Hvad er tweens og hvad bruger de brands til?
Generationen før teenagerne har fået sit eget navn: tweens, der i Skandinavien indbefatter de 10-12 årige,
men går helt ned til 8 års alderen i USA. Det er en generation, der er ”in between” at være barn og ung, og
de har en ungdomslignende adfærd med bl.a. deres hang til popmusik, mode, idoler, forbrug og brands –
men de er endnu ikke interesseret i alkohol og kan stadig lide deres forældre. Ofte er der fokus på, hvilke
brands de kender eller køber. I denne artikel er der fokus på, hvad tweens reelt bruger brands til og en
profil på de mest superforbrugende tweens, der bruger meget af deres vågne tid med at afsøge, udvælge
og købe brands.
Der er flere årsager til denne ungdomslignende adfærd ved de 10-12 årige men teknologiadgangen til flere
udenlandske kanaler, mobiltelefonen og Internetforbruget med venner over hele verden spiller en
væsentlig rolle i udviklingen. Tidligere stemte de primære erfaringer omkring venskaber, kæresteforhold
eller skænderier med forældre overens med børnenes udvikling og alder. Det er ikke tilfældet i dag, hvor
børn i en tidlig alder får flere sekundære erfaringer gennem deres teknologiforbrug. Men moderne børn
har også fået en anden position i samfundet end tidligere med markedsføring direkte henvendt til dem
indenfor bl.a. musik, mode, magasiner og hvor de påvirker familiens forbrug indenfor stort sagt alle
produktkategorier. Det er derfor ikke længere udelukkende den traditionelle børnekultur, der har tweens
interesse i et moderne samfund.
Ungdomskulturen inspirerer og motiverer tweens til at få øjnene op for, at der er mere end blot den
børnekultur, som de qua deres alder er en naturlig del af. Et af de væsentligste kulturelle tiltag, som tweens
har taget til sig, er forbruget. De 10-12 årige er ikke længere udelukkende optaget af butikker, når de skal
købe gaver til andre eller ønsker sig noget til deres egen fødselsdag. En stor del af tweens er optaget af
både førkøbssituationen, købsoplevelsen og efterkøbssituationen, når de vil glæde sig selv med en ting.
Hvilket bl.a. giver sig udtryk i, at de oftest ønsker sig penge på bekostning af overraskelsen ved at modtage
en gave, som man ikke ved, hvad er. Tweens nyder nemlig selve købsoplevelsen og vil helst ikke snydes for
den.
Samfundet er en markedsplads for selveksponering af bl.a. unge smukke mennesker, og det inspirerer
tweens, så de forventer ”at blive stjerne” måske ikke blot for en aften men gennem hele barndommen. Det
betyder, at de i en tidligere alder er bevidste om sig selv og hvordan de virker på andre. Og det er bl.a. en af
årsagerne til, at man i USA taler om, at barndommen krymper, den såkaldte KGOY effekt (Kids Grow Older
Younger). Flere tweens opfatter derfor brands som rekvisitter i en børnekultur, hvor selviscenesættelsen
spiller en større og større rolle. Det er dog ikke alle produktkategorier, der har deres interesse. Generelt er
deres interesse størst indenfor mobiltelefoner, sko, legetøj og tøj.
Alle tweens har kendskab til brands. Nogle har naturligvis et større brandkendskab end andre. Når børn
starter i skolen har de kendskab til ca. 100 brands og ved 10 års alderen kender de 3-400 brands. Til
sammenligning har voksne kendskab til omkring 1.500 brands (Sutherland & Thompson 2001). Men det er
tydeligt ud fra resultaterne fra min undersøgelse, at tweens har forskelligt brug af brands: som rekvisitter til
identiteten, for at skabe relationer til andre, for at få en position og for at kunne afkode andre
Brands som rekvisitter

Nøjagtig lige som voksne forbrugere, kan tweens fremvise med deres brands, hvem de er eller snarere
ønsker at være. Brands benyttes som rekvisitter til at iscenesætte deres stil (Goffman 1990). Men relationer
til brands er ligeledes en måde at forstå sig selv på (Fournier 1998). Tweens vil ofte gerne opfattes ældre
end de er, hvorfor flere af dem vælger ældre venner og brands målrettet en ældre børnegruppe. Brands,
der benyttes som rekvisitter, bygger derfor ofte bro mellem børne- og ungdomskulturen, hvor flere tweens
i undersøgelsen bl.a. har sticks og deodoranter med i sportstasken selvom det fysiologisk ikke er
nødvendigt for dem endnu. Produkterne er ofte nøje udvalgt, hvor både drenge og piger ved, hvem der har
givet dem den første og hvorfor de efterfølgende brands er udvalgt. Brands indenfor deodoranter bliver
ikke udelukkende hengemt i sportstasker, både piger og drenge har ofte hylder på deres nymoderniserede
ungdomsprægede værelser, hvor deodoranterne står opstillet side om side. På den måde kan tweens ikke
blot fremvise god smag i deres valg men også fremvise overfor jævnaldrende gæster, at de er så modne, at
behovet for deodoranter er til stede.

Brands som relationsskaber
Relationer til andre børn er altafgørende i denne alder, da de bruger relationerne til at afprøve sig selv og få
ny inspiration til konstruktionen af deres identitetsopbygning. Tweens har den samme frygt som voksne
for, at de ikke kan bevare deres placering i gruppen, og flere af dem er opmærksomme på, at brands kan
være med til at styrke denne placering. Venskaber er ofte ikke nok i sig selv for tweens, da venskaber også
skal fremstå tydeligt overfor andre, hvis det skal eksistere. Brands er dermed et naturligt redskab til at
fremvise venskaber, fordi de forener vennerne, så de kan fremstå enige med identiske interesser,
holdninger og smag. To 10-årige piger i undersøgelsen udforsker ungdomskulturen i hinandens selskab,
hvor omdrejningspunktet er Nik & Jay og ungdomsbladet Vi Unge. Begge brands er vigtige ikke blot for dem
selv, men også som et vigtigt symbol på deres alliance i klassen, hvor alle drengene fx buh’er, når de to
piger må vælge musik, for drengene ved, hvad der kommer. Samtidig er referencer til artikler i
ungdomsmagasinet vigtige, når der tales i frikvartererne om idoler, musik og mode.

Brands som positioneringsværktøj
Der er flere eksempler på, at tweens benytter brands til at positionere sig i et fællesskab i klassen, hvis det
er vanskeligt at finde sig en plads i hierarkiet. Der er tale om tweens, der enten føler sig anderledes end
resten i klassen og stadig gerne vil respekteres eller anerkendes af flokken. Brandet benyttes som
adgangsbillet til fællesskabet, som det måske ellers er svært at være en del af, hvor forbrugeren forcerer
eller udviser en ægte optagethed af brandet (McAlexander, Schouten & Koenig 2002). Modsat voksne
forbrugere, skelner tweens ikke mellem ægte eller uægte optagethed af et brand. Positionssøgningen kan
ligeledes skyldes, at barnet er ny i klassen, at der er kommet nye børn i klassen, der forrykker hierarkiet
eller at en kammerat rejser. I undersøgelsen er der en 11 årig dreng, der er tilflytter og erkender, at hans
favorit brand blandt mobiltelefoner ikke er in i hans nye klasse. Han bruger meget energi i interviewet på at
distancere sig fra brandet, og det viser sig, at hans gamle Nokia har lidt en krank skæbne i en vaskemaskine.
Til gengæld får han den Sony Ericsson mobiltelefon, som hele hans nye klasse er optaget af.

Brands som afkodningsfilter
Selv tweens der ikke er optaget af brandforbruget har brandkendskab. De benytter brands til at afkode
andre, fordi det gør det nemmere for dem at forstå og fortolke omverden. Der er således tweens, der er
langt mere optaget af de brands, som de ser på andre end for selv at fremvise brands. Her er der tale om
trevejsforholdet, hvor det ikke kun er forbruger og brand, der er interessant. Men forbruger, brand og
forbruger, hvilket betyder at forbruget er forbundet med, at andre ser forbruget (Belk 1988). Det er ofte
tweens, der er negative overfor brands, der er i denne gruppe. En af de 11-årig piger har klare fordomme
overfor de børn, der går meget op i brands og det betyder noget for hende at være anderledes. Hun
afkoder de andre børn for enten at stemple dem eller for at undgå at købe det samme som dem.
Brands har ikke lige stor betydning for alle tweens, og deres brandbrug er ligeledes varierende. Nogle
tweens er stadig mest i børnekulturen og koncentrerer sig om de ting, der er i den, andre står med et ben i
både børne- og ungdomskulturen. Den sidste gruppe børn har forladt børnekulturen og er totalt optaget af
forbrugs- og ungdomskulturen. Ud af de tweens, der tilhører den sidste gruppe, er der fundet en lille
restgruppe af børn i empirien: de superforbrugende, der overgår, hvad der normalt forstås ved
børneforbrugere. De bruger brands i flæng som rekvisitter, relationsskaber, positioneringsværktøj og
afkodningsfilter, og de er alle i stand til at fortælle om deres forbrugsoplevelser med det formål for øje.
Superforbrugerne bruger det meste af deres hverdag på tanker om, køb af eller informationsudveksling af
brands. Der er en helt tydeligt profil, der kendetegner superforbrugerne: først og fremmest skal der penge
til, hvilket er helt afgørende for, at forbruget finder sted. Dernæst skal der tid til, for det kræver meget tid
at være storforbruger, og det betyder, at der helst ikke skal være for meget sport eller andre
fritidsinteresser, der tager for megen opmærksomhed i ugens løb. Der skal også være et inderligt ønske
efter brands, hvor der skal være kamp om en lederrolle eller et ønske om at få en ny position, så
motivationen til forbruget øges. Sidst men ikke mindst skal tweens kunne inspireres i nærmiljøet, hvis de
skal udvikle sig til storforbrugere. Det er ikke nok med medier og reklamer, der skal helst være mennesker
tæt på, der inspirerer dem i deres forbrug som fx søskende eller forældre.
Velkommen til tweens-kulturen!

Faktaboks:
Resultaterne fra denne artikel stammer fra afhandlingen Børns Brug af Brands fra 2009. Empirien består af
132 tweens, deres forældre og deres lærere fra seks skoleklasser, der er udvalgt fra tre forskellige skolers 5.
og 6. klasser fordelt på landet, forstaden og i byen. Alle børn er blevet observeret i skoletiden, har skrevet
dagbog, udfyldt spørgeskemaer og produceret collager med ting og brands, der betyder noget for dem.
Herefter er 28 børn udvalgt til en nærmere undersøgelse, hvor de er blevet interviewet på deres værelser.
Der er i alt 36 timers interview med tweens, der fortæller, hvad brands betyder for dem og hvordan de
bruger brands.

Forbrugskulturen har sneget sig ind som en vigtig bestanddel af barndommen, hvor børn helt ned til 2-3 års
alderen genkender logoer som første trin mod socialiseringen til forbruger.
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