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Børns forbrugeradfærd
Hvad kendetegner børns forbrugeradfærd i dag?
Hvad kan du bruge viden om børns forbrugeradfærd til i
forhold til kommunikation og markedsføring?
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Hvad kendertegner
børns forbrugeradfærd i dag?
Alle børn er i dag udstyret med mobiltelefon og
computer, hvilket betyder at de konstant er online
og kun et klik væk fra deres venner. De har generelt
flere penge til rådighed, ligesom de har stor indflydelse på familiens købsbeslutninger. Skal man beskrive
børns adfærd i dag, er det svært at komme uden
om begreberne curlingbørn, popstars-generationen,
tweens og zapperkultur:
Curlingbørn: Betegnelse for de børn og unge, der
gennem deres opvækst ikke møder nogen form for
modstand. Forældrene fejer vejen for dem, så de let
og ubesværet skøjter gennem deres barndom uden
nogen form for stillingtagen.
Popstars-generationen: Denne generation sætter
sig selv i fokus og forsøger at skabe en stjernetilværelse. Det handler om at iscenesætte sig selv,
såvel i den virkelige verden som i den virtuelle verden.
Tweens: Tweens er børn i alderen 8-12 år, der
veksler mellem at være selvstændige bevidste
forbrugere, som ser op til reality-stjerner og efterspørger de nyeste produkter – og det næste øjeblik
igen er børn, der har brug for forældre.
Zapperkulturen: Dette fænomen er ofte knyttet til
de yngre generationer, der hurtigt keder sig og derfor
zapper videre til næste produkt eller næste medie.
Kendetegnende er, at man har evnen til at bruge og
bevare overblikket over flere medier på én gang.

Afprøvning/
Evaluering

Markedsføring

Hvilke spørgsmål kan man stille sig i
forhold til kommunikation og
markedsføring til børn?
• Hvilket adfærdssegment kendetegner min
målgruppe – er de curlingbørn, tilhører de
popstars-generationen mv.?
• Ud fra det valgte segment – hvordan og hvor
opbygges kommunikationen bedst?
• Hvilke medier rammer målgruppen bedst
ud fra deres forbrugeradfærd?
• Hvilke emotionelle og rationelle adfærdsmønstre hersker hos dette segment?
Forbrugeradfærd generelt opdeles oftest som flg.:
20% skyldes rationelle behov
80% skyldes emotionelle behov
Børns behovsopfattelse (rationelle og emotionelle)
flyder dog ofte sammen, idet alle behov opfattes
som ”vigtige”.
Derfor er det ofte de voksne/forældrene, som
guider barnet hen mod sine ”sande behov”
– eksempelvis ved at barnet skal selv betale for
sit forbrug og tvinges til at prioritere.

Hvorfor bruge viden om børns forbrugeradfærd?
Det er vigtigt at have kendskab til den forbrugeradfærd, som kendetegner ens målgruppe.
Dette muliggør en mere målrettet kommunikation og rette valg af medier.  
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