvor ofte bruger i dem? 
I kor: Meget tit
BB: Hverdag? 
I kor: Ja 
BB: Har I en e-mail? 
Dreng: Ja
Pige: Ja
BB: Bruger I den ofte? 
Pige: Nej 
Dreng: Nej ikke rigtigt. 
TR: Hvad bruger I den så til? 
Dreng: Jeg bruger den ikke rigtig til noget. Hvis man er medlem af Facebook, skal man 
starte med at skrive sin e-mail. Der bruger jeg den mest. 
BB: Så I bruger den ikke til at sende mails? 
Begge: Nej.
BB: Må I gå på Internettet alene? 
Begge: Ja. 
BB: Skal I spørger Jeres forældre om lov?
Pige: Nogen gange skal jeg spørge og andre gange skal må jeg godt gå ind alene. 
Dreng: Hvis jeg er alene hjemme så må jeg godt. 
BB: Synes I at der er mange reklamer på Internettet 
Dreng: Ja når man starter det så er der. 
Pige: Ja. 
BB: Synes I at de er irriterende eller er det OK at de er der? 
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Dreng: Jeg synes de er irriterede. 
BB: Hvorfor synes du det? 
Dreng: Fordi de er kedelige 
Pige: Jeg er ligeglad. 
BB: Er I på Internettet hverdag? 
Dreng: Ja
Pige: Ja

TV vaner:
BB: Hvilke kanaler ser I på Tv?
Dreng: Disney XD, Cartoon Network, Disney Channel, 
Pige: Disney XD, DR1,TV2, og Nikolodion 
BB: Ser I reklamerne i mellem de programmer I ser? 
Begge: Ja
BB: Ser I meget TV
Begge: Ja. 
BB: Ser I TV mens I spiser?
Pige: Nogen gange og nogen gange ikke. 
Dreng: Nogle gange, men meget sjældent.
BB: Hvornår må du?
Dreng: Når vi spiser aftensmad der. 
BB: Hverdag eller en gang i mellem
Dreng: Nej en gang i mellem
BB: Hvilke programmer ser i? 
Dreng: Sigan er en looser 
Pige: Noget der hedder avetar 
BB: Hvad synes I om reklamer? 
Pige: De kan godt være lidt irriterende når man gerne vil se noget færdigt. Andre gange 
gør de ikke så meget. Nogen gange er de spændene, irriterende, kedelige og så noget. 
BB: Er der nogen reklamer i kan huske?
Pige: ikke så mange
Dreng: Nej
Pige: Jeg kan huske dem når de starter på TV2 eller Nikolodian eller så noget. 
BB: Kan I fortælle om en reklame der er sjov?
[lang tænke pause]
Dreng: Ja en på Disney XD. Hvor man kan se hvordan de er online, men kan gå ind og 
spille med dem [Det må være en reklame for at man via en bestemt hjemmeside, kan 
møde figurerne  og spille spil med dem.]
BB: Synes i at reklamer skal være sjove?
Dreng: Nej det behøver de ikke være men de må gerne
Pige: Ja de må gerne. 
BB: Ser i reklamer andre steder end på tv og internettet?
Dreng: Nej
Pige: Ja, når jeg er ude handle der sætter de sådan nogle vogne med reklamer, og på 
væggen i Solrød Centret 
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BB: Kan I huske Toms reklamen. Den med familien Toms, med chokolade bar og 
skildpadden. 
Dreng: Ja, men jeg synes bare ikke de sender den særlig tit mere. 
BB: Synes i at den ville være sjov hvis det var grønsager i stadet for chokoladen?
Begge: Ja. 
BB: Hvordan skulle en reklame være hvis I måtte bestemme?
Pigen: Lidt sjov, og meget lidt uhyggelig, men også lidt alvorlig. Altså nu handler det om 
noget. 
BB: Skulle der være specielle ting i som figurer og dyr?
Dreng: Ja. 
Pigen: Ja det måtte der gerne være    
BB: Skulle der være en historie, en fortælling?
Begge: Nej

Mobiltelefonvaner: 
TR: Har I en Mobiltelefon?
Dreng: Ja
Pige: Nej, jeg får først en i slutningen af 3 klasse, når vi skal til at gå i 4. 
[de næste spørgsmål stilles kun til drengen]
TR: Er det den første mobiltelefon?
Dreng: Nej det er min anden. I den første der kom der sand i. 
TR: Hvad bruger du mobiltelefonen til?
Dreng: Mest til at ringe hjem til min mor når jeg skal cykle alene hjem fra skole, og når 
jeg skal hjem og lege hos nogen. 
TR: Ved du hvor mange penge du må bruge på mobiltelefonen om måneden? 
Dreng: Nej
TR: Er du med i SMS konkurrencer? 
Dreng: Nej
TR: Bruger du din mobil meget?
Dreng: Ja

Madvaner: 
TR: Spiser I ofte frugt og grønsager der hjemme.
Begge: Ja
TR: Får I det med i Jeres Madpakke? 
Dreng: Ja
Pige: Ja, jeg spiser mest grønsagerne først. 
TR: Hvor ofte får i slik der hjemme?
Pige: Hver fredag. 
Dreng: Nogen gange om fredagen og nogen gange om lørdagen. 
Pige: jeg får det mest om fredagen der får vi en lille slik skål. 
TR: Hvis i skulle sige at i har en fast ugentlig slik dag hvornår er det?
 Begge: Fredag
TR: Har I en dag eller flere om ugen hvor I laver mad der hjemme?
Dreng: Ja jeg laver næsten mad hverdag,
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Pige: jeg hjælper til når vi skal have pandekager men ellers gør jeg ikke. 
TR: Er i nogen gange med til at bestemme hvad i skal have til aftensmad? 
Dreng: Ja 
Pige: Ja
TR: Er I med ud og handle ind?
Pige: Ja nogen gange, men ikke særligt tit. Nogen gange vil jeg gerne være derhjemme. 
TR: Når I så er med ud og handle ind er I så med til at bestemme hvad I have?
Pige: Nogen gange får vi en lille chokoladestang når vi er i Netto, super Best eller Super 
Brugsen. 
TR: Synes I at der er mange reklamer for mad på TV?
Begge: Ja
TR: Kan I huske nogen af dem?
Dreng: Nej men jeg kan huske den med chokoladen. 
TR: Hvad er det for en reklame?
Dreng: Den med Toms. 
[den vi spurgte til før]
TR: Men der er ikke andre I kan huske? 
Begge: Nej

Økonomi: 
TR: Får I lommepenge?
Dreng: Ja
Pige: Ja
TR: Hvor mange? 
Dreng: 500 kr. 
Pige: Vi tæller sammen hver søndag. Vi har en seddel med hvad vi skal gøre, så er der 1 
kr. 2 kr. og så bliver de talt sammen. Så skal vores forældre give dem til os. 
Dreng: men nu hvor der er krise, så får jeg ikke lommepenge, så spare min mor sammen 
til julegaver og alt muligt. 
TR: Har I nogen pligter der hjemme?
Dreng: Ja dække bord og pakke skoletasker og læse.
Pige: Læse og dække bord og rydde talerkerne væk og forskellige ting. 

Blade: 
TR: Læser I nogen blade? 
Begge: Ja
TR: Hvad er det for nogen? 
Dreng: Jeg læser sådan et blad jeg har fundet i en butik, der er helt vildt spændene. Det 
hedder knogle laburenten. Der er 39 spor i den. 
Pige: Jeg læser for det meste Dameblade. Nogen gange er der kryds og tværs i dem og 
nogen gange er der ikke. 
TR: Hvad er det så for nogen blade du tager? 
Pige: Det er mest blade hvor min mor fortæller mig at der er krys og tværs i dem og så 
får jeg nogle gange lov til at lave dem.    
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Interview nummer 3. 
Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler Bjarnø (BB)

Interviewede: Pige fra 4.b klasse på Munkekærskolen 
Dreng fra 4.b klasse på Munkekærskolen

TR: hvor gamle er I 
Pige: Jeg er 10 
Dreng: Det er jeg også
BB: Hvilken klasse går I i? 
I kor: 4.b

Internetvaner:
BB: Bruger I Internettet meget? 
Pige: Ja.
Dreng: Ja.
BB: Bruger I det hver dag? 
Dreng: Nej.
Pige: Nej jeg gør heller ikke.
BB: Hvilke sider bruger I når I er på Internettet?
Dreng: Jeg bruger Google, spil, gratisspil, 
Pige: Jeg er på noget der hedder GoSupermodel hver dag
BB: Hvorfor bruger I de sider? 
Dreng: Jeg synes det er sjovt at spille på dem 
Pige: Lige i øjeblikket bruger jeg det fordi en af mine veninder er i USA, og hun har en 
mini computer så jeg kan se hvad hun laver. Men ellers gør jeg det også bare fordi jeg 
synes det er sjovt.
BB: Har I Jeres egen E-mail?
Pige: Ja
Dreng: Jeg har en familie E-mail.  
BB: Bruger I den tit? 
Dreng: Jeg bruger den nogle gange hvis jeg skal spille online spil.     
Pige: Jeg bruger den ikke. 
BB: Må I gå på internettet alene? Eller skal i spørge jeres forældre først? 
Pige: Jeg må gerne gå på Internettet alene men jeg skal først spørger. 
Dreng: Jeg skal også spørger først.
BB: synes I at der er mange reklamer på Internettet?  
Pige: Nej egentlig ikke 
Dreng: Jo et par stykker. På et par spil og så noget. 
BB: Synes I at det er ok de reklamer der er eller synes I at de er Irriterende?
Dreng: Nogen gange er de irriterende. 
Pige: Jeg synes også at de er irriterende når de sådan opper op over det hele.   

TV vaner:
BB: Hvilke kanaler ser I mest?
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Dreng: Altså, jeg ser ikke rigtig nogen børnekanaler, så jeg ser kun DR1, DR2 og TV2. 
Men min mormor og min farmor de har børnekanaler og så ser jeg dem derhenne. 
Pige: Jeg ser ikke ret meget tv, for vi har heller ikke nogen børnekanaler. 
BB: Ser I reklamerne mellem de programmer I ser?
Dreng: Nej jeg zapper over til en anden kanal
BB: Ser I meget tv? 
Pige: Jeg gør ikke rigtigt. 
BB: Må I se tv mens I spiser. 
Dreng: Nogen gange hvis det er om fredagen så må vi godt spise indeni stuen mens vi 
ser Disney show.  Det kan jeg godt lide at se. 
Pige: Det må jeg ikke. 
BB: Hvilke tv-programmer ser I?
Dreng: Jeg ser dokumentarprogrammer, dyreprogrammer, børneprogrammer.
Pige: Jeg ser ikke rigtigt noget, for det er min lillesøster der altid sidder med 
fjernbetjeningen.  
BB: Hvad synes I generelt om reklamer? 
Dreng: Jeg kan godt lide når de er sjove, f.eks. dem der med havenisserne fra Viasat.
Pige: Jeg ser ikke rigtigt reklamer [hun har tidligere sagt at hun zapper væk fra 
reklamerne] 
BB: Er der andre reklamer end den med Viasat I kan huske?   
Dreng: En anden have nisse reklame 
[….]
Pige: Jeg kan kun huske en. Det er den der med de naturister der går rundt. [Reklame for 
TDC]
BB: Skal reklamer være sjove?
Dreng: JA, for ellers gider man ikke se dem.
Pige: Jeg synes også de skal være sjove, ellers gider jeg ikke at se dem. 
BB: Ser I reklamer andre steder end på tv?  
Dreng: Nogen gange på internettet, der er noget ude i siden mens jeg spiller. F.eks. 
downloade dette til din mobil eller prøv det nye spil. 
Pige: Jeg ser det på både på busser og plakater og så noget. [tror hun mener dem på 
stationerne der ruller] 
BB: Kan I huske Toms Reklamen? Den med Familien Toms, hvor de er klædt ud som 
guldbar og skildpadde? 
Begge: JA
BB: Ville den være lige så sjov hvis de var klædt ud som grønsager eller frugt?
Dreng: Ja. 
BB: Hvordan skulle den så være?
Dreng: Hmm.. det ved jeg ikke. Det kunne måske være med forskellige ting der kommer 
og spiser dem. Der kunne være forskellige reklamer med dem. 
Pige: Jeg ved det ikke for jeg kan ikke rigtig forestille mig det. 
BB: Du ville måske ikke synes den var lige så sjov. 
Pige: Det kommer an på om det er de samme ting de siger. 
BB: Hvis I skulle lave en reklame hvordan skulle den så være? Hvad skulle der være i 
reklamen? Sjove figurer? Eller dyr? 

146



Pige: Hvis jeg skulle vælge at lave en reklame så skulle det være med de der dyr der 
bliver mishandlet. For det kan jeg ikke lide at se på. For mig skulle det være sådan at man 
ser et dyr der bliver mishandlet og så lige pludselig så skal dem der mishandler dem, 
blive helt små og dyret bliver det store. Og lige inden man ser mishandleren blive 
mishandlet, skulle der komme et skilt op med teksten ” Hvordan ville du have det hvis 
det var dig?”

Mobiltelefonvaner:  
TR: Har I en Mobiltelefon? 
Dreng: Ja
Pige: Ja, jeg har lige fået en. 
TR: Er det Jeres første mobiltelefon eller har i haft andre? 
Dreng: Min far har lige fået en ny Apple telefon, så jeg må få hans gamle arbejdes 
telefon. Så det er min nummer to.   
Pige: Det er min allerførste. 
TR: Hvad bruger I Jeres mobiltelefon til, til at spille, sms, ringe? 
Dreng: Jeg bruger den nogen gange til at sende sange og høre dem sammen med 
vennerne. Men jeg bruger den allermest til at ringe hjem og sige at jeg er på vej hjem, når 
jeg har været hjemme hos nogen. 
Pige: Jeg høre mest musik på den og så sender jeg mest smser. Men det er jeg ikke så god 
til.   
TR: ved i hvor mange penge i må bruge på jeres mobiltelefon om måneden?
Dreng: Næ..
Pige: jeg har et abonnement, og hvis jeg overskrider det skal jeg selv betale.   
TR: Men du ved ikke hvor meget det er på? 
Pige: Jo det er på fri sms og 2 timers taletid. Og jeg tror at det er 90 kr. om måneden.
Dreng: Min mor og far betaler hvad jeg ringer, bare jeg ikke ringer for meget. Altså ringe 
til den og den bare for at sige hej og så noget.  
TR: Modtager I Reklamer på mobilen? 
Dreng: Nej jeg gør ikke.
Pige: Jeg gør heller ikke. 
TR: Er I med i SMS konkurrencer? 
Dreng: Nej
Pige: Nej
TR: Bruger I Jeres mobiltelefon meget? 
Dreng: Nej 
Pige: Jooo, jeg bruger den lidt meget, men det er også fordi at jeg lige har fået den. 

Madvaner: 
TR: Spiser I ofte frugt og grønsager der hjemme? 
Dreng: Ja, jeg plejer at få et stykke frugt eller grønt hverdag. 
Pige: Jeg får det med i min madpakke hver dag. Halvdelen af min madpakke består af 
det. Vi får også altid der hjemme. 
TR: Det bringer mig til mit næste spørgsmål, om i får det med i madpakken.
Pige: Ja jeg får altid en gulerod eller en agurk med.
TR: Hvor ofte får i slik der hjemme? 
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Dreng: Nogen gange for jeg et bolsje eller så noget. Men som regel er det om fredagen 
og til fester, og om lørdagen. Og måske søndag. 
 Pige: Vi får fredags slik. 
TR: Hvis I skulle sige at i har en ugentlig slikdag, hvilken dag er det så?
Begge: Fredag
TR: Har I en dag eller flere om ugen hvor i hjælper til med at lave mad? 
Dreng: Ja, min mor har spurgt mig om jeg ikke vil være med til det og det vil jeg godt. 
Pige: Jeg hjælper til når jeg ikke går til nogen fritidsinteresser og så noget. Og nogen 
gange så spørger mig og min lille søster om vi slev må prøve og lave noget mad. 
TR; Er I med til at bestemme hvad for noget mad i skal spise? 
Dreng: hmmm. Nogen gange. 
Pige: Nej det er jeg ikke. 
TR: Er i med ude og handle ind?
Pige: Ja
Dreng: Ja, jeg er nogen gange med ude og handle ind nogen gange hvis jeg er tidligt 
hjemme fra skole, så er jeg med ud og handle ind og så henter vi min bror. 
TR: Er I så med til at bestemme der? 
Dreng. Nej
Pige: Ja, nogen af tingene.
TR: Synes i at der er mange reklamer for mad på TV? 
Dreng: Ja jeg synes der er mange reklamer for at vi skal spise sund, dyrke så meget 
motion. 
Pige: Nej det synes jeg egentlig ikke. 
TR til dreng: kan du huske nogen af dem? Kan du fortælle om en af dem? 
Dreng: Jeg kan huske den der med ham der drengen der løber inde i det der hamster hjul. 

Økonomi: 
TR: Får I lommepenge?
Dreng: Jeg får hvis jeg hjælper med at tage ud af bordet. Jeg får 20 kr. om ugen hvis jeg 
gør det hele ugen. Men så høre det også med i at jeg skal rydde op på mit værelse og 
holde det rent. 
Pige: Jeg giver dyrene mad, rydder bordet af, tømmer opvaskemaskine og så nogen 
gange skal jeg også dække bord. Og det får jeg 60 kr. om måneden. 

Blade: 
TR: Læser i nogen blade?
Dreng: Jeg kan godt lide at læse tegneserier og så noget
TR: Hvad er det for nogen?
Dreng: Nogen gange Garfield og andre gange Anders and. Men mest Anders And. 
Pige: Jeg læser kun bøger. 
TR til Pige; Du læser kun bøger, du læser ikke ungdomsblade som vi unge 
Pige: Nej jeg plejer ikke at købe dem men nogen gange gør jeg.  
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Interview nummer 4. 
Interviewere: Tania Rocchi (TR) og Benedikte Adeler Bjarnø (BB)

Interviewede: Pige fra 3.a klasse på Munkekærskolen 
Dreng fra 3.a klasse på Munkekærskolen

BB: Hvor gamle er I? 
Pige: 9
Dreng: 9: 
BB: Hvad klasse går I i? 
Begge: 3.a. 

Internetvaner:
BB: Bruger I Internettet meget? 
Pige: Jeg gør ikke
Dreng: Jeg burger det sådan ind imellem. Jeg bruger det mest når jeg skal på elev 
intranet. 
Pige: Jeg bruger det mest når jeg skal på Facebook eller når jeg skal ind og finde en sang 
jeg skal have over på min mobiltelefon. 
BB: Hvilke sider er det I bruger på Internettet? 
Pige: Facebook og Google. 
Dreng: og YouTube. 
Pige: Nogen gange er jeg inde på det der Dr.dk. 
Dreng: Og MSN
BB: Hvorfor bruger i de sider? 
Pige: Altså YouTube bruger jeg til at høre musik på. 
Dreng: Det gør jeg også. Facebook det bruger jeg til at spille og MSN det bruger jeg bare 
til at skrive til nogle venner.
BB: Har I Jeres egen E-mail? 
Dreng: Ja jeg har. 
Pige: Jeg har en Hotmail. 
Dreng: Jeg har også en Hotmail og en G-mail. 
BB: Må I gå på internettet alene? 
Pige: Ja jeg må gerne gå på Internettet alene, hvis jeg er alene hjemme. Men jeg skal 
først spørge om lov.  
Dreng: Jeg skal først lige spørge om jeg må spille på computeren. Det er nemlig ikke 
altid at jeg må. Fordi min mor og far de bruger tit deres computer. 
BB: Synes I at der er mange reklamer på Internettet? 
Dreng: Ja inde på DR, er der ret mange
Pige: Ja
BB: Synes I at de er irriterende eller er det ok at de er der? 
Dreng: nogen af dem de er lidt irriterende
Pige: Ja, fordi de fylder lidt for meget i siderne. 
BB: Er I på Internettet hver dag? 
Pige: nej jeg er ikke. Jeg tror at jeg er en gang om ugen.  
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Dreng: Jeg er 2. 

TV vaner: 
BB: Hvilke kanaler ser I? 
Dreng: Jeg ser mest om aften. Jeg ser mest Disney Channel og Cartoon Network. Nogen 
gange ser jeg også Animal Planet. 
Pige: Jeg ser Disney Channel og så ser jeg også en gang i mellem på DR1. 
BB: Ser I de reklamer der i mellem programmerne? 
Begge: Nej jeg slår væk.
BB: Ser i Meget TV? 
Dreng: Nej ikke så meget mere. 
Pige: ½ time om aften men ikke hverdag. 
BB: Må i godt spise mens i ser TV? 
Pige: Ja. Jeg må gerne spise men jeg må ikke spise i sofaen. 
Dreng: Jeg må gerne når der er noget spændene i TV, så må jeg godt spise inde i stuen. 
Og så må jeg gerne spise frugt derinde. 
Pige: Det må jeg også. 
BB: Hvilke programmer ser I? 
Pige: Spørløs 
Dreng: Ja det gør jeg også, og x-faktor. 
BB: Hvad synes i om reklamer? 
Pige: Altså, det er ikke det bedste jeg ved. 
Dreng: Nej det er heller ikke det bedste jeg ved. 
BB: Er der nogen reklamer i kan huske? 
Pige: en gang i mellem. Der er den med de to nisser ( Viasat have nisserne)
Dreng: Ja ja, hvor de siger en masse underlige ting. Og den der med ham fra Drengene 
fra Angora der reklamere for fjernsynet. 
BB: Er der andre reklamer der er sjove som i kan huske?
Pige: Jeg har ikke set så mange så jeg kan ikke rigtig huske det. 
Dreng: Reklamer fra Disney Channel er meget sjove. 
Pige: Ja der er mange med Hanna Montana. 
BB: Synes I at reklamer skal være sjove? 
Pige: De behøver ikke at være sjove, de behøver bare at være lidt spændene. 
Dreng: Jeg synes at reklamerne skal være fair. Man må ikke snyde. Ikke lige som dem 
med Casino hvor de snyder
Pige: Eller send en sms til et eller andet så får du det og det 
BB: Ser i Reklamer andre steder end på TV? Altså når I er uden for eller? 
Dreng: ved Bus stoppestederne 
Pige: Men man lægger ikke rigtig mærke til dem. 
Dreng: Jeg ser dem også på busserne
BB: Kan I huske Toms Reklamen, den med familien Toms med Guldbarre og 
Skildpadden? 
Begge: Ja
BB: Ville den være lige så sjov hvis det var med Grønsager eller frugt? 
Pige: Det ville den nok hvis de også fik øjerne. Ja en levende Banan. 
Dreng: Ja lige som den med tyggegummi reklamen 
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BB: Ja Gajol. 
BB: Hvis I skulle lave en reklame, hvordan skulle den så være. Hvad skulle der være i 
den?
Pige: Altså hvad den skulle handel om? 
BB: Ja. Og hvad der skulle være i, om der skulle være dyr eller bestemte figurer. 
Dreng: Jeg vil nu mere sige at de skulle reklamere for noget fjernsynsagtigt, en bil eller 
så noget inde i en PSP eller så noget.   

Mobiltelefonvaner: 
TR: Har I en Mobiltelefon? 
Begge: Ja 
TR: Er det jeres første mobil eller har i haft andre?
Pige: Jeg har haft en anden. Det var min mors gamle. 
Dreng: Jeg har også haft en anden men det var min storesøsters. Det var kun til spil, der 
var 8 spil på den.
TR: Hvad bruger I Jeres Mobiltelefon til? 
Pige: Spille, høre musik eller at ringe. Jeg bruger den ikke så meget til at sms. Kun hvis 
jeg lige skal skrive ja til min mor, men ikke hvis det er en lang besked, så ringer jeg. 
Dreng: Jeg bruger den til at få kontakt til min mor hvis jeg nu vil lege med en. 
TR: Ved I hvor mange penge i må bruge på den om mdr. ? 
Dreng: Altså, jeg har så noget hvor man bare kan fylde på. Men mine søskende de har 
100 kr. fri tale. 
Pige: Altså, den mobil jeg har fået den er næsten helt ny, og min mor hun har fået 
abonnementet og så har jeg bare taletid. 
BB: Modtager i reklamer på Mobiltelefonen? 
Begge: Nej
Pige: Nogen gange så kommer der nogen af dem hvor man skal sende dem til 10 af sine 
venner. 
BB: Kæde sms’er 
Pige: Ja, men jeg sender bare aldrig videre på dem: 
Dreng: Må min mobiltelefon kan man så reklamer fra, så man ikke kan modtage 
reklamer
TR: Er I med i SMS Konkurrencer?
Begge: Nej 
Dreng: Jeg har kun sendt en gang til Talent. 
 Pige: Min mor og far siger at jeg ikke behøver at gøre det. 
TR: Bruger I Jeres mobiltelefon meget? 
Dreng: Altså, jeg bruger den mest til at ringe eller høre musik på.
Pige: Midt i mellem. 

Madvaner: 
TR: Spiser I ofte frugt og grønt der hjemme? 
Dreng: Jeg gør altid hverdag. Jeg får også altid, agurker, gulerødder og æbler med når 
jeg skal til kamp. 
Pige: Men mor og far siger altid til mig, hvis jeg er sulten, efter vi har spist at jeg skal 
tage et æble eller en banan. 
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Begge: Jeg skal have et stykke frugt hverdag.  
TR: Får I det også med i Jeres madpakke?
Pige: Jeg får mest tomater, agurker eller gulerødder med 
Dreng: Det gør jeg ikke. Jeg får mest pålæg på mine madder. Nogen gange får jeg også 
gulerødder og agurker med til frikvatererne. 
TR: Hvor ofte får I slik derhjemme? 
Dreng: ikke særligt tit. 
Pige: Det gør jeg heller ikke fordi min mor og far har ikke sådan en, om fredagen og om 
lørdagen må man få slik, eller ikke. Nogen gange må man gerne få en lille skål slik. Men 
det er ikke så tit. 
TR: Har I en fast slikdag? 
Begge: nej. 
TR: Har I en dag derhjemme hvor I  hjælper til med at lave mad. 
Pige: Jeg skal hjælpe til om onsdagen. Men det er noget helt nyt.  
Dreng: Jeg skal hjælpe til i weekenden og i ferierne. Jeg hjælper tit min far med at lave 
aftens mad. 
TR: Er I så med til at bestemme hvad i skal have at spise?
Pige: Det er forskelligt, det er ikke hverdag jeg er med til at bestemme, fordi så bliver det 
bare til at vi skal have spagetti med kødsovs eller så noget. 
Dreng: Min mor hun spørger mig kun en gang i mellem om jeg vil bestemme. Når jeg 
skal have nogen med hjem så spørger min mor hvad de bedst kan lide hvis de skal spise 
hos os. 
TR: Er I med ude og handle ind?
Begge: Ja men er ikke med til at bestemme hvad vi skal have. 
TR: synes i at der er mange reklamer for mad på tv?
Begge: ja
Dreng: ja men det er ikke noget der plager. Det er når der kommer de der tilbud, med 
oksemørbrad og så noget. 
TR: Kan I huske nogen af dem? 
Dreng: Ja Oksemørbrad. 
I munden på hinanden: Der er en del fra super bedst. 
BB: Kan I huske nogen for nogen bestemte madvarer. Altså det man spiser?
Dreng: Nå ja, ”kinder pingvin smagen er sagen”.
Pige: Ja der er dem med cornflakes og havregryn og så noget. 

Økonomi: 
TR: Får I lommepenge? 
Pige: Nej
Dreng: jo jeg gør. 
Pige: Jeg får ikke faste lommepenge. 
Dreng: Det gør jeg heller ikke, men hvis jeg hjælpe til med at gå ud med skrællespanden 
og så noget 
TR: Hvor mange penge får i så? 
Dreng: Jeg får kun 20 kr. om lørdagen. 
Pige: Det gør jeg også. 
TR: Har I pligter derhjemme for at i får lommepenge?
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Dreng: Nej vi har haft et pligt skema men det har vi ikke mere. 
BB: Men I skal ikke at ud af boret og så noget for at få lommepenge. 
Dreng: Jo. Hvis man hjælper med at dække bord, skal man ikke tage af bordet og 
omvendt. Det højeste vi får der hjemme er 50 kr. Det er hvis vi laver rigtig meget. 
Pige: Det højeste jeg har fået det er 100 kr. Men det er fordi vi skulle pakke et eller andet 
for min far. 

Blade: 
TR: Læser I nogen blade?
Dreng: Jeg kan godt lide at læse om noget fodbold. 
Pige: Jeg læser ikke så meget mere, men jeg ser altid hvad vejret bliver i aviser. 
TR: Men du læser ikke nogen pige blade? 
Pige: Nej
Dreng: Jeg læser måske det der Goal blad, med top ti og så noget. 
TR: Læser du ikke andres and
Dreng: Jo jo, jeg har den nye Anders And bog. 
Pige: Jeg har fået alle de der bøger af min storebror, han læser dem aldrig. 
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Bilag 2 Brand Identity Planning Model 

Aaker, D.A. and E. Joachimsthaler (2000): Brand Identity- the Corestone of Brand 

Strategy, chapter 2 in Brand leadership. The Free Press.
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