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Mange brands benytter sig af lydbran-
ding, enten i form af fængende slogans 
eller genkendelige melodier. I nogle 
tilfælde kan det blot være en enkelt lyd, 
som er med til at identificere et brand. 

Men virker denne branding, og hvordan 
påvirkes børn? Det besluttede vi os for 
at undersøge under Børn i Praktik 
bl.a. ved at afpille forskellige former 
for lydbranding for vores børneprak-
tikanter, for at se hvilke brands de 
kunne genkende, og hvordan. 

Blandt de testede lydlogos viste det 
sig, at alle børnene kendte Djurs 
Sommerland, BR, Netflix, McDonalds 
og Mobilepay - sidstnævnte var særlig 
interessant, da ingen af børnene jo selv 
havde Mobilepay, men de genkendte 
alle lyden fra deres forældres brug (af 
appen).  
Brands som Haribo, Disney og Mols-
linjen genkendte flere børn også, men 
tankevækkende var det, at en jingle fra 
BonBon-land ikke blev genkendt. 

Børnene havde sværere ved at identi-
ficere ”voksen brands” – men var dog 
i stand til at associere dem med de 
rigtige kategorier: 
Nordisk film og Universal Studios var 
indenfor film- og biografverdenen, 
“Because you’re worth it” var noget 
med makeup og lyden af DSB asso-
cierede de med “Rejsekortet”. Ingen 
af børnene kendte dog til det 87 år 
gamle “... intet bord uden Bähncke” 
slogan, eller Coca Colas “taste the 
feeling”. 

Vores mini-undersøgelse kunne 
indikere, at lydbranding kan være et 
vigtigt element til at få børn til at hu-
ske og genkende et brand. Børnene 
kendte bedst til lydbranding målrettet 
deres egen målgruppe.  
Eksemplet med Mobilepay viser 
imidlertid, at ved at blive eksponeret 
for lyden over tid, er det muligt for 
børnene at få en association til et 
brand, de på nuværende tidspunkt 
ikke bruger. 

Du kan forme dine fremtidige brugere 
tidligt - en finding som blev bekræftet 
under SpørgDogBørnene LIVE,  
som du kan se her.

TAKEAWAYS
^  Lydbranding har en stor effekt 

på børn ift. kendskab.

^  Børn kender bedst til lyd- 
branding målrettet til børn 
(forlystelser/legetøj mv).

^  Børn kan dog få relationer 
til brands de ikke bruger 
(endnu), bl.a. ved at blive 
eksponeret for lyden. 
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LYD & REKLAMER 
Lydbranding

SpørgDogBørnene LIVE

https://youtu.be/PgsLX3dO4iM
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Musik og speak i reklamer 

Hvad er et godt reklamespeak? Er 
det afgørende, at det f.eks. er en mand, 
der speaker en reklame for et typisk 
”drengeprodukt”? Det ønskede vi at 
undersøge, og lavede derfor et eksperi-
ment med to reklamer med henholds-
vis en mandlig og kvindelig speaker. De 
alternative speaks var ikke karikeret, 
der var bl.a. tonet ned for stemte s’er 
og lignende, så de hver især speakede 
spottet som de ville have gjort - hvis 
det havde været en reel opgave.
Børnene blev eksponeret for de alter-
native reklamer først, uden forudgåen-
de viden om formålet. Flere kommen-
terede med det samme på, at de fandt 
det underligt, at en mand reklamerede 
for et pigeprodukt. Efterfølgende viste 
vi dem de originale reklamer, som de 
enstemmigt var enige om var mere 
”rigtige”. Konklusion var, at selvom 
børnene understregede, at der ikke 
fandtes pige- og drengeprodukter, så 
var det ifølge børnene mest rigtigt, 
når kvinder speaker reklamer når 
produktet er typisk målrettet piger 
og mænd når det typisk er målrettet 
drenge.  

Vi viste også børnene reklamer fra en 
tilfældig reklameblok fra en børne-
kanal.

Der var bred enighed om, at de 
ikke kunne lide speaks, der var for 
overdrevne og reklamer hvor pro-
duktets funktion ikke var tydelig, 
eller hvis musikken ikke passede til 
reklamen. Generelt var musikken et 
vigtigt element, særligt én reklame 
hvor musikken var i et upbeat tempo, 
som matchede reklamens historie og 
udtryk, var en klar favorit. 

Hvis en reklamefilm har en decideret 
brandsang, er det tydeligt, at det er 
med til at børnene husker reklamen 
bedre efterfølgende.  

Musik og lydbranding er altså vigtige 
elementer i reklamer (film) målret-
tet børn. Musik er bl.a. på grund af 
TikTok blevet en stor del af børns 
univers og vigtig for dem. Vores an-
befalinger er derfor: Arbejd strate-
gisk med lyd og overvej om musikken 
i en eksisterende reklame passer til 
produktet /den nordiske stil - lyt til 
hvad børnene selv lytter til, og lad 
dig inspirere. 
 

Troværdighed i reklamer 

Troværdighed spillede en stor rolle 
hos børnene, når det kom til rekla-
mer og deres budskaber. De fremhæ-
vede, at det er vigtigt, at reklamen 

tydeligt fortæller hvilke ting, der ikke 
følger med til produktet – så man 
ikke bliver skuffet. Samt hvorvidt 
reklamen “lyver/overdriver”.  
De var meget opmærksomme på om 
produktet rent faktisk kunne det, 
som blev vist i reklamen. De ville 
hellere have mindre wow-effekt end 
at blive skuffet. Tydeligt var det, at 
de var meget påvirket af forældres 
holdning til plastik legetøj.  

Samlet konklusion: 
Speak, musik og troværdighed er 
altså tre ting, der er vigtige for, at en 
reklame fungerer godt hos børn. 
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TAKEAWAYS
^  Børn kan bedst li’, at kvinder 

speaker ’pigereklamer’ 
og mænd speaker 
’drengereklamer’.

^  Det er vigtigt, at reklamen er 
troværdig, så produktet ikke 
skuffer i virkeligheden.

^  Reklamespeaks skal ikke 
være for overdrevne og 
musikken skal passe til 
reklamens udtryk.

Speak, musik og troværdighed
LYD & REKLAMER 
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Som et led i lydbranding analysen 
ønskede vi at undersøge, hvordan en 
reklame ville se ud, hvis børn helt 
selv kunne bestemme. Hvilke funk-
tioner ville de fremhæve? Ville de 
nævne produktnavnet? Hvilken type 
musik ville de vælge? 

Vi delte derfor børnene i tre grup-
per, og bad dem skrive deres eget 
speak og finde et stykke musik til et 
reklamespot, som endnu ikke havde 
været vist på TV – hvorfor børnene 
ikke kunne være påvirket forud for 
eksperimentet. 

Eksperimentet viste, at børnene var 
meget bevidste om hvordan en rekla-
me skal bygges op. De er eksperter! 
De lænede sig i høj grad op ad traditi-
onel reklamespeak. De var alle meget 
opmærksomme på, at man skulle 
formidle “i butikkerne nu”, produktets 
og/eller producentens navn, fokus på 
en eller flere af produktets funktioner, 
samt at den var ”sej”, ”sød” og ”wow”. 

Netop deres ordvalg var interessant, 
idet de alle lagde vægt på tillægsord, 
som var værdiskabende for produktet 
– til trods for, at de tidligere havde 
italesat, at reklamer der kunne virke 
”overdrevne” ikke øgede deres lyst til 

at købe produktet. Selvom de udfor-
mede relativt ens speak valgte alle 
forskellig musik til samme reklame, 
og derved gav de reklamen forskellige 
udtryk, til trods for relativt ens speak.  
Du kan se de tre versioner nedenfor:

Konklusionen på eksperimentet var, 
at selvom børn er kritiske og bevidste 
forbrugere, særligt i forhold til rekla-
mer - så er det alligevel de samme 
virkemidler de ville tilføre en reklame. 

Børnenes eget manus lignede på mange 
punkter producentens, men der var 
alligevel nuancer – så overvej at ind-
drage børn i din næste spotproduktion. 
Børn kan give spændende og kreativt 

input og er jo de reelle slutbrugere.  
De ved hvad de vil vide om produktet, 
og dermed hvad der skal fremhæves 
på 20 eller 30 sekunder.  

Hold 1
Hold 2

Hold 3

Børnenes egne reklamer

Børn laver en reklame
LYD & REKLAMER 

https://youtu.be/RqPqkTnk84U
https://youtu.be/T3n3Vo-exco
https://youtu.be/nv0Acd1cYF4

