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Förord 
Det är första advent. Min son sitter på sitt rum och leker. Plötsligt 
dimper reklamen ned genom brevinkastet. Nyfiket rör han sig mot 
papperstraven på golvet, stannar upp och ler. En färgglad, glansig 
leksakskatalog gömmer sig i den väldiga reklamhögen. Han börjar 
bläddra och möts av det enorma utbudet av prylar. Gulliga dockor, 
spännande experimentlådor, färgglada legobitar och roliga utklädnings-
kläder. Han vill ha ALLT. -Hur lång önskelista kan man skriva till Tomten 
mamma? Medan han bläddrar vidare sjunger han tyst för sig själv. Efter 
en stund stannar han upp och funderar. -Hur mycket räcker min veckopeng 
till mamma? Själv sitter jag försjunken i ett reklamblad med barnkläder. 
Regntäta vinterbyxor och en fin skjorta till julafton skulle han kanske behöva? Min 
blick vandrar vidare över papperstraven. Där finns reklam för barn-
vagnar, resor till olika nöjesparker, barnmusik, disneyklubbar och 
barnskridskor. Ja, allt som kan tänkas stilla det eviga suget efter att 
konsumera, såväl för föräldrar som för barn.   

Denna kunskapsöversikt handlar just om konsumtion. Ur ett vidare 
perspektiv speglar den till viss del också det samhälle som våra barn lever 
i. Ett samhälle där konsumtion utgör ett väsentligt inslag i varje barns 
vardag. Och ett samhälle där barn ofta måste förhålla sig till olika normer 
och sociala konsumtionskrav för att få vara med i kompiskretsen. 

Översiktens fokus ligger på 7- till 12-åringars konsumtionsmönster. 
Den ger en sammanställning över centrala teman i de tio senaste årens 
nordiska forskning kring barn och konsumtion. Aspekter som belyses är 
bland annat vad barn rent konkret handlar, hur mycket egna pengar de 
har och hur de förhåller sig till reklam och media. Men översikten 
behandlar även barns konsumtion i förhållande till ekonomisk knapphet, 
föräldrarnas åsikter, genus och sociala relationer.  

Initiativet till förevarande kunskapsöversikt väcktes vid en dialog 
mellan Konsumentverkets ledning och dess vetenskapliga råd. Professor 
Tapio Salonen, Växjö universitet, fick i uppdrag att utröna möjligheten 
att genomföra en sådan. Jag, Erika Lundby, fick därigenom en förfrågan 
om att genomföra denna med stöd och handledning av professor Tapio 
Salonen och fil dr Torbjörn Hjort, institutionen för vårdvetenskap och 
socialt arbete vid Växjö universitet. Jag tackar varmt för deras 
konstruktiva kommentarer under arbetets gång. Under tiden som jag 
varit verksam med översikten har jag också fått förmånen att ha kontakt 
med en rad andra forskare. De har kommit med tips, ideér, råd och 
förslag vilka har lett översikten framåt. Ett stort tack för ert engagemang!  

 
Erika Lundby, December 2007 
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Abstract 
This report presents a compilation and an analyse of Nordic research 
concerning 7 to 12 year old children’s consumption patterns. The report 
also identifies gaps within the research. 

The material that is presented in the report has been collected 
through (1) scientific databases, (2) reference lists in books and articles 
and (3) contact with researchers. The material consists of published 
research results, public reports and investigations, and workingpapers. 
Furthermore, the material reaches 10 years back in time, and includes a 
relative large number of different disciplines. In total 50 different works 
has been included in the report. 

In the result, various factors that influence children's consumption are 
addressed, such as friends, gender, age, the media, commercials, economic scarcity 
and parent’s attitude towards consumption. Furthermore, research concerning 
children's access to economic resources, how children spend the resources, and the 
children's influence on their parent’s consumption is also discussed in the result.  
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Sammanfattning 
Denna kunskapsöversikt analyserar och sammanställer nordisk forskning 
kring 7- till 12-åringars konsumtionsmönster. Översikten identifierar 
även kunskapsluckor inom forskningen. 

Det material som presenteras i kunskapsöversikten har insamlats 
genom (1) informationssökning via Internet, (2) genomgång av 
referenslistor i böcker och artiklar samt genom (3) kontakt med forskare. 
Materialet utgörs av publicerade forskningsresultat, några offentliga 
rapporter och utredningar, samt en del arbetspapers. Vidare sträcker sig 
materialet 10 år tillbaka i tiden, samt täcker ett relativt stort antal olika 
discipliner. Sammanlagt har 50 olika arbeten inkluderats. 

I kunskapsöversikten behandlas olika faktorer som påverkar barns 
konsumtionsmönster såsom vänner, genus, ålder, media, reklam, ekonomisk 
knapphet och föräldrars inställning till konsumtion. Vidare presenteras även 
forskning kring barns tillgång till ekonomiska resurser, hur barnen spenderar 
resurserna, samt barns inflytande på föräldrarnas konsumtion. 

Resultatet visar bland annat att konsumtion är ett väsentligt inslag i 
barns vardagliga liv. Genom media, reklam och shoppingrundor med 
familjen tar barn tidigt del av konsumtionssamhället. Konsumtionens 
symboliska aspekter påverkar även såväl barns identitetsskapande som 
deras sociala relationer. För de barn som växer upp i ekonomisk 
knapphet kan konsumtionskraven leda till problematiska konsekvenser. 

Resultatet pekar även mot att kön och ålder är två faktorer som har 
betydande inflytande på barns konsumtionsmönster. I takt med att barn 
blir äldre skapas ofta större utrymme för konsumtion, bland annat 
genom höjda fickpengar och ökande sociala konsumtionskrav. Det är 
också bland de äldre barnen som könsskillnaderna tenderar att bli tydliga. 
Såväl tillgång till ekonomiska resurser som intressen för konsumtion 
tenderar att skilja sig åt mellan flickor och pojkar.  

Sammanfattningsvis åskådliggör kunskapsöversikten att barns 
konsumtionsmönster är ett komplext område som tenderar att påverkas 
av en rad skilda faktorer.   
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1. Uppdraget 
Regeringen har gett det svenska Konsumentverket i uppdrag att 
inkomma med en redovisning som ger en bild av svenska konsumenters 
förhållanden på några utvalda marknader. I redovisningen skall 
eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors samt pojkars och flickors 
konsumtionsmönster framgå. Mot bakgrund av att skillnader mellan 
pojkars och flickors konsumtionsmönster specifikt ska behandlas i 
redovisningen föll det sig naturligt med en separat studie avseende barns 
konsumtionsmönster, vilket också resulterat i att Konsumentverket 
beslutat om detta. Jag har därför fått i uppdrag av Konsumentverket att 
bidra med en kunskapsöversikt, vilken skall belysa svensk och nordisk 
forskning kring barns (7-12 år) konsumtionsmönster. Särskild vikt skall 
läggas på åldersskillnader och könsskillnader i relation till barnens 
konsumtion. 
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2. Bakgrund 
I Sverige, liksom i de övriga nordiska välfärdsstaterna, har det vardagliga 
livet i allt högre grad kommit att präglas av konsumtion.1 Vi lever idag i 
ett ombytligt samhälle där nya produkter, ny teknik och nya trender 
ständigt utvecklas. Även om relationen mellan individ och marknad kan 
se olika ut beroende på levnadssätt, resurser etc., så är konsumtionens 
betydande inslag i människors livsföring nästintill ofrånkomligt. 
Konsumtion handlar idag inte enbart om att tillfredställa fysiologiska 
behov, att köpa kläder för att hålla oss varma eller mat för att stilla vår 
hunger. Vi konsumerar även av sociala skäl, för att uppnå status eller för 
att uttrycka vår identitet. 

Barn blir idag tidigt bekanta med välfärdssamhällets gigantiska 
prylutbud via tv-reklam, leksakskataloger och shoppingrundor med 
familjen. För det lilla barnet kretsar konsumtion kanske främst kring 
påverkan på föräldrarnas inköp.  

Familjens köp och konsumtion förändras från det ögonblick ett barn föds. 
Indirekt påverkas föräldrarna att anpassa sin boendemiljö till att bli 
barnvänligare, bilen till att bli säkrare och matlagningen till att innefatta 
barnens önskemål. Direkt påverkas föräldrarna genom att barnen ger råd och 
synpunkter på det som köps och konsumeras. (Ekström 1996:77) 

Allt eftersom barnen växer får de även tillgång till egna ekonomiska 
resurser. Fickpengar, månadspengar och gåvor är vanliga inslag i barns 
vardag. Med ökande ålder kommer också högre krav på konsumtion för 
att uppnå social delaktighet. Genom konsumtionen kan barn bygga upp 
och uttrycka sin egen identitet: kläder med specifika märken kan visa 
vem du är eller vilken grupp du önskar tillhöra.  

Det är således dyrt att vara barn i de nordiska välfärdssamhällena. Det 
kostar pengar att följa med sina vänner på bio, att ta del i olika 
fritidsverksamheter, att ha de ”rätta” kläderna eller att gå på en 
shoppingrunda med kompisarna.  

Sport representerar sosialiseringsmessig ofte positive aktiviteter, men idretten 
krever ofte dyrt utstyr, og deltakelse koster foreldrene tid og penger. Kultur er 
viktig, men spilletimene må stort sett kjøpes på et marked. Selvstendige barn 
har egna avtaler å holde, de må kunne nås i egen telefon og med egen mail, de 
vil ta egne bilder med eget kamera, de er med i egne organisasjoner. (Hansen, 
2003:90)  

Konsumtionssamhället har också bidragit till att rollerna mellan barn och 
vuxna successivt har förändrats (Tufte 2007). I hemmet har barns 
inflytande på familjens konsumtion ökat och barn besitter ofta en 
                                                           
1 Konsumtion är ett mångtydigt begrepp vilket utvecklas i kapitel 4.2. 
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kunskap om produkter och medier som de vuxna inte har. Barns 
påverkan på familjens inköp samt deras egen konsumtion av godis, 
kläder och liknande har gjort att de allt mer kommit att betraktas som ett 
viktigt marknadssegment. Därav har barn uppmärksammats av 
kommersiella krafter och många företag ser dem som en betydelsefull 
målgrupp. 

Barns roll som konsumenter har även kommit att ges allt större 
betydelse inom olika forskningsdiscipliner. För åtta år sedan skrev 
Sonesson (1999) en kunskapsöversikt om barn och konsumtion. Hon 
efterlyste då mer forskning kring hur barn upplever sin egen 
konsumtion, vilka önskemål de har och vilket inflytande föräldrarna, 
kamraterna och medierna har på barnens konsumtion. Under de år som 
gått sedan Sonessons efterlysning har en betydande mängd forskning 
producerats inom dessa områden. Det har startats nya forskningsmiljöer 
kring barns konsumtion och barn har successivt kommit att bli 
betraktade som kompetenta informanter inom forskningen.2 Det är en 
del av resultatet från denna nya forskning som presenteras i förevarande 
översikt.

                                                           
2 Idag finns bland annat Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) i Göteborg, Norsk 
senter for barneforskning (NOSEB) i Trondheim och Copenhagen Business School 
(CBS) i Köpenhamn som är aktiva inom forskning kring barn och konsumtion.   
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3. Syfte och disposition 
Syftet med denna översikt är att belysa svenska barns (7-12 år) 
konsumtionsmönster. Kunskapsöversikten sammanställer och analyserar 
nordisk litteratur som på olika sätt belyser barns konsumtion. Särskild 
vikt läggs på eventuella skillnader mellan pojkars och flickors 
konsumtionsmönster, samt åldersskillnader som påverkar konsumtionen. 
Översikten identifierar även kunskapsluckor inom forskningen. 

I nästföljande kapitel presenteras de centrala begrepp som 
kunskapsöversikten behandlar; barn, tweens, konsumtion och 
barnkonsumenten. Därefter ges en kortfattad redogörelse över barns roll 
inom konsumtionsforskningen. I kapitel 6 diskuteras översiktens metod, 
material och avgränsningar. Översiktens resultat presenteras sedan i 
kapitel 7. Avslutningsvis ges i kapitel 8 en slutkommentar som innefattar 
en kort sammanställning över resultatet samt förslag på fortsatt 
forskning. 

Till kunskapsöversikten följer två bilagor. Bilaga 1 utgör en 
förteckning över forskare som med råd och tips hjälpt till med att föra 
kunskapsöversikten framåt. Bilaga 2 utgör en förteckning över de studier 
som översiktens resultat bygger på.   
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4. Centrala begrepp 
I följande kapitel ges en kort presentation av de centrala begrepp som 
behandlas i kunskapsöversikten: barn och tweens, konsumtion samt 
barnkonsumenten. 
4.1 Barn och tweens 
Även om ordet barn i vardagligt tal används tämligen oreflekterat så bär 
begreppet på en mängd olika innebörder. Synen på barn varierar såväl 
mellan skilda kulturer som över olika tidsepoker (se Airés 1996). I dagens 
svenska samhälle räknas alla individer under arton år som omyndiga, det 
vill säga som barn. Att vara omyndig innebär till stor del ett beroende av 
de vuxna i sin omgivning, samt att ha begränsad möjlighet att påverka sin 
livssituation. Barn har dock under det senaste decenniet successivt fått 
allt fler rättigheter, exempelvis genom barnkonventionen, och har även 
börjat ses som egna betydelsefulla individer (Johansson 2005).  

I förevarande kunskapsöversikt ligger fokus på barn i åldrarna 7 till 12 
år, vilka inom konsumtionsforskningen ofta benämns som ”tweens”.3 
Tweens-barnen befinner sig i något av ett mellanläge då de är äldre än de 
barn som ännu inte börjat skolan och yngre än tonåringarna (Johansson 
2005). Hansen (2002) menar att den värld som tweensen lever i 
kännetecknas av att vara en ”på-väg-mot-vuxen” värld där intressen för 
aktiviteter, mode, musik, kända människor, tidningar, tv-program, 
hemligheter, skvaller och shopping hör ihop och utvecklas.  

Denna tid i barnens liv inbegriper många gånger motstridiga 
identitetsbudskap från samhället, på grund av att det finns ett 
motsatsförhållande mellan barn och ungdom (Johansson 2005). I 
beskrivningar av den ”normala” ungdomstiden finns ofta termer som 
syftar på experimenterande, identitetsproblematik, känslostormar och 
revolt. Barndomen beskrivs tvärtom ofta med termer som syftar på 
harmoni, den lilla trygga världen och odramatiskt gradvist växande. 
Paradoxerna som föreställningarna inbegriper måste på något vis 
hanteras av de individer som befinner sig där. Johansson (2005) menar 
att övergången till tonårstiden på så vis kan betraktas som en dramatisk 
förändring för barnen.  
 

                                                           
3 Begreppet tweens kommer från det engelska ordet between och syftar på att barnen 
befinner sig i en form av mellanålder. De är inte längre småbarn men inte heller 
tonåringar. Dock råder en viss oenighet kring vilka åldrar som skall inkluderas i 
begreppet. Inom marknadsföringsforskningen opererar man generellt med tweens som 
en åldersgrupp mellan 8 och 12 år, men det finns också en del som kallar 7- till 14-
åringar eller 10- till 16-åringar för tweens (se Tufte 2007). 
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Med avseende på konsumtion är tweens en intressant åldersgrupp att 
studera. Dels för att det, som påvisats, tenderar att ske stora förändringar 
i barnens intressen under denna tid vilket kan tänkas avspegla sig i 
konsumtionen. Men också för att det är under dessa år som barn ofta får 
tillgång till mer ekonomiska resurser samtidigt som trycket på att 
konsumera ökar.  
4.2 Konsumtion 
Konsumtionsbegreppet är ett komplext och mångfacetterat begrepp. 
Dess dynamiska och moraliska karaktär gör också att det är 
svårhanterligt i forskningssammanhang. Rent konkret kan konsumtion 
dock definieras som att (1) använda saker för att tillfredställa sitt begär, 
(2) att tillägna sig saker som ska konsumeras samt att (3) förbruka saker 
(Bauman 1998). Ordet konsumera går även att härleda etymologiskt till 
latinets consu´mere vilket har den dominerande betydelsen ”förbruka” 
(Bjurström 2004). Själva förbrukningaspekten är också det som vi i 
vardagligt tal oftast förknippar med konsumtion. Det kan således 
förefalla relativt enkelt att se konsumtion som synonymt med att 
förbruka. Här döljer sig dock en långtgående problematik, både vad 
gäller tidsapekter och konsumtionsbegreppets bredd: 

Normalt sett tar det mer än ett decennium att förbruka en säng, medan en 
hamburgare inköpt på McDonalds förbrukas på mindre än fem minuter. 
Men oavsett denna skillnad: är då allt som vi förbrukar konsumtion? Luften 
vi andas? Vattnet i den sjö vi badar i om sommaren? Den kopp kaffe vi 
bjuder gästerna på när vi får oväntat besök? (Bjurström 2004:9) 

Idag har betydelsen av att konsumera allt mer kommit att betraktats som 
sammankopplat med varuekonomin (Bjurström 2004). När vi i vardagligt 
tal använder begreppet är det därför oftast underförstått att det är 
varukonsumtion vi talar om. Likväl kvarstår frågetecken kring 
konsumtionens start och slutpunkt. 

Börjar exempelvis konsumtionen med inköpet av en vara och slutar med att 
den har förbrukats? Eller ska de försök att styra våra handlingar mot själva 
köpet som reklam syftar till också räknas in som ett moment i 
konsumtionen? (Bjurström 2004:9)  

Förutom de problem med konsumtionsbegreppet som uppstår i 
samband med dess betydelse i rena varusammanhang, innefattar 
begreppet även en symbolisk sida. Konsumtion kan betraktas som en 
handling som går utanför den enskilda individen och får sin främsta 
betydelse i sociala sammanhang (Johansson 2005). Genom att välja vissa 
varor över andra kan individer uttrycka smak, klasstillhörighet och 
kulturell identitet (Paterson 2007). Varorna blir på så vis symboliska 
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medel för att kommunicera med andra. Konsumtionsvarorna kan också 
signalera status och makt, likväl som de har en integrerande sida samt en 
ren bruksaspekt (Brusdal 2005b). Exempelvis kan ett barns nya cykel ge 
status i barngruppen, samt upprätthålla sociala relationer genom att 
barnet kan cykla tillsammans med sina kompisar. Slutligen kan den även 
behövas för att barnet skall kunna förflytta sig till och från skolan. 

Konsumtionsbegreppet är sammanfattningsvis problematiskt. I denna 
kunskapsöversikt har konsumtionsbegreppet hållits öppet och i största 
möjliga mån styrts av forskarnas användning av begreppet. Detta för att 
nå ett så brett material som möjligt. Dock har en avgränsning gjorts mot 
matkonsumtion i termer av ätande. 4 
4.3 Barnkonsumenten 
Föreställningar om barn som konsumenter genomsyras överlag av 
moraliska ståndpunkter och olika synsätt kring vad som utgör en bra 
barndom (Bjurström 2004). Detta färgar av sig i det starka skyddsintresse 
som omgärdar barns konsumtion, men som samtidigt måste vägas mot 
nödvändigheten av att lära barn hur konsumtionssamhället fungerar.  

Det finns idag två dominerande och motstridiga synsätt på barn som 
konsumenter, dels en medie- och konsumtionskritisk hållning och dels 
en medie- och marknadsorienterad hållning (Tufte 2007). Den medie- 
och konsumtionskritiska hållningen representeras av ett stort antal 
föräldrar, pedagoger, lärare, konsumtionsinstitutioner och politiker som 
menar att det är viktigt att skydda barn mot kommersiell och 
mediemässig påverkan, med hjälp av lagstiftning, regler och under-
visning. Inom den medie- och marknadsorinterade hållningen finns 
istället en syn på barn som såväl konsumenter här och nu, som framtida 
konsumenter. Barnen betraktas även som egna personer med inflytande 
på familjens konsumtion. Mellan dessa motstridiga synsätt finns givetvis 
nyanser. Man kan dock konstatera att det idag i alla fall finns en allmän 
enighet om att barn socialiseras till att bli konsumenter vid en tidig ålder 
(Tufte 2007).  

I takt med att barn blir konsumenter tidigt har också konsumtionen 
fått större betydelse för barns kultur. Individualiseringen har lett till att 
barns identitet i högre grad måste förvärvas vilket gör identitetsmarkörer 
i form av konsumtionsvaror betydelsefulla (Brusdal 2005b). Den ökande 
globaliseringen får också genomslag i barns kommersiella kulturer. 

                                                           
4 Inom konsumtionsforskningen har ett relativt nytt område uppstått som rör sig i 
gränslandet mellan konsumtion och näringslära. För den intresserade läsaren kan 
exempelvis följande referenser vara aktuella: Brembeck 2007, Johansson 2007, Kjørholt, 
Thorsted & Sellerberg 2006, Vebjørg & Brembeck 2005. 
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With the commercialization and globalization of media, lifestyle, fashion and 
music, mobile phones and media culture are now subject to the principle of the 
lowest international common denominator, which means that that the same 
”brands” feature all over the industrialized world. All over the western world, 
children and young people wear the same jeans, eat the same burgers and 
pizzas, eat the same breakfasts, watch the same films on TV, video and 
DVD, listen to the same music and keep the same mobile phone in their 
pockets. And the velocity of circulation of what is ”cool” right here and now is 
becoming increasingly quicker – and is manifested globally in a very short 
time. (Tufte & Rasmussen 2005:124) 

Att barn dras in i det globala konsumtionssamhället tidigt är det således 
knappast någon tvivel om. Barn har också en hel del egna pengar att 
tillfredställa sina kommersiella önskningar med och de påverkar också 
familjens konsumtion med sina önskemål (Tufte 2007). Samtidigt 
sträcker sig dock det ekonomiska beroendet av föräldrarna över en lång 
period i ungdomstiden.5  

                                                           
5 Vid konferenser och i artiklar används ofta uttrycket KGOY, som står för kids grow 
older younger; barndomen har krympt medan ungdomstiden har förlängts (Tufte 2007). 
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5. Barnet i konsumtionsforskningen 
Konsumtionsforskningen har traditionellt sett haft sin kärna inom 
sociologi, psykologi och de ekonomiska vetenskaperna (Bjurström 2004). 
Men från och med 1980-talet har forskningen kring konsumtion 
breddats till att idag utgöra ett omfångsrikt vetenskapligt fält med 
representanter från ett vitt område discipliner (Bjurström 2004, Ekström 
& Brembeck 2004, Johansson 2006). Sociologer, marknadsförare, stats-
vetare, antroprologer, ekonomer, historiker m.fl. studerar konsumtion 
utifrån skilda perspektiv och teoretiska utgångspunkter. Breddningen kan 
förstås som en skiftning av fokus från konsument- till konsumtions-
forskning (Bjurström 2004). Den nya forskningen har utvidgat intresset 
från själva konsumenten till konsumtionen som sådan. Vilket har 
medfört att nya studieobjekt, såsom konsumism och 
konsumtionsrelaterade identiteter, har fångat forskarnas intresse.  

Forskningen kring barn och konsumtion har historiskt sett inte haft 
någon framträdande roll inom konsumtionsforskningen (Tufte 2007). 
Det är således ett förhållandevis nytt forskningsfält som uppstått under 
de senaste generationerna. Under 1970-talet dök begreppet konsument-
socialisering upp och medförde fokus på barn och ungdomar.6 Därefter 
har mängden rapporter och böcker med temat barn och konsumtion 
varit ständigt stigande (Tufte 2007).  

Den forskning som bedrivits kring barns socialisation till 
konsumenter har länge varit förbunden med ett utvecklingsperspektiv, 
där frågor kring barns förmåga i relation till ålder har varit centrala 
(Bjurström 2004).7 Under senare år har dock synen på barnet inom 
konsumtionsforskningen förändrats. Man har successivt börjat erfara att 
det är en mängd faktorer utöver ålder som har betydelse för 
konsumentsocialiseringen (Tufte 2007).  

Det har även skett en utveckling inom forskning kring barn och 
konsumtion som innebär att man rört sig från att betrakta barnet som en 
påverkbar konsument till en kompetent konsument (Tufte 2007). I 

                                                           
6 Begreppet konsumentsocialisering har definierats på en rad olika sätt. En åter-
kommande definition inom forskning kring konsumentbeteende preciserar 
konsumentsocialisering som en process där unga människor tillägnar sig kunskap, 
attityder och förmågor som är väsentliga för deras funktion som konsumenter på 
marknaden. För en utförligare diskussion om begreppet se Ekström (2006). 
7 Inom forskning med anknytning till barn kan två centrala tankegångar kring barndom 
identifieras. Å ena sidan tenderar barn ofta att betraktas genom ett utvecklings-
perspektiv, vilket många gånger innebär ett stadietänkande där barndomen ses som en 
period av brist då barnen befinner sig under mognad och utveckling (Näsman & von 
Gerber 2003a). Å andra sidan finns det nyare teoribildningar som fokuserar mer på 
barnens liv här och nu än hur de kommer att utvecklas i framtiden (Olsen 2004). 
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stigande grad har forskarna också börjat tillfråga barn själva. I en stor del 
av den tidigare bedrivna forskningen var det uteslutande vuxna i barnens 
närhet som intervjuades. Det har dock visat sig att det som föräldrar 
uttrycker inte alltid stämmer med barns åsikter (Tufte 2007). 

Sammanfattningsvis är konsumtionsforskningen ett dynamiskt fält där 
såväl synen på barn som inställningen till konsumtion har förändrats 
under tidens gång. 
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6. Metod, material och avgränsningar 
Det material som presenteras i kunskapsöversikten har insamlats genom 
tre olika förfaranden; (1) informationssökning via Internet, (2) 
genomgång av referenslistor i böcker och artiklar samt (3) genom 
kontakt med verksamma forskare på området. Vad gäller 
informationssökning så påbörjades denna med sökningar via olika 
databaser såsom LIBRIS, ELIN, bibliotek.dk, BIBSYS och Tritonia.8 
Sökord som användes var främst konsumtion tillsammans med barn, tweens, 
och unga. Dock användes även ord såsom förbruka, handla, köpa, ekonomi, 
pengar och shoppa i olika kombinationer för att utvidga sökningen och nå 
de författare som berör barns ekonomiska livsvärld utan att använda 
själva konsumtionsbegreppet. Samtliga sökord användes även på danska, 
norska och engelska.  

Förutom olika databaser så genomsöktes även universitetssidor, 
såsom Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet, 
Barnforskningsnätverket vid Jyväskylä universitet och Tema Barn vid 
Linköpings universitet. Även olika forskningscentran genomsöktes, 
såsom Statens institutt for forbrugsforskning (SIFO) i Norge, 
Konsumentforskningscentralen i Finland, Centrum för konsumtions-
vetenskap (CFK) i Sverige och Center for Marketing Communication 
(CMC) i Danmark. Både på universitetssidorna och på sidorna för 
forskningscentran så gjordes sökningar efter relevant litteratur, men även 
efter verksamma forskare. 

Parallellt med sökningen efter litteratur genomsöktes referenslistor i 
insamlat material för att hitta fler titlar. Titlar som återkom i flera 
referenslistor ansågs vara centrala. Samtidigt sändes ett e-postbrev med 
information om kunskapsöversikten ut till forskare inom området. 
Forskare hittades såväl genom litteraturlistor, som genom databaser och 
rekommendationer av andra forskare. I kontakten efterfrågades tips på 
relevanta forskningsalster, forskningsmiljöer och personer knutna till 
området. Sammanlagt skickades ca 65 e-postbrev ut. Något mindre än 
hälften besvarades med goda tips som fört kunskapsöversikten framåt. 

Efter att litteratursökningens tre delar påbörjats kom en strid ström 
av material som fordrade bedömning och systematisering. Kriterier som 
användes för att urskilja relevant litteratur var bland annat att materialet 

                                                           
8 LIBRIS webbsök är de svenska forskningsbibliotekens gemensamma katalog. Även 
ELIN är en svensk databas dock över vetenskapliga artiklar. BIBSYS är Norges 
vetenskapliga biblioteks gemensamma databas. Bibliotek.dk är en databas med 
information från Danmarks offentliga bibliotek. Tritonia är Svenska handelshögskolans, 
Vasa universitets och Åbo Akademis gemensamma informationscentrum och fungerar 
som ett regionalt vetenskapligt bibliotek. 
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innefattade valda åldersgrupp samt att den berörde barns konsumtions-
mönster.9 Med konsumtionsmönster åsyftades här vad barn köper, hur 
mycket/ofta barn köper, vilka resurser barn har till konsumtion, vilka 
orsaker som finns till konsumtionen (ex. grupptryck, identitetsbildning 
etc.) samt på vilket sätt barn konsumerar (ex. med kompisar och 
familjen). Dock präglades läsningen av en öppen hållning gentemot 
materialet för att eventuellt hitta andra centrala aspekter inom barns 
konsumtion. Det visade sig bland annat av genomgången att föräldrars 
roll i förhållande till barns konsumtion var en central aspekt och därav 
inkluderades även föräldrars åsikter. 

Tidsmässiga avgränsningar gjordes också för att urskilja relevant 
material till översikten. Den forskning som presenteras här är främst 
gjord under de senaste tio åren. Vad gäller forskningens härkomst 
innefattar översikten studier från alla de nordiska länderna, även om 
syftet i första hand är att belysa svenska förhållanden. Jag har valt att 
inkludera de övriga länderna då svensk forskning inom området varit 
sparsam. Med avseende på samhällsförhållanden och levnadsstandard är 
också de nordiska länderna snarlika vilket gör forskningen tillämpbar på 
svenska förhållanden. 

Det material som slutligen ansågs vara relevant systematiserades i 
tabellform. Tabellen innehöll olika kategorier såsom främsta resultat, 
metod, åldersskillnader och könsskilnader, och gav en översiktlig bild 
över materialet. 
6.1 Materialets karaktär 
Det slutgiltiga material som inkluderats i kunskapsöversikten innefattar 
främst publicerade forskningsresultat men även några offentliga 
rapporter och utredningar, samt en del arbetspapers.10 Sammanlagt har 
50 olika arbeten inkluderats i översikten. Med avseende på härkomst 
finns en övervikt av svenska studier i översikten, vilket beror på att det 
främst är svenska förhållanden som är aktuella. Vad gäller den nordiska 
litteraturen så utgörs denna främst av dansk och norsk forskning. Bristen 
på isländska och finska studier beror på att sådana var svåra att finna. 
Givetvis kan språksvårigheter vara ett skäl till detta. Det finns exempelvis 
finska artiklar (se exempelvis Sauli Hanneles artiklar om barn och 
konsumtion) kring ämnet som enbart publicerats på finska. 
                                                           
9 Valda åldersgrupp innefattar barn mellan 7-12 år. Givetvis har inte alla forskare gjort 
denna specifika åldersuppdelning i sina undersökningar. Således finns ibland även 
närliggande åldrar med i materialet.   
10 Även om arbetspapers inte är slutgiltigt forskningsmaterial så har dessa inkluderats på 
grund av att det för närvarande pågår en betydande mängd forskning på det aktuella 
området. Konferensmaterial såsom papers kan således påvisa färska resultat och 
teoribildningar inom konsumtionsforskningen. 
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Vidare täcker materialet ett relativt stort antal olika discipliner. Dock 
är de flesta kopplade till det humanvetenskapliga området. Huvuddelen 
av studierna återfinns inom sociologi, etnologi, socialt arbete och 
pedagogik. Dock finns även enstaka studier inom ekonomi, medie- och 
kommunikationsvetenskap och juridik. Några av de behandlade arbetena 
är också tvärvetenskapliga och kopplar därmed samman olika discipliner. 

Angående metoder så innefattar materialet en tydlig övervikt på 
intervjuer. Vad som kan tilläggas i detta sammanhang är att de flesta av 
intervjuerna är utförda med barn som informanter. Här kan man således 
se en trend som innefattar att barn alltmer kommit att erkännas som 
egna individer inom forskningen. Förutom intervjuer har även en del 
forskare använt sig av enkäter. Kombinationer mellan enkäter och 
intervjuer förekommer också. Ett fåtal arbeten innefattar även andra 
metoder såsom teckningar, julklappslistor, kassaböcker, smskontakt, 
uppsatser och budgetar. Då val av metod skiljer sig åt i de olika studier 
som utgör grunden i kunskapsöversikten finns det en viss skillnad i 
generaliserbarhet mellan de resultat som presenteras. Detta är dock ingen 
aspekt som diskuteras i resultatet, då undersökningarnas metoder etc. 
finns presenterade i Bilaga 2.  

Då forskningen kring barns konsumtion befinner sig i ett gränsland 
mellan flera olika discipliner som behandlar ämnet med skilda begrepp 
kan översikten inte göra några anspråk på att vara heltäckande. Syftet 
med översikten är snarare att ge en sammanställning över de 
huvudsakliga dragen inom de senaste tio årens nordiska konsumtions-
forskning med inriktning mot barn i 7- till 12-års åldern. 
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7. Översiktens resultat 
I syfte att skapa en överblick över det insamlade materialet 
kategoriserades detta i tio olika teman. Dessa teman valdes på grund av 
att de framkom tydligt i det insamlade materialet samt för att de ger en 
bred bild av den kommersiella värld som barn rör sig inom. Nedstående 
figur presenterar aktuella teman samt de centrala frågeställningar som 
varje enskild del behandlar. 
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Figur 1.  Presentation av temasammanställning.  
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Det görs ingen jämförelse mellan de olika ländernas forskning i 
översikten, snarare betraktas Norden som en sammanhörande 
forskningsarena. Nedan följer en separat sammanställning av varje tema. 
7.1 Barns ekonomiska resurser 
För att ta del i ett samhälle som präglas av konsumtion krävs givetvis 
tillgång till ekonomiska resurser, såväl för vuxna som för barn. Åtskilliga 
av barns vardagliga aktiviteter involverar pengar eller konsumtionsvaror 
på olika sätt (Brusdal 2001a).11 I syfte att skapa en första pusselbit till 
barns konsumtionsmönster fokuserar detta tema på barns egna pengar. 
Frågor som besvaras här är; hur mycket ekonomiska resurser har barnen att röra 
sig med? Och varifrån kommer dessa?.12 

För att skapa en översiktlig bild av forskningsresultaten kring barns 
ekonomiska resurser kan man grovt dela in barns pengar i två olika 
kategorier. Dels får barn pengar i form av till synes förbehållslösa gåvor, 
såsom veckopeng, månadspeng eller födelsedagspengar. Dels mottar 
barn även pengar som en form av ersättning, i utbyte mot att de utför 
någon prestation. Nedan beskrivs först forskningsresultaten av ”gåvo-
pengar”, därefter behandlas ”ersättningspengar”.  

Med avseende på gåvopengar tenderar fickpengar och gåvor från 
föräldrar att vara barns vanligaste inkomstkälla (Hansen 2002, Johansson 
2004, Wærdahl 2003). Särskilt vanligt tenderar fickpengar att vara bland 
de yngsta tweens-barnen. I Hansens (2002) studie fick hela 98% av 5- till 
7-åringarna fickpengar från sina föräldrar. Bland 12-åringarna i Wærdahls 
(2003) studie var siffran lite lägre; 70% mottog regelbundna fickpengar 
från föräldrarna. Johanssons (2004) studie visade att de 6- till 12-åringar 
hon talat med främst fick pengar i form av gåvor från föräldrar, 
släktingar och andra närstående. 

När det gäller storleken på fickpengar är det bland svenska barn som 
får veckopeng, i huvudsak 10- till 12-åringar, vanligast att få ett belopp 
mellan 20 och 39 kronor (SCB 2005). Bland barn som får månadspeng är 
det vanligast att få ett belopp mellan 100 och 199 kronor (SCB 2005).  

Det är antagligen föga förvånande att de flesta barn mottar pengar i 
form av gåvor från sina föräldrar. Däremot kan resultaten som berör 
ersättning, pengar som ges i utbyte mot någon prestation, kanske tyckas 
vara mer uppseendeväckande. Forskningen pekar nämligen mot att det 

                                                           
11 För utförligare diskussion om kostnader kring barns aktiviteter se kap 7.6 samt kap 
7.7. 
12 I detta tema behandlas inte hushållets inre fördelning av ekonomiska resurser mellan 
föräldrar och barn. Kostnaderna som förknippas med barn är dock viktiga aspekter, 
exempelvis för diskussioner kring familjers levnadsstandard. För den intresserade 
läsaren kan Sauli (2003) vara givande. 
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är vanligt att de äldre barnen i tweensåldern utför olika sorters 
prestationer för sina pengar (se Bjork Eydal och Jeans 2006, Hansen 
2002, Johansson 2005, Näsman och von Gerber 2003, Wærdahl 2003). I 
Näsman och von Gerbers (2003) studie behövde ungefär hälften av 10- 
till 12-åringarna hjälpa till på olika sätt för att få fickpengar. Främst rörde 
sig kraven om hushållsarbete. Även bland 12-åringarna är det vanligast 
att barnen får betalt för att utföra olika sysslor i hemmet (Johansson 
2005, Wærdahl 2003). Dock är det flera barn i denna ålder som också 
arbetar hos släktingar eller bekanta, för föreningar och välgörande 
ändamål samt hjälper till i föräldrarnas arbeten (Johansson 2005, 
Wærdahl 2003). 

Det tenderar således vara vanligt att de äldre barnen i tweens-åldern 
dels arbetar för att få lönepengar och dels behöver hjälpa till på olika sätt 
i hemmet för att få sina fickpengar. Hur det står till med de yngre barnen 
är dock oklart. Det verkar vara i 11- till 12-årsåldern som barn börjar få 
avlönade jobb, dock har det framkommit resultat som tyder på att även 
5- till 7-åringarna förväntas hjälpa till i hushållet i utbyte mot fickpengar 
(Hansen 2002).  

Sammanfattningsvis pekar forskningen mot att barn har tillgång både 
till resurser som ges utan förbehåll, resurser från arbete samt resurser 
som kräver någon motprestation. Hur dessa är fördelade är dock mer 
oklart. Det verkar som att även de pengar som tillsynes ges utan 
förbehåll, som fickpengar och gåvor, ofta tenderar att medföra vissa krav 
eller förväntningar på hur barnen skall bete sig. Relationen mellan 
föräldrarnas krav och barnens ekonomiska resurser är ett ämne som det 
kan vara intressant för framtida forskning att fördjupa sig inom. Ett 
specifikt frågetecken angående detta är de yngre barnens pengar. Vilka 
krav har 7- till 10- åringarna på sig då det gäller att hjälpa till för att få exempelvis 
fickpengar? 
7.2 Barn som konsumenter 
I takt med konsumtionens allt större genomslag har barns och vuxnas 
roller successivt förskjutits. Vuxenrollens auktoritet över barns 
konsumtion har ifrågasatts och barn har uppmärksammats som 
autonoma konsumenter med egna behov (Oelsen 2004). Barn är dock, 
vilket blev tydligt i föregående tema, fortfarande i hög utsträckning 
beroende av sina föräldrar för att nå ekonomiska resurser. I förevarande 
tema utforskas därför barns självständighet som konsumenter. Här ställs 
frågan; styr barn över sin egen konsumtion eller har de vuxna ett betydelsefullt 
inflytande på barnens konsumtionsmönster? 

Vad gäller barns autonomi som konsumenter pekar forskningen åt 
olika håll (jfr Bjork Eydal & Jeans 2006, Oelsen 2004). Dels finns studier 
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som menar att barn har blivit allt självständigare konsumenter. Ett 
argument som går i linje med detta är att barn idag har tillgång till egna 
pengar, dels från föräldrar och dels från avlönade arbeten, vilket kan 
upprätthålla en position för barn som oberoende konsumenter (Bjork 
Eydal & Jeans 2006). Det har exempelvis framkommit att en del barn 
använder sina egna pengar till att inhandla saker som de vill ha men som 
deras föräldrar inte vill köpa till dem, samt att barn ibland kan använda 
pengarna till sådant som föräldrarna inte har råd med (Bjork Eydal & 
Jeans 2006). I Tuftes (2006) studie visade det sig även att 10- till 12-
åringarnas konsumtion var starkt influerad av deras egna intressen. Att 
barn i stigande grad själva får råda över sina ekonomiska resurser medför 
också att de får större ansvar att definiera sina egna behov, vilket i sin tur 
innebär nya förhandlingar om autonomi och beroende mellan barn och 
vuxna (Oelsen 2003).  

Dock finns även undersökningar som pekar mot att det främst är 
föräldrar som styr barns konsumtion. Som aktiva konsumenter i termer 
av att spendera pengar har barn ofta en marginaliserad position (Tingstad 
2007). Det har exempelvis framkommit att barn har relativt begränsade 
mängder med ekonomiska resurser att spendera efter eget tycke, samt att 
barnen ofta är tvungna att redogöra för hur de spenderar dessa (Tingstad 
2007). Barns beroende av vuxnas resurser uppges vara en orsak till att de 
ännu är marginaliserade som autonoma konsumenter (Oelsen 2004). 
Oelsen (2004) menar att den ökade konsumtionsnivån inte har gett lika 
stora ökningar i vecko- eller månadspeng. Istället har föräldrar börjat ge 
barn öronmärkta pengar för vissa ändamål och styr därigenom en 
betydande del av barnens konsumtionsmönster. Att barn får egna 
ekonomiska resurser innebär således inte alltid att de själva får råda över 
dessa. Det tenderar istället att finnas specifika förbehåll när pengarna 
skall omsättas (Johansson 2005).  

Hur kan då slutligen frågan om vem det är som styr barns 
konsumtionsmönster besvaras? Forskningen pekar uppenbart åt olika 
håll. Barn har fått tillgång till mer egna ekonomiska resurser som de till 
viss mån kan välja att spendera på saker och aktiviteter som de själva 
önskar, men samtidigt finns föräldrarnas inflytande kvar exempelvis i 
form av öronmärkta pengar. Man kan tänka sig att barnens 
självständighet som konsumenter också hänger samman med deras ålder. 
De resultat som presenteras ovan bygger alla på studier med barn som är 
11, 12 eller 13 år. Så hur står det då till med de yngre barnen? Vilken grad av 
beslutanderätt har de över sina konsumtionsval? För den framtida forskningen 
kan detta vara ett intressant område att belysa. 
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7.3 Föräldrars syn på barn och konsumtion 
I ovanstående tema blev det tydligt att föräldrar har ett visst inflytande 
på barns konsumtionsmönster. Det kan således vara av intresse att ta del 
av forskning kring föräldrars förhållningssätt till barnens konsumtion. 
Nedan beskrivs föräldrarnas hållning till den kommersiella uppväxten, 
deras syn på barn som konsumenter samt deras förhållningssätt till 
leksaker och andra produkter.  

Föräldrar tenderar att finna såväl positiva som negativa aspekter med 
den moderna konsumtionen (Brusdal 2005c). Dock verkar det finnas en 
överhängande ängslan över olika konsekvenser som den kommersiella 
uppväxten kan få för barn. Exempelvis oroade sig en del av föräldrarna i 
Brusdals (2005c) studie över att reklam gör barn missnöjda med 
utseendet. Andra konsekvenser som framkom som problematiska var att 
barnen blir bortskämda, samt att det är svårt att glädja dem för att de 
redan har ”allting”.  

Föräldrarnas ängslan över den kommersiella uppväxten går hand i 
hand med att de tenderar att betrakta barn som sårbara och i behov av 
skydd och utveckling, snarare än som kompetenta konsumenter (Brusdal 
2006, Brusdal 2005a). I Brusdals (2006) studie visade det sig att särskilt 
norska och till en viss grad svenska föräldrar var mer benägna att 
betrakta barnen som sårbara konsumenter. Det har även visat sig vara 
vanligt att föräldrar anser att det är de vuxna som vet vad som är bäst för 
barn när det gäller konsumtion (Brusdals 2005c).  

Föräldrar tenderar också att uttrycka frustration över alla ”onödiga” 
produkter som barn erbjuds, vill ha och köper (Brusdal 2005a). Även om 
onödiga produkter inte betraktas som skadliga, ses de ibland som 
värdelösa och utan potential att lära barnen något. Just lärandet verkar 
vara en viktig aspekt för föräldrar, vilket kan hänga samman med att barn 
uppfattas vara i behov av att utvecklas (Brusdal 2005a). 

Trots föräldrars frustration över det stora utbudet av produkter som 
riktar sig till barn har det även framkommit att många föräldrar anser att 
det är viktigt för barn att ha samma saker som andra i deras ålder 
(Brusdal 2005a). I Brembeck och Johanssons (1996) studie var alla 
föräldrar överens om att barn måste få leksaker men begränsningen av 
dessa var något som betraktades som problematiskt.  

I de resultat som hittills berörts tenderar föräldrar således att försöka 
beskydda barn från delar av den kommersiella uppväxten. Men 
föräldrarnas hållning till konsumtionen är ofta tudelad.  I diskussioner 
om barns konsumtion bortses det ibland från att en stor del av 
konsumtionen rör sig om tjänster eller saker som föräldrarna själva tar 
initiativ till för att de betraktar dem som viktiga (Frønes 2003). Det kan 
exempelvis röra sig om en dator, sportutrustning eller fritidsaktiviteter. I 
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Brusdals (2005a) studie framkom det också att föräldrarna var mer än 
villiga att spendera pengar på saker som var utbildande för barnen. Även 
användbara eller nödvändiga saker betraktades som väl värda att 
konsumera. Förutom att föräldrar kan anse att dessa produkter är viktiga 
för barnens utveckling och sociala liv, så kan en sådan konsumtion även 
innebära att föräldrakompetens och status uppvisas (Brusdal 2005a). Dyr 
hobbyutrustning eller en dyr tröja visar att föräldern har råd att ge sina 
barn de ”rätta” sakerna och uttrycker således status såväl för barnet som 
för föräldern. Föräldrakompetens kan uttryckas bland annat genom att 
köpa säker sportutrustning, vilket visar tecken på en ansvarstagande 
förälder (Brusdal 2005a). 

För att sammanfatta ovanstående tema kan det konstateras att 
forskningen tyder på att föräldrars hållning till barns konsumtion är 
kluven. Dels verkar det finnas en viss oro över de konsekvenser som den 
kommersiella uppväxten kan medföra för barnen. Vilket verkar hänga 
samman med en utvecklingsteoretisk syn på barnet som sårbart, i behov 
av skydd samt i behov av att få utvecklas. Dels tar föräldrarna också 
själva initiativ till konsumtion som de anser vara viktig eller utvecklande 
för barnen. Genom att konsumera ”rätt” till barnen kan föräldrarna även 
uttrycka status och föräldrakompetens. 
7.4 Barns inflytande på familjens konsumtion 
Tidigare teman har tydliggjort föräldrarnas påverkan på barnens 
konsumtionsmönster, samt att barn ofta betraktas som sårbara och i 
behov av skydd. Det verkar således som att det främst är föräldrarna 
som styr hushållets konsumtion. Men stämmer det? I detta tema studeras 
barnens påverkan på familjens konsumtionsmönster. 

Precis som föräldrarna influerar barns konsumtionsmönster så 
påverkar också barnen föräldrarnas konsumtion. Barn tenderar att spela 
en viktig roll när konsumtionsbeslut fattas i familjen (Ekström 1999).13 
Dels genom att de kan skapa medvetenhet hos föräldrarna angående nya 
produkter och trender och dels genom att de ibland agerar som 
grindvakter då de förmedlar information, exempelvis från skolan till 
föräldrarna. Den vanligaste påverkan som barn har är dock genom 
delaktighet i beslut som rör vad familjen skall äta/inhandla till middag 
eller till efterrätt (SCB & Barnombudsmannen 1998, Sellerberg & 

                                                           
13 För den intresserade läsaren kan Ekströms (2007) artikel Parental consumer learning 
or ’keeping up with the children’ vara av intresse. I artikeln presenteras resultat kring 
hur konsumtionsmönster och kunskap förmedlas från barn till föräldrar. Barn i detta 
sammanhang var dock 13- till 30-åringar vilket medfört att studiens resultat inte 
presenteras i förevarande översikt. 
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Thorste 2006, Näsman & von Gerber 2001, Näsman & von Gerber 
2003, Mikkelsen & Kümpel 2006).  

Såväl ålder som familjens ekonomiska situation kan påverka hur stort 
inflytande barnen har på familjens konsumtionsmönster. Hansen (2002) 
menar att barnens påverkan på hushållets inköp ökar vid 11- till 12-
årsåldern. Det är också lättare för barnen att få inflytande på familjens 
konsumtion om denna har det väl ställt (Tufte 2007). 

Då det gäller barns påverkan på större hushållsinköp pekar 
forskningen åt olika håll (jfr SCB 1998, Näsman & von Gerber 2001). 
Bland 10-åringarna i SCB och Barnombudsmannens (1998) 
undersökning uppgav 62 % att de fick vara med och bestämma när det 
gällde dyrare inköp till hemmet. I Näsman & von Gerbers (2001) studie 
av 11-åringar hade barnen dock inte särskilt omfattande inflytande på 
familjens större inköp. 

Sammanfattningsvis kan det fastställas att forskningen pekar mot att 
barn påverkar familjens konsumtionsmönster på flera olika sätt; genom 
att skapa medvetenhet hos föräldrarna om nya produkter, genom att 
agera grindvakter, samt genom att vara delaktiga i olika konsumtions-
beslut. Hur hög grad av påverkan barnen besitter kan skilja sig åt såväl 
beroende på familjens ekonomi som på barnens ålder. För vidare 
forskning kan det vara intressant att fördjupa sig i de förhandlingar som 
sker mellan föräldrar och barn i relation till hushållets inköp. 
7.5 Barns inköp och sparande 
Svenska barn har mer ekonomiska resurser att röra sig med idag jämfört 
med för tio år sedan (Holmberg 2007). Att barn upplever pengar som 
något nödvändigt speglas också av Brusdals (2001a) studie av 9-, 13- och 
15-åringar där det fanns enighet bland barnen om att det inte gick att 
vara utan pengar en vecka. Men vad använder då barnen sina pengar till? 
Aspekter som behandlas i detta tema är barns inköp och barns sparande. 

När det gäller barns inköp pekar forskningen mot att barns vardagliga 
konsumtion ofta innefattar cd-skivor, mobiltelefoner, kläder och skor, 
tidningar och cafébesök (Brusdal 2001c). Även kioskvaror som chips och 
godis är vanligt (Brusdal 2001c, Näsman & von Gerber 2001, Näsman & 
von Gerber 2003). Basförsörjning av mat, sjukvård etc tenderar dock att 
främst konsumeras av föräldrarna. I Näsman & von Gerbers (2001) 
studie av barn i årskurs fem betraktade också barnen basförsörjning som 
föräldrarnas ansvar. 

Hur barn spenderar sina ekonomiska resurser tenderar att till viss del 
skilja sig åt mellan pojkar och flickor. I Brusdals (2001b) intervjuer med 
9-, 13- och 12-åringar koncentrerade flickorna sina inköpsönskningar 
kring konsumtion av kläder, medan pojkarna i högre grad ville köpa 
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datautrustning, spel och sportutrustning. Barns intresse för olika prylar 
skiljer sig även mellan olika åldrar. Exempelvis är mobiltelefonen många 
gånger ett undantag hos 8-åringen medan den snarare är en regel hos 12-
åringen (Johansson 2005).  

Förutom att handla saker för sina egna pengar är det också vanligt att 
barn sparar pengarna (Johansson 2005, Wærdahl 2003). Det tenderar att 
finnas ett ideal av ”den gode barnkonsumenten” som många barn 
förhåller sig till (Johansson 2005, Lundby kommande). Bland 12-
åringarna i Johanssons (2005) studie var det exempelvis flera barn som 
framhöll att barn bör jämföra priser och hålla sig informerade, låta 
föräldrarna ha övergripande ansvar för inköp, vara kritiska mot reklam 
och marknadsföring och vara återhållsamma och sparsamma.  

För att kort summera ovanstående tema är det tydligt att forskningen 
pekar mot att barn främst spenderar sina egna pengar på så kallad 
överflödskonsumtion, såsom kioskvaror, kläder, mobiltelefoner och cd-
skivor. Såväl kön som ålder tenderar att påverka barns konsumtions-
önskningar. Det är också vanligt att barn har ett eget sparande. Slutligen 
tyder resultaten på att det finns luckor i forskningen kring de yngre 
barnen i tweens-åldern. Precis som i flera andra teman ligger 
forskningens tyngdpunkt på barn över 10 år. 
7.6 Konsumtion, identitet och sociala relationer 
Konsumtion ingår i ett komplicerat och komplext samspel med många 
olika faktorer i den identitetsutveckling som sker för barn (Tufte 2007). 
Konsumtion ger också möjligheter att delta i samhällslivet; genom 
materiella ting kan barn knyta sig till den omkringliggande kulturen 
(Oelsen 2003). Såväl sociala relationer som identitetsbildning påverkas 
sålunda av konsumtion.  

Genom konsumtion kan barn tydliggöra sin identitetsutveckling från 
”småbarn” till ”skolbarn” för omgivningen. Johansson (2005) menar att 
ett sådant steg är att sluta med vissa leksaker. Redan i 8- till 9-årsåldern 
börjar barn avfärda leksaker och barnunderhållning och tar successivt 
istället till sig intressen och aktiviteter som liknar de vuxnas (Hansen 
2002). Från leksaker och barnprogram börjar barn senast från 11- till 12-
årsåldern intressera sig för sport, läsning, dataspel, kläder och mode, 
musik, vänner och idol- och ungdomsprogram (Hansen 2002).  

Med hjälp av kläder, frisyrer etc. kan barn också signalera vem de är 
eller vem de vill vara (Tufte 2004). Å ena sidan är dessa uttryck 
påverkade av en eller flera trendsättare i barnets gemenskap, å andra 
sidan skall uttrycken ge signaler om att barnet är unikt. Det är således tal 
om en paradox, där den enskilde försöker sända ut självständiga signaler 
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samtidigt som han eller hon söker sig mot konkreta och virtuella 
gemenskaper (Tufte 2004). 

Forskningen pekar mot att konsumtion är en viktig aspekt just då det 
gäller att få ta del i olika gemenskaper (Brusdahl 2001a, Lundby 
kommande, Wærdahl 2003). Aktiviteter och saker kan i form av 
symboler skapa känslor av tillhörighet och gemenskap (Harju 
kommande). I Brusdahls (2001a) intervjuer med 9-, 13- och 15-åringar 
framkom det att utseendet var viktigt för sociala relationer. Att inneha 
”rätt” saker och utseende kunde skydda mot utestängning och mot att bli 
stämplad som ”tönt”. Brusdahl (2001a) menar därför att en konsekvens 
av kommersialisering och köppress är att en del barn kan uppleva 
utestängning då de inte äger det som betraktas som ett slags 
”standardpaket” bland norska barn och ungdomar. Detta stämmer också 
väl överens med Wærdahls (2003) studie av 12-åringar och konsumtion. 
Även om barnen där menade att det mest erkända sättet att bli populär 
på var själva individen och dess personliga kvalitéer, så framkom det 
samtidigt att de ”rätta kläderna” kunde innebära ett skydd mot att bli 
utesluten ur gruppen. Att klä sig på ett speciellt sätt eller att delta i 
specifika aktiviteter kunde också ge barnen en känsla av tillhörighet och 
ibland även medlemskap i en grupp. Kunskap om materiella koder och 
kläder var således ett viktigt socialt kapital för det enskilda barnet 
(Wærdahl 2003). 

Forskningen pekar sammanfattningsvis mot att konsumtion har 
betydelse såväl för barns identitetsutveckling som i deras 
relationsskapande aktiviteter. Att inneha ”rätt” saker och kläder kan 
fungera som ett skydd mot uteslutning. För den framtida forskningen 
kan det vara intressant att fördjupa sig i genus- och åldersaspekter i 
relation till konsumtionens betydelse i barns gemenskaper och 
identitetsutveckling.   
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7.7 Konsumtion och ekonomisk knapphet 
I ovanstående tema visade sig konsumtion vara ett viktigt inslag för att 
barn skall uppnå gemenskap och social tillhörighet. Men hur påverkas då 
barn av att inte kunna ta del i den vardagliga konsumtion som betraktas som 
normal? Genom att studera barns konsumtion uifrån forskning som berör 
ekonomisk knapphet kan nya perspektiv ges på konsumtionens betydelse 
för barns vardagliga liv. 

Inledningsvis är det tydligt att barndomen kräver en viss konsumtion; 
det är dyrt att vara barn. Organiserade aktiviteter kostar pengar, såväl i 
form av medlemskostnader som i inköp av utrustning och resor (Thorød 
2006). Även den oorganiserade fritiden medför kostnader i form av nya 
leksakstrender, moderiktiga kläder, badhusbesök och nya elektroniska 
spel (Thorød 2006). Att leva med knapp ekonomi kan för barn således 
innebära att de inte fullt ut kan ta del i de vardagliga aktiviteter som deras 
vänner gör (Harju 2005, Harju kommande).  

Barndomens kostnader verkar vara väl kända för föräldrar, vilka 
många gånger prioriterar sina ekonomiska resurser till barnen (Bonke 
2005, Ds 2004:41, Rysst 2006, Thorød 2006). Det finns en önskan bland 
många föräldrar att deras barn skall skall ha en ”normal” barndom vilket 
innebär att ha tillgång både till aktiviteter och konsumtionsvaror (Thorød 
2006). För de ekonomiskt utsatta föräldrarna kan det därför vara svårt att 
leva upp till sina egna föräldrarideal (Bonke 2005). Barn tenderar att bli 
ett bedömningskriterie för hur väl familjen lyckas leva upp till olika 
konsumtionsförväntningar (Rysst 2006, Hjort 2004). Att exempelvis inte 
kunna ge sina barn bra skor och en rik fritid är en stark signal om 
förlorad värdighet och social status (Bonke 2005). Vid en knapp 
livssituation kan detta leda till att föräldrar försöker kompensera sina 
barn och prioritera deras behov och önskningar (Rysst 2006). Dock är 
det ovanligt att sådan kompensation lyckas fullt ut (Ds 2004:41). Barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll har mer sällan en ekonomisk buffert och äger 
något färre saker än andra barn, de har också svårare att leva ett socialt 
liv i jämförelse med kamraterna (Ds 2004:41).  

Forskning kring barn och ekonomisk utsatthet pekar samman-
fattningsvis mot att det kan vara problematiskt att inte ha möjlighet att 
delta i den vardagliga konsumtion som betraktas som normal. Föräldrar 
tenderar också att nedprioritera sina egna behov till förmån för barnen, 
vilket dock sällan lyckas fullt ut. En framtida fråga som kan vara av 
intresse att utreda inom detta område är; skiljer sig konsumtionens betydelse 
för social delaktighet beroende på barnens ålder och kön?   
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7.8 Barn och mediekonsumtion 
Barns fritid präglas till stor del av aktiviteter som på olika sätt är 
kopplade till media. Mobiltelefoner, tv-apparater och datorer är 
tilltagande inslag i barns vardag.14 I följande tema studeras därför 
forskning kring barns mediekonsumtion. Aspekter som behandlas är (1) 
statistik kring barns medieanvändning, (2) tv:n, datorn och mobil-
telefonens betydelse för barn, samt (3) olika perspektiv på relationen 
mellan barn och media. 

Huruvida trenden med barns ökade mediekonsumtion är negativ eller 
positiv finns det skilda uppfattningar om. Två synsätt kan identifieras 
som båda har haft stor påverkan såväl i de populära som i de akademiska 
debatterna (Buckingham 2002). Å ena sidan finns en idé om att den 
traditionella barndomen håller på att försvinna och att det främst är 
media som bör klandras för detta. Å andra sidan finns en syn på media 
som en frigörande kraft för barn vilken skapar en ny ”elektronisk 
generation” som är mer demokratisk, öppen och socialt medveten än 
tidigare generationer.  

Oavsett vilket synsätt som bäst beskriver barns nya medievardag så 
tenderar i alla fall medieanvändningen att vara barns mest omfattande 
fritidsaktivitet (von Feilitzen 2003). Framförallt är det tv-apparaten som 
barnen lägger mest tid på (Mediebarometern 2006, von Feilitzen 2003). 
Det är idag vanligt att barn spenderar en till två timmar per dag framför 
tvn (Nordicom 2006, NOU 2001:6). I Brembeck och Johanssons (1996) 
studie tittade samtliga barn på tv så gott som varje dag. De flesta tittade 
för att de hade tråkigt och inte hade något annat att göra. Hur mycket tid 
som lades på tv-konsumtion reglerades främst av tillgången på vänner 
och om barnen var upptagna av föreningsverksamhet eller fritids-
aktiviteter. 

Precis som tv-apparaten är också datorn ett vanligt inslag i många 
barns liv, såväl i skolan som i hemmet (Johansson 2000). Barnen 
använder datorn till att surfa på Internet, skicka e-post, chatta, spela spel, 
göra skolarbeten samt ägna sig åt olika skapande verksamheter 
(Johansson 2000). I Johanssons (2000) studie var både barn och vuxna 
positiva till att barn använder datorer. Barnen betonade datorns många 
möjligheter och förnöjelse, medan föräldrarna lade tyngdpunkten på det 
lärorika och nyttiga med datorn samt att datorvana är nödvändigt i det 
framtida samhället.  

                                                           
14 Mobiltelefonen befinner sig i dag i ett gränsland mellan media och kommunikation. 
Från att ha varit ett verktyg för samtal har den gått till att vara en multimediaapparat. 
Även om den kanske främst används av barn för att upprätthålla sociala relationer med 
vännerna, har den ofta också fler funktioner såsom internet, kamera och videokamera. 
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Under de senaste åren har även ett relativt nytt medium dykt upp hos 
barn, nämligen mobiltelefonen (NOU 2001). Drygt hälften av alla 10- till 
12-åringar i SCB: s (2005) studie ägde en egen mobiltelefon. Anledningen 
till att barn innehar mobil varierar. Krav på flexibilitet och tillgänglighet 
över olika sociala rum är ett skäl, precis som att föräldrarna önskar kunna 
nå sina barn (Oelsen 2003). Mobiltelefonen ger också möjligheter för 
barnen att etablera privata kommunikationsrum med sina vänner (Oelsen 
2003). 

Hittills har det således blivit tydligt att tv, dator och mobiltelefon är 
vanliga inslag i barns vardag. Medierna tenderar även att uppta allt mer 
tid för barn ju äldre de blir (Hansen, Halling & Carsten Nielsen 2004, 
SCB 2005, von Feilitzen 2003). Hur omfattande mediekonsumtionen är 
finns det dock olika svar på beroende på vilka medier som räknas in, 
samt hur man mäter mediananvändningen (jfr Hansen et al 2004, 
Mediebarometern 2006). Hansens et al (2004) studie visar på relativt 
höga siffror vad gäller mediekonsumtion. De menar att 
medieanvändningen (radio, tv, video, Internet, dator, serier och böcker) 
ökar från en daglig konsumtion på 3.7 timmar för 5- till 7-åringarna till 
mer än 8 timmar för 13- till 15-åringarna. I Mediebarometerns (2006) 
undersökning av medievanor (tv, radio, läsande, Internet) hamnar 
siffrorna för 9- till 14-åringarna på ca 4.25 timmar en genomsnittlig dag. 
Här har man dock inte räknat in den tid då barnen använder datorn utan 
Internet, exempelvis för spelande. 

Mediebarometern presenterar även siffror på tillgången till elektronisk 
media. Dessa visar att av 9- till 14-åringarna har 89 % tillgång till Internet 
i hemmet, 99 % har tillgång till tv och 97 % har tillgång till dator. Det är 
också vanligt att barnen har tillgång till flera tv-apparater (33 % har 
tillgång till två stycken och 56 % har tillgång till tre eller fler) och flera 
datorer (59 % har tillgång till två eller fler). På både gott och ont har det 
ökade antalet visuella och digitala medier medfört att barns 
medieanvändning blivit ”friare” på så sätt att barn oftare får välja medier 
och medieinnehåll själva (von Feilitzen 2003). Tidigare samlades ofta 
hela familjen kring tv-apparaten och de vuxna kunde då styra över vilka 
program som sågs (von Feilitzen 2003). Idag har dock många barn 
elektronisk media på sina rum vilket medverkar till att de själva kan välja 
medier och medieinnehåll (Hansen 2002).  

Mediekonsumtionen är, för att sammanfatta temat, barns mest 
omfattande fritidsaktivitet. Vanligast är att barn spenderar mest tid på tv, 
men även datorer och mobiltelefoner är återkommande inslag i barnens 
vardag. Med stigande ålder ökar också mediekonsumtionen. De flesta 
barn har tillgång till Internet, tv och dator i hemmet. Med det ökande 
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utbudet av olika media har barns medieanvändning blivit ”friare” i den 
bemärkelsen att de oftare själva väljer såväl medier som medieinnehåll. 
7.9 Barn och reklam 
Tv-apparaten har, som påvisats, en betydande roll i de flesta barns liv. 
Olika tv-program, såväl som reklaminslag, är naturliga inslag i barns 
vardag.15 Därav kan man ställa sig frågan hur barns konsumtionsmönster 
påverkas av deras tv-tittande? Nedan behandlas främst forskning kring 
barn och tv-reklam, dock kommer även Internet-reklam att behandlas 
kort.16 

Barns förståelse om vad tv-reklam innebär, vad den har för 
intentioner osv. ökar med stigande ålder (Jarlbro 2001, Martensen & 
Hansen 2002, NOU 2001, Roedder John 1999). De minsta tweens-
barnen har i allmänhet svårt att förstå innebörden av tv-reklam (Roedder 
John 1999). 4- till 7-åringarna tycker ofta att reklam är roligt och tror 
många gånger också att reklamens syfte är att underhålla dem (NOU 
2001). De flesta barn kan dock skilja ut reklam från vanligt 
programinnehåll när de blivit 7 till 8 år (Jarlbro 2001, Martensen & 
Hansen 2002, NOU 2001). Denna kompetens tycks så gott som alla 10- 
till 12-åringar ha utvecklat (Jarlbro 2001). Det är också i denna ålder som 
barn börjar förstå reklamens fulla innebörd (Jarlbro 2001, NOU 2001, 
Pynt Andersen 2006). Barnen börjar nu bli skeptiska, selektiva och 
mindre intresserade av reklamen än tidigare (NOU 2001, Pynt Andersen 
2006).  

Men trots att barn utvecklar en kritisk förmåga mot reklam vid tidig 
ålder influerar ändå reklamen deras önskningar och köp (Martensen & 
Hansen 2002). Dock menar Jarlbro (2001) att forskningen tycks vara 
överens om att kamrater, syskon och familj utgör en större påverkans-
faktor i barnens liv än tv-reklam. Hur skeptiska och selektiva barn är 
hänger inte heller enbart samman med deras ålder. Även familjemiljö, 
kompisar, mängden tv-exponering och skolans förhållningssätt är 
aspekter som tycks påverka barnens kritiska hållning mot reklamen 
(NOU 2001, Roedder John 1999).  

Förutom reklam via tv-apparaten möter barn idag även reklam genom 
Internet. I Kjørstads (2005) studie var 12-åringarna generellt mer positiva 
                                                           
15 I Sverige är det förbjudet att visa reklam på tv som riktar sig mot barn under 12 år. 
Dock är förbudet begränsat bland annat då det enbart gäller för sändningar på svenska 
kanaler, vilket gör att många barn tar del av reklam via utländska kanaler. För en 
utförligare diskussion se Olsen 2006. 
16 Det finns en ansenlig mängd forskning kring barn och reklam. I följande tema ges 
dock ingen fullständig sammanställning. Snarare skrapas det här lite på ytan på 
forskningsområdet för att skapa en uppfattning kring vilka förhållningssätt barn kan ha 
till tv- och Internet-reklam. 
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till Internetreklam än tv-reklam, även om några upplevde den som 
irriterande. Flera barn upplevde också reklamen som något oseriöst som 
försöker lura människor till att handla. En del ansåg dock att det var lätt 
att urskilja reklam på Internet.  

Sammanfattningsvis pekar forskningen mot att barn vid en ganska 
tidig ålder utvecklar förmågan att skilja reklam från andra tv-program. 
Detta innebär dock inte alltid att de har en medvetenhet om reklamens 
syfte. Först i 10- till 12-årsåldern tenderar barnen att bli skeptiska, 
selektiva och mindre intresserade av reklam. Barns kritiska 
förhållningssätt till reklamen hänger, förutom ålder, också samman med 
andra faktorer såsom familj, vänner och mängden tv-exponering. Trots 
att barnen utvecklar en kritisk förmåga influerar reklamen likväl deras 
önskningar och köp. 
7.10 Flickor, pojkar och konsumtion 
Under senare år har särskilt flickors konsumtion, och reklamen riktad 
mot dem, varit ämne för betydande kritik och diskussion (Wilska 2005). 
Enligt Wilska (2005) har diskussionerna främst baserat sig på en 
feminisitisk kritik kring kvinnor som objekt vilka måste maximera sin 
åtråvärdhet genom rätt uppsättning av livsstilar och produkter. Vad säger 
då  forskningen om könsskillnader i förhållande till barns konsumtion? Det är den 
centrala frågan i följande tema. 

Den viktigaste socialisationsagenten då det gäller könsskillnader är 
familjen, men även differentierad marknadsföring har en betydelsefull 
roll (Wilska 2005). Marknadsföringen riktad mot tweens, särskilt mot 
flickor, har utökats kraftfullt under de senaste åren och säljer 
”tonårsprodukter” (såsom kläder, tidningar och musikvideor) till barn 
mellan 7-12 år. Såväl produkterna som dess reklam har orsakat kritik och 
diskussioner kring barns tidiga inträde i vuxenvärlden, då de betraktas 
som för ”tonåriga” och ofta innehåller sexuella syftningar (Wilska 2005). 

Med avseende på könsskillnader i konsumtionsmönster verkar dessa 
vara mycket små bland fem- till sjuåringar (Hansen 2002). Dock tenderar 
skillnaderna att öka med åldern. Bland 8- till 12-åringar finns markanta 
skillnader där pojkar är mer intresserade av dataspel och tecknade serier 
medan flickor visar större intresse för att umgås med familj och vänner 
(Hansen 2002, Tufte 2007). I denna ålder använder flickorna ofta också 
radio, böcker, tidningar och magasin i högre grad än pojkarna (Hansen, 
Halling & Carsten Nielsen 2004, Tufte 2006). Flickorna tenderar även att 
vara mer orienterade mot medier som kan etablera relationer till andra, 
såsom mobilen eller chattrum på Internet (Tufte 2007).  

En viktig könsmarkör är valet av färger på kläder, men skillnader 
kommuniceras allt subtilare då barnens kunskap i konsumtionskulturens 
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koder ökar. Johansson (2005) menar att kläder och smink är 
betydelsefulla objekt, särskilt när flickor konstruerar ålder och kön. Även 
Brusdals (2001a) studie av 9- 13- och 15-åringar visar att det verkade vara 
särskilt viktigt med kläder och utseende för flickor. De flesta av flickorna 
i studien önskade sig mer kläder, eller extrapengar som de kunde 
använda till att inhandla kläder (Brusdal 2001a). Dock fanns det också 
flickor i Johanssons (2005) studie som menade att tweens-åldern var en 
”frizon” där de inte behövde bry sig om kläder och mode utan kunde 
vara sig själva. Barnen avskiljde sig från äldre tonårsflickor vilka de ansåg 
var mer intresserade av mode och kläder. 

Med aveende på resurser har pojkar i 12-årsåldern i allmänhet mer dyr 
mediautrustning i sina rum än flickor (Tufte 2006, Wærdahl 2003). 
Flickorna däremot tenderar att i högre grad inneha de mjuka och gosiga 
versionerna av leksaker (Wærdahl 2003). Pojkarna i denna ålder har i 
allmänhet också större ekonomiskt utrymme än flickor, samtidigt som de 
tenderar att vara mer kritiska till konsumtion och marknadsföring än 
flickorna (Tufte 2006, Tufte 2004).  

Sammanfattningsvis pekar forskningen mot att det finns vissa 
skillnader mellan pojkar och flickors konsumtionsmönster. Skillnaderna 
verkar utvecklas alltmer ju äldre tweens-barnen blir. Flickor och pojkar 
tenderar att skilja sig åt i val av medier, i tillgång till ekonomiska resurser 
samt i inställning till kläder och utseende. Såväl familjen som riktad 
marknadsföring tenderar att vara viktiga socialisationsagenter då dessa 
könsskillnader utvecklas. Då det även ser ut att finnas skillnader i flickors 
och pojkars ekonomiska resurser och ägodelar vore det intressant för 
fortsatt forskning att studera anledningarna till detta. Hur kommer det sig 
att pojkar tenderar att prioriteras då det gäller ekonomiska resurser? 
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8. Slutkommentar 
Syftet med denna kunskapsöversikt har varit att belysa svenska 7- till 12-
åringars konsumtionsmönster. I översiktens resultat har olika teman, 
kopplade till barns konsumtion, presenterats. I följande avslutande del 
ges en kort sammanfattning över de huvudsakliga konklusioner som har 
dragits i temana. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 

 
8.1 Sammanfattning av resultatet 
I kunskapsöversikten har barn betraktats som egna individer, men även 
som delar i sociala sammanhang, såsom familjen och vänskapskretsen. 
Översikten har också visat att just familjen och vännerna utgör två 
kraftfulla påverkansfaktorer på barns konsumtionsmönster. 

Familjen utgör det sammanhang där barn får tillgång till sina första 
ekonomiska resurser. Föräldrar och släktingar bistår barnen med gåvor i 
form av veckopengar etc. som möjliggör konsumtion. Men familjen 
utgör även en källa till kontroll. Gåvorna ges inte alltid villkorslöst utan 
kan snarare innebära krav på olika prestationer från barnen. Föräldrar 
tenderar även att betrakta barn som icke-kompetenta och sårbara 
konsumenter, i behov av skydd och utveckling. Genom öronmärkta 
pengar kan föräldrarna styra delar av barnens konsumtionsmönster. Att 
familjen således utgör en arena för förhandlingar är tydligt i resultatet. 
Det är heller inte enbart föräldrarna som påverkar barns konsumtion, 
utan barnen influerar också hushållets inköp.    

När det gäller vännerna som ett socialt sammanhang har det visat sig 
att konsumtion är ett påtagligt inslag i barns strävan efter gemenskap. 
Konsumtionens symboliska aspekter utgör här viktiga aspekter. Att 
inneha ”rätt” saker och kläder kan fungera som ett skydd mot 
uteslutning samt ge medlemskap i en specifik grupp. För barnen krävs 
således ofta ekonomiska resurser för att kunna tillgodogöra sig de 
konsumtionsvaror som dagens barnkultur mer eller mindre kräver. 
Förutom konsumtion av kläder och saker är också biobesök, 
shoppingrundor, fritidsaktiviteter och resor aspekter som ingår i barns 
vardagliga umgänge och som kostar pengar. För barn som växer upp 
med mycket begränsade ekonomiska resurser kan det därför vara 
problematiskt att uppnå samma delaktighet som jämnåriga kamrater.  

Förutom familjen och vännerna finns det också fler aspekter som 
påverkar barns konsumtionsmönster. Översikten har visat att media, 
reklam, ålder och kön är faktorer som kan influera konsumtionen. Med 
avseende på media och reklam är det tydligt att barn idag spenderar 
mycket tid på olika medieapparater, främst tv:n. Tv-reklam är således ett 
vanligt inslag i barns vardag, men även Internet-reklam är något som 
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många barn tar del av. Hur kritiska barn är till reklamen skiljer sig åt 
beroende på ålder, familj, vänner samt mängden exponering.  

Övergår vi till barns ålder ser vi att denna tenderar att ha stor 
betydelse för deras konsumtionsmönster. I takt med att barnen blir äldre 
får de tillgång till mer ekonomiska resurser att spendera. Deras fick-
pengar höjs och de kan även få möjlighet att arbeta för lön. Intressen 
och aktiviteter förändras också successivt. Under tweens-åldern övergår 
barn ofta från att leka med leksaker och se på barnprogram till att 
utveckla intressen för bland annat klädesmärken, idoler, 
ungdomsprogram och sport.  

Barns intressen för konsumtion skiljer sig även åt beroende på kön. 
Översikten har visat att könsskillnaderna ofta är begränsade i 5- till 7-
årsåldern, och att de ökar i takt med att barnen blir äldre. Flickor i 12-
årsåldern visar ofta intresse för att spendera tid med vänner och familj 
medan de jämnåriga pojkarna snarare prioriterar playstations och 
dataspel. Förutom intressen så skiljer sig även barnens tillgång till 
ekonomiska resurser åt beroende på kön. Pojkar tenderar att ha större 
tillgång till egna pengar än flickor och de har oftare dyra medieapparater 
på sina rum.  

Sammanfattningsvis tyder kunskapsöversiktens resultat på att det 
finns en rad faktorer som påverkar barns konsumtion. Man bör dock ha i 
beaktande att deras påverkan givetvis varierar utifrån det individuella 
barnet. 
8.2 Förslag på fortsatt forskning 
Intresset för barn och konsumtion verkar vara ständigt tilltagande. Idag 
genomförs flera intressanta forskningsprojekt på området.17 Således 
växer kunskapen kring barns konsumtionsmönster sig successivt allt 
större. Nedan ges några vidare förslag på fortsatt forskning. Förslagen 
grundar sig i de vita fläckar som visat sig i det studerade materialet.  

                                                           
17 Se exempelvis NOSEBs forskningsprojekt ”Consuming children: Commercialisation 
and the Changing Construction of Childhood. http://www.svt.ntnu.no/noseb/ 
Consuming/ 
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 I resultatet påträffas olika aspekter som har inverkan på barns 
konsumtionsmönster. Det kan vara intressant för vidare forskning att 
fördjupa sig i hur sådana aspekter hänger samman. Finns det 
exempelvis någon enskild faktor som väger tyngre än de andra? Och 
hur förhåller sig olika barn till de skilda påverkansfaktorerna? 

 Förutom de faktorer som visat sig i resultatet, kan man även tänka sig 
att aspekter som etnicitet, klass och geografisk position påverkar 
barns konsumtionsmönster. För den framtida forskningen kan det 
vara intressant att fördjupa sig i sådana infallsvinklar. 

 Vad gäller familjen har det blivit tydligt att denna är en arena för 
förhandlingar om ekonomiska resurser mellan föräldrar och barn. 
Men hur gestaltar sig dessa förhandlingar? Och kan betingelser som 
kön och ålder påverka förhandlingsvillkoren? 

 I flera temadelar saknas forskning med fokus på barn under tio år. 
Etisk och metodisk problematik kan tänkas vara en del av 
förklaringen till detta. Dock kan det vara intressant för vidare 
forskning att studera de yngre barnen för att se hur olika 
konsumtionsmönster grundläggs och utvecklas. 

 Den dynamiska aspekten av konsumtionsmönster är en ytterligare 
infallsvinkel som kan vara intressant att studera. Hur förändras 
konsumtionsmönster över tid? 

 Det saknas forskning kring barn med olika handikapp i relation till 
konsumtion. Vilken grad av självständighet som konsumenter 
upplever barn som i större utsträckning än andra barn är beroende av 
vuxna runt omkring sig? 

 Till sist kan det vara av intresse att utvidga de metodiska 
tillvägagångssätten när man studerar barn och konsumtion. I de 
behandlade rapporterna finns en tydlig övervikt på intervjuer. Då de 
symboliska aspekterna av konsumtion har visat sig vara viktiga för 
barns gemenskaper kan det vara intressant att genomföra fler 
observationer för att fördjupa kunskapen inom detta område. 
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Sammanställning över materialet 
 
Svenska studier 
 
 Källinformation Metod Övrig information 
 
Ds 2004:41 ”Ekonomiskt 
utsatta barn”  Stockholm: 
Socialdepartementet. 
 
 
 
 
 
 
 

Barns levnadsförhållanden 
analyseras med hjälp av ett 
material som bygger på 
information från barn och 
ungdomar (10–18 år) som 
intervjuats om sina 
levnadsförhållanden. 

Bland annat diskuteras vilka 
barn som skall räknas som 
ekonomiskt utsatta samt 
hur barn påverkas av att 
leva i en familj som har en 
ekonomiskt besvärlig 
situation. 
 

Ekström, K & Forsberg, H. 
(1999) Den flerdimensionella 
konsumenten. Göteborg: Tre 
Böcker Förlag AB. 

Boken är en antologi 
baserad på forskning om 
svenska konsumenters 
villkor och beteenden. 

Den mångfald av 
forskningsområden som rör 
konsumenten belyses. 
Aktuella analyser av 
marknadsföring, miljö m.m. 
vävs samman med 
etnologiska och historiska 
artiklar om konsumenter. 

Harju, A. (2005) Barn och 
knapp ekonomi. Rapportserie 
i socialt arbete. Nr 1, 2005 
IVOSA, Växjö universitet 

I del 2 (s 51-97) har 
enskilda, par- och grupp-
intervjuer samt teckningar 
och skriftliga berättelser 
använts. 28 barn (8-19 år) 
och 29 vuxna deltagit i 
intervjuer. 5 barn har gjort 
teckningar och 51 elever i 
årskurs fem, vid fyra olika 
skolor, har skrivit 
berättelser. 

Rapporten består dels av en 
översikt över nationell och 
internationell forskning om 
knapp ekonomi utifrån 
barns perspektiv. Men även 
av en del som diskuterar 
hur man på lämpligast sätt 
når och möter barn i 
familjer med knapp 
ekonomi. 
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Harju, A (kommande) Barns 
vardag och knapp ekonomi. 
(preliminär titel) 
Doktorsavhandling. 
IVOSA, Växjö universitet 

Sju familjer har medverkat i 
studien, sammanlagt åtta 
vuxna och fjorton barn (7-
19 år). Under en fjorton-
månaders period har Harju 
träffat varje familj fem 
gånger och utfört 
kvalitativa intervjuer. 

Syftet med avhandlingen är 
att, utifrån barns 
perspektiv, öka förståelsen 
för barns vardag i 
förhållande till familjens 
begränsade ekonomiska 
resurser. Vidare undersöks 
om barnen känner av den 
begränsade ekonomin och i 
så fall hur. 

Hjort, T. (2004) 
Nödvändighetens pris. 
Konsumtion och knapphet bland 
barnfamiljer. Lund: Lunds 
Universitet, 
Socialhögskolan. 

Studerat barnfamiljer, 4 
olika delstudier, 
sammanlagt 26 intervjuer 
och 46 enkätsvar. 

Fokus på ekonomisk 
knapphet och dess relation 
till konsumtion. Idén 
bakom avhandlingen är en 
sammanflätning av olika 
forskningsområden, samt 
att belysa ekonomisk 
knapphet ur ett 
konsumtionsperspektiv. 

Holmberg, U. (2007) 
Konsumtionsrapporten – 
konsumtionen 2005. 
Göteborg: Centrum för 
konsumtionsvetenskap 
CFK Handelshögskolan vid 
Göteborgs universitet. 

I Konsumtionsrapporten 
2005 sammanfattas och 
analyseras hushållens 
privata konsumtion i 
Sverige med hjälp av 
statistisk. Det finns även en 
fördjupningsdel där 
forskare analyserar några 
aktuella 
konsumtionsområden. 

För att spegla 
konsumtionsutvecklingen 
ger CFK ut 
Konsumtionsrapporten 
som ingår i en rapportserie 
som bidrar med insikter om 
hur konsumtionen 
utvecklas i Sverige. 

Jarlbro, G. (2001) Barn och 
TV-reklam. Aktörerna, 
argumenten och forskningen 
under perioden 1994-2000. 
Stockholm: 
Konsumentverket. 

Baserad på tidigare studier. Behandlar forskning kring 
barn och tv-reklam. 
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Johansson, B. (2003) Barn 
som aktörer i konsumtions-
samhället I: Selmer-Olsen, 
Ivar & Sando, Svein. 
Mediebarndommen: 
Artikkelsamling basert på en 
konferense i Trondheim 27.  
28. mars 2003. Trondheim, 
Dronning Mauds Minne 

Intervjuer med barn mellan 
8 och 12 år. Studien, som 
omfattar ca 70 barn har 
genomförts på två svenska 
skolor hösten 2002. Barnen 
intervjuades i grupper om 
2-4. 

Här diskuteras vad barn 
själva gör med 
föreställningar om barn och 
barndom samt hur de själva 
ser på sin roll som 
konsument? 

Johansson, B. (2005) Barn i 
konsumtionssamhället 
Stockholm: Norstedts. 

Intervjuat 84 barn mellan 8-
12 år, i grupper om 2-4, 
dessutom ingår några 
årgångar av kamratposten i 
empirin. 

Boken behandlar bland 
annat vad barn säger om sin 
och andras konsumtion och 
hur de beskriver sin plats i 
ett konsumtionssamhälle. 
 

Lundby, E. (kommande) 
”Mellan sparsamhet och 
konsumtion” . Locus: 
Institutionen för individ, 
omvärld och lärande vid 
Lärarhögskolan i 
Stockholm. 

Kvalitativ studie där sex 
flickor och två pojkar i 
åldrarna 8-13 år 
intervjuades med avseende 
på upplevelsen och 
bemötandet av ekonomisk 
knapphet.  

Artikeln syftar till att belysa 
hur barn hanterar 
ekonomisk knapphet samt 
hur denna påverkar barnens 
sociala liv, inom och 
utanför familjen. 

Mediebarometern 2006 
NORDICOM – Sverige 
Göteborgs universitet. Nr 
1, 2007-09-06 

Statistiskt material över 
medieanvändning. 

Bland annat presenteras 
barns medieanvändning. 
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Näsman, E & von Gerber, 
C. (1999) Räkna med oss. Vi 
i 5:an berättar om pengar. 
Norrköping: Linköpings 
Universitet, Institutionen 
för tematisk utbildning och 
forskning. 

Kombination av metoder: 
öppna tematiska grupp-
intervjuer, individuella 
intervjuer, uppsatser och 
teckningar, enkät göra 
budget, fylla i kassabok. 148 
barn i klass 5 deltog. 

Frågor som besvarades var 
bland annat; hur ser barn 
själva på sin ekonomiska 
betydelse i familjen och 
samhället? Hur ser barns 
ekonomiska förhållanden 
ut? Ser barn några 
möjligheter att påverka sina 
ekonomiska villkor? 

Näsman, E & von Gerber, 
C. (2001) Typ pank! Från 
5:an till 9:an - en väg mot 
ekonomisk kompetens? 
Norrköping: Linköpings 
Universitet, Institutionen 
för tematisk utbildning och 
forskning. 

Öppna tematiska 
gruppintervjuer och en 
enkät. Barn i årskurs 5 och 
tonåringar i årskurs 9 
deltog. 

Frågor som besvarades var 
bland annat: Hur ser 
barns/tonåringars 
ekonomiska förhållanden 
ut? Ser barn och tonåringar 
några möjligheter att 
påverka sina ekonomiska 
villkor? Hur tänker barn 
och tonåringar på pengar 
och vad pengar används 
till? 

Näsman, E & von Gerber, 
C. (2003) Från spargris till 
kontokort. Norrköping: 
Linköpings Universitet, 
Institutionen för tematisk 
utbildning och forskning. 

Kombination av metoder 
såsom intervjuer, uppsatser, 
teckningar m.fl. 
Medverkande var; 72 barn 
3-6 år, 148 barn 10-12 år, 
125 barn 14-16 år plus sex 
familjer. 

Bland annat behandlas 
barns och tonåringars 
ekonomiska förhållanden, 
barns och tonåringars 
möjligheter att påverka sina 
ekonomiska villkor samt 
barns och ungdomars 
ekonomiska relationer, 
strategier och 
handlingsmönster. 

Olsen, L. (2006) Barnet, 
marknadsföringen och rätten. 
Göteborg: Norstedts 
akademiska förlag. 

Baserad på lagstiftningens 
innehåll. Främst föräldra-
balkens regelsystem samt 
några regler i samband med 
barn och reklam. 

I boken diskuteras bland 
annat barns rättsliga 
ställning, reklam och 
marknadsföring, vad 
konsumtionen betyder för 
barn och hur barn utvecklas 
till konsumenter. 
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Rydell, A-M & Bremberg, 
S. (2004) TV-konsumtion och 
barns hälsa och anpassning. En 
systematisk kunskapsöversikt. 
Stockholm: Statens 
folkhälsoinstitut. 

Den vetenskapliga 
litteraturen inom området 
har analyserats systematiskt.

Syftet med kartläggningen 
var att klargöra betydelsen 
av TV-tittande för barns 
hälsa, anpassning och 
utveckling med hjälp av en 
systematisk översikt av 
kontrollerade experiment 
och studier som följt barn 
över tid. 

SCB (2005) Barns villkor 
Rapport nummer 110. 

Uppgifterna är baserade på 
de undersökningar av 
svenska folkets levnads-
förhållanden som SCB 
genomför årligen. 
Tyngdpunkten ligger på 
undersökningarna år 2002 
och 2003 där 10–18-åringar 
själva fått komma till tals. 

Barns och ungas 
levnadsvillkor beskrivs i ett 
flertal olika avseenden. 

Sonesson, I. (1999) Barn och 
konsumtion. En redovisning av 
femton års svensk forskning. 
Stockholm: 
Forskningsrådsnämnden. 

Beskriver den forskning om 
barn och konsumtion som 
gjorts i Sverige 1999 och 
femton år bakåt. 

Frågor som behandlades 
var bland annat; hur 
påverkas barnen av 
samhällets 
fördelningspolitik? I vilka 
avseenden skiljer sig 
flickors och pojkars 
materiella och kulturella 
konsumtion? 

SOU 2001:55 Barns och 
ungdomars välfärd. 
Stockholm: Statens 
offentliga utredningar. 

Framställningen bygger på 
data från Levnadsnivå-
undersökningarna (LNU),  
främst Barn-LNU. Denna 
studie grundar sig på 
intervjuer med 1 304 barn 
och ungdomar i åldern 10-
18 år och med en av, eller 
båda, deras föräldrar. 

Föreliggande betänkande 
syftar till att ge en bred bild 
av barns och ungdomars 
välfärd, ett slags 
tillståndsbeskrivning år 
2000 av de yngres 
levnadsnivå. 
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Statistiska Centralbyrån & 
Barnombudsmannen. 
(1998) Barns vardag, tioåringar 
om skolan och fritiden. 

Nationell statistisk 
undersökning om barns 
(10-12 år) livsvillkor. 

Undersökning om flera 
aspekter av vardagslivet, 
skolan och fritiden. 

von Feilitzen, C. (2003) Blir 
barns medieanvändning allt 
friare? I Banér, A. (2003) 
Barns fritid. Stockholm: 
Centrum för barnkultur-
forskning vid Stockholms 
universitet. 

Bygger på studier gjorda av 
Nordicom-Sveriges 
mediebarometer 2001. 

Barns medieanvändning 
diskuteras. 

 

Norska studier 
 
 Källinformation Metod Övrig information 
 
Brusdal, R. (2001) Hva  
bruker barn og unge penger på? 
En beskrivelse av ulike 
forbruksmønstre blant barn og 
unge i alderen 8 til 24 år.  
Prosjektnotat nr. 1-2001  
SIFO 
 

Datamaterialet kommer 
från MMIs årliga barn- och 
ungdomsundersökning 
2001. Undersökningen 
utfördes med ett 
representativt urval av barn 
och unga mellan 8 och 24 
år som blev intervjuade. 
Sammanlagt blev 1173 barn 
intervjuade. 

Rapporten beskriver barn 
och ungas konsumtions-
mönster. 
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Brusdal, R. (2005) 
Kommersiell oppvekst – noen 
tanker omkring 
kommersialiseringen og dens 
konsekvenser. SIFO 2005 
Prosjektnotat nr. 7–2004 
 

Notatet bygger på andra 
undersökningar. 

Kommersialiseringen av 
barns uppväxt diskuteras ur 
ett levnadsvillkors-
perspektiv. Olika 
konsekvenser för barnen 
diskuteras samt barns 
strategier och anpassningar. 

Helle-Valle, J. (2007) Time 
and media consumption 
in Norwegian families. 
Professional Report No. 2 
– 2007 SIFO 
 

Rapporten baseras både på 
egen data och andras. Den 
egna data består främst av 
intervjuer och 
observationer i 31 norska 
hushåll.   

Fokus ligger på relationen 
mellan tid och medie-
användning. I rapporten 
diskuteras hur tid påverkar, 
och påverkas av, familjernas 
medieanvändning. 

Kjørstad, I. (2005) Barn  
og Internett-reklame. En  
studie av 12-åringers 
forståelse og kunnskaper  
om reklame på Internett.  
SIFO, Rapport nr 7 - 2000 

Sexton tolvåringar 
intervjuades parvis. Ålder 
och en viss kännedom av 
Internet var kriterier för 
urvalet. 

Syftet med rapporten var 
att ge en inblick i vilken 
kunskap och förståelse som 
tolvåringar har för olika 
sorters reklam på internet. 
 
 
 

NOU 2001:6 Oppvekst med 
prislapp? Om kommersialisering 
og kjøpepress mot barn og unge. 
Oslo: Barne- og familie-
departementet. 

Se de olika delarna i 
utredningen. 

Utredningen består av flera 
delar som på olika sätt 
diskuterar 
kommersialisering och 
köppress mot barn och 
unga. 
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Slettemeås, D. (2007) Barn 
og unge i den nye medie-
hverdagen, etnisitet, kultur og 
tradisjon. Oppdragsrapport 
nr. 1 – 2007 SIFO, oslo 
 

Föräldrar från 14 familjer, 
sju etnisk norska familjer 
och sju familjer med annan 
kulturell bakgrund, har fått 
reflektera kring sin egen 
vardag, ny medieteknologi 
samt kontroll av barnens 
medieanvändning. 

Rapport från ett projekt 
som med en diskursiv 
ansats studerat hur 
föräldrar med norsk 
etnicitet och föräldrar med 
etnicitet från andra länder 
har reflekterat kring sin 
egen vardag, nya medier 
och reglering av barnens 
medieanvändning. 

Thorød, A B. (2006) En 
normal barndom? 
Foreldrestrategier for å skjerme 
barn fra konsekvenser av å leve 
med lav inntekt. NOVA 
Rapport 2/06 

Intervjuer med barn (11-13 
år) och föräldrar i tjugosex 
familjer. Det var sexton 
etniskt norska familjer och 
tio med invandrarbakgrund. 
Urvalet var plockat från ett 
kvantitativt urval av familjer 
som hade en inkomst under 
60 % av medianinkomsten.

Studien visar bland annat 
att föräldrar har som mål 
att barnen skall ha en 
normal barndom med 
tillgång till konsumtions-
varor och aktiviteter. 

Tingstad. V. "“Now it’s up 
to you!" Children 
consuming commercial 
television."  
Society and Business Review 
Vol. 2, No. 1, pp 15-36. 

Data kommer från det 
norska programmet Idol, 
säsong 2003 och 2005. 
Samt från en kombination 
av metoder såsom sms, 
fokusgrupper, individuella 
intervjuer, e-mail m.m. 
Urvalet bestod av 21 barn 
mellan 11 och 13 år. 

Bland annat diskuteras barn 
och tonåringar som 
konsumenter, både i deras 
roll som köpare och i deras 
roll som mål för 
väldesignade 
marknadsföringskampanjer. 

Wærdahl, R. (2003) Learning 
by consuming. Consumer culture 
as a condition for socialization 
and every day life at the age of 
12. Rapport 4:2003 Institutt 
for sosiologi og 
samfunnsgeografi, 
Universitetet i Oslo. 

Individuella och personliga 
intervjuer samt enkäter. 210 
studenter från elva skolor 
svarade på enkäten och 17 
elever av dessa valdes sedan 
ut för intervjuer. 

I denna studie diskuteras 
konsumtion bland annat i 
relation till barnens 
vardagsliv, deras fritid, 
deras vänner, deras familjer, 
ekonomiska frågor, 
materiella val och 
prioriteringar. 
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Wærdahl, R. (2006) Being 
Together Doing Nothing. 
Investigating Consumer 
Socialization in an Every Day 
Context. Paper presenterat 
på Child and Teen 
Consumption 2006, 2nd 
international conference, 
Copenhagen – 27-28. April 
 

Studiens data kommer dels 
från deskriptiv statistik (210 
barn i tolvårsåldern) och 
dels från 17 öppna 
intervjuer med tolvåringar 
(Wærdahl 2003). 

I detta paper diskuteras vad 
som händer under den tid 
som barnen uppger att de 
"inte gör något alls" eller 
bara "hänger med 
vännerna". 

 
 
 
 
 

Danska studier 
 
 Källinformation Metod Övrig information 
 
Flemming, H, Hilling, J & 
Carsten Nielsen, J. (2004) 
“The economic power of 
children” I Olsen, L (red) 
(2004) Barns makt. Uppsala: 
Författarna och Istus förlag 
AB. 

Data innefattar kvantitativa 
frågeformulär som barn 
fick svara på i hemmet. De 
olika åldersgrupperingar 
som inkluderades var 5-7, 
8-12, 13-18 samt 19-29 år. 
Sammanlagt utfördes 2830 
intervjuer. 

Studien behandlar bland 
annat barns egna pengar 
och sparande samt inköp 
och mediekonsumtion.   

Hansen, F. (red) (2002) 
Børns opvǽkst som forbrugere. 
Fredriksberg: 
Samfundslitteratur. 

Boken är skriven på 
bakgrund av Gallups barn 
och ungdomsindex 2000. 
Barn (5-18 år) och unga 
vuxna (19-30 år) inkluderas 
i materialet. 

Boken belyser den 
konsument-
socialiseringsprocess som 
danska barn och unga går 
igenom under deras 
uppväxt. 
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Martensen, A. (2006) Tweens 
and mobile phones: Needs, 
motives and values. Paper 
presenterat på Child and 
Teen Consumption 2006, 
2nd international 
conference, Copenhagen – 
27-28. April 

Ett representativt urval av 
8- till 12-åringar i 35 danska 
skolor valdes ut för att 
medverka i studien. Barnen 
fick fylla i frågeformulär. 

I detta paper diskuterar och 
analyserar författarna 
tweens behov och motiv 
för att äga en mobiltelefon. 

Mikkelsen, M & Kümpel, 
M. (2006) Children’s Influence 
on Family Decision-Making in 
Food Buying and Consumption. 
Paper presenterat på Child 
and Teen Consumption 
2006, 2nd international 
conference, Copenhagen – 
27-28. April 

Först utfördes en 
etnografisk studie med 20 
familjer. Fältarbetare 
besökte barn i skolan och i 
familjerna hemma under 
matinköp, matlagning och 
ätande. Därefter utfördes 
en enkät med 451 familjer. 

Studien utforskar barns 
deltagande och påverkan i 
familjens beslutsprocesser 
under matköpande och 
konsumtion. 

Olesen, J. (2003) Det 
forbrugende barn. 
Köpenhamn: Hans Reitzels 
forlag.   

Kap 3, (s 36-45) barns egen 
upplevelse av konsument-
rollen, bygger på en 
pilotstudie där Oelsen 
intervjuade 6 barn på 8, 10 
och 12 år, tillsammans med 
deras föräldrar om olika 
produkter. 

Boken behandlar bland 
annat barns 
konsumtionskultur och 
barns egen upplevelse av 
rollen som konsument. 

Pynt Andersen, L. (2006) 
Tweens and TV-Advertising: 
Ad Frenzy or Blasé Bore? 
Paper presenterat på Child 
and Teen Consumption 
2006, 2nd international 
conference, Copenhagen – 
27-28. April 

220 frågeformulär 
insamlades från barn i 
årskurs fyra, fem och sex, i 
fyra skolor. Av dessa valdes 
48 barn för intervjuer som 
skedde parvis. 

Studien visade bland annat 
att barnen var mycket 
skeptiska och selektiva till 
tv-reklam. Nästan alla barn 
i studien visade mycket god 
förståelse för reklamens 
övertalande motiv. 
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Tufte, B. (1992) Børn og 
tv-reklame. I Børn og tv-
reklame - tre nordiske 
undersøgelser. Nord-rapport 
1992:4. Köpenhamn: 
Nordisk Ministerråd. 

Rapporten bygger på 
tidigare forskning, med 
fokus på barn under 15 år. 

Rapporten belyser området 
"barn och tv-reklam" från 
ett forskningsmässigt, 
juridiskt och 
kulturellt/pedagogiskt 
perspektiv. 
 
 

Tufte, B. (2004) "Tweens – 
mellem medier og forbrug" 
i Magasinet Humaniora Vol 
19, Nr 4, pp 11-15. 

Såväl kvalitativ som 
kvantitativ data ingick i 
projektet, bland annat 
enkäter och teckningar. 

Artikeln handlar om ett då 
pågående projekt; Tweens - 
mellem medier og forbrug. 

Tufte, B. (2006) Tweens as 
Consumers. With Focus on 
Girls’ and Boys’ Internet Use. 
Paper presenterat på Child 
and Tween Consumption 
2006, 2nd international 
conference, Copenhagen – 
27-28. April 

Datamaterialet inkluderar 
både kvalitativa och 
kvantitativa metoder; en 
kvantitativ enkät, en 
frågeenkät, teckningar av 
barnens rum, listor på deras 
julklappsönskningar och 
parintervjuer. Barnen i 
undersökningen var 10-12 
år. 

Detta paper bygger på ett 
projekt vars syfte var att 
utreda vilken betydelse 
media spelar för 10-12 
åringars konsument-
beteende i relation till andra 
socialiserande faktorer 
såsom familjen, skolan och 
vänner. 
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Finska studier 
 
 Källinformation Metod Övrig information 
 
Wilska, T-H. (2005) Gender 
differences in the consumption of 
children and young people in 
Finland. Paper presented at 
7th ESA conference: 
“Rethinking Inequalities” 
9th-12th September 2005, 
Torun, Poland 

Studien bygger på tidigare 
forskning. 

I detta paper fokuseras på 
unga flickors och pojkars 
positioner som 
konsumenter i familjen och 
samhället. 

 
 

Isländska studier 
 
 Källinformation Metod Övrig information 
 
Bjork Eydal, G & Lisa 
Jeans, C. (2006) Children, 
Consumption and Poverty in 
Reykjavik. Paper presenterat 
på Child and Teen 
Consumption 2006, 2nd 
international conference, 
Copenhagen – 27-28. April 

Intervjuer med två 
fokusgrupper som bestod 
av barn i åldrarna 8-12, 
samt formulär som 
presenterades för en 
testgrupp bestående av tio 
barn i åldern 11-16 år. 
Slutligen deltog 206 barn 
(11-12 år) i Reykjavik i en 
elektronisk survey. 

Syftet med studien var 
bland annat att skapa bättre 
kunskap om barnens 
ekonomiska värld. 
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Nordiska studier 
 
 Källinformation Metod Övrig information 
 
Bonke, J (red) et al. (2005) 
Udsathed og Forbrug i de 
Nordiske velfærdsstater. 
Köpenhamn: 
Socialforskningsinstitutet. 

Grundmaterialet består av 
75 intervjuer med 25 
familjer i varje land. Därtill 
användes ytterligare 
material, som var insamlat i 
utvalda bostadsområden 
genom deltagarobservation 
(Norge) och genom 
intervjuer med lokala 
nyckelpersoner. 

Syftet med projektet var att 
undersöka vad som 
karaktäriserar 
konsumentroller och 
konsumtionsstrategier 
bland utsatta grupper i 
Danmark, Norge och 
Sverige. 

Brusdal, R. (2005) 
Kommersielt press mot barn og 
unge i Norden. Foreldre og barn 
i en kommersiell oppvekst. 
SIFO (National Institute 
for Consumer Research) 
Norway 

Studien påbörjades med 
intervjuer med barn (11-16 
år) och föräldrar i fokus-
grupper i Danmark, Norge 
och Finland. Med 
utgångspunkt i intervjuerna 
genomfördes sedan en 
representativ survey med 
föräldrar i de tre länderna. 

Rapporten ser närmare på 
den kommersiella 
uppväxten i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige. 

Brusdal, R. (2005) Good and 
bad consumption - Parents and 
children’s consumption.. Paper 
presenterat på Children and 
Youth in Emerging and 
Transforming Societies, 
International Conference 
June 20–July 3, Childhoods 
2005, Oslo 

Intervjuer med fokus-
grupper med barn och 
föräldrar I Danmark, Norge 
och Sverige 2004. 
Intervjuerna var en del i 
projektet ”Kommersiellt 
press mot barn och unga” 
(Brusdal 2005). Barnens 
ålder var 11-16 år. 

Detta paper studerar hur 
föräldrar ser på och 
reagerar på deras barns 
konsumtion. 

Brusdal, R. (2006) Children 
as Consumers – Competent or 
Not? An Empirical Study of 
Parents in the Nordic 
Countries. Paper presenterat 
på Child and Teen 
Consumption 2006, 2nd 
international conference, 
Copenhagen – 27- 28. April 
 

Data kommer från MMI 
Norway. Den består av ett 
representativt urval av 
föräldrar i Danmark, 
Finland, Norge och Sverige 
som har barn under 18 år. 
Sammanlagt intervjuades 
1304 föräldrar. 

Detta paper studerar bland 
annat hur föräldrar ser på 
sina barn som 
konsumenter. 
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Ekström, K & Brembeck, 
H. (red) (2004) Elusive 
consumption. Oxford : Berg 

Boken är ett resultat av en 
konferens i Juni 2002 i det 
då nyetablerade centret för 
konsumentforskning, CFK.

Syftet var att 
problematisera det flyktiga 
begreppet konsumtion, att 
bjuda in forskare från en 
bred grund av discipliner 
för att reflektera över nya 
perspektiv, teorier och 
metoder inom 
konsumtionsforskning. 

Oelsen, J. (2003) Alternative 
modeller för forbruger-beskyttelse 
av børn. CFK-rapport 
2003:01 

Empirin samlades in genom 
gruppintervjuer med barn 
(10-åringar, 12-åringar samt 
14-åringar) i Sverige, 
Finland och Danmark. 

I rapporten argumenteras 
det bland annat för att 
konsumentskydd måste ta 
utgångspunkt i att barn är 
konsumenter och att dessa 
behöver stöd för att klara 
av denna roll så kompetent 
som möjligt.   

Rysst, M. (2006) «Barna 
kommer først»: preferanser 
og utsatthet i nordiske 
barnefamilier i Tidsskrift for 
Velferdsforskning, Vol. 9, Nr 
2, pp 88–99. 

Artikeln är baserad på data 
från projektet «Utsatthet og 
forbruk i de nordiske 
velferdssamfunn» (2005), 
där föräldrarna i 25 
barnfamiljer i Norge, 
Sverige och Danmark blev 
intervjuade (totalt 75 
hushåll). 

I artikeln valdes vissa 
familjer ut som belyste 
frågeställningarna. 
Författaren gör en social 
antropologisk analys av 
familjerna, med fokus på 
deras smak och 
prioriteringar i relation till 
konsumtion. 

Sellerberg, A-M & 
Thorsted, S. "Børn, mad og 
køn. Børns deltagelse i arbejde 
og beslutninger i familien." i 
TemaNord 2006:519 
Nordisk Ministerråd, 
København 2006 

Baserad på tjugo grupp-
intervjuer med 7–8 åriga 
barn från Sverige, Norge, 
Danmark och Finland. 

Undersöker barnens roll i 
konsumtionsprocessen. Det 
rör sig därvid om vilka 
arbetsmoment barnen tar 
del i och vilket inflytande 
de har, samt om det är 
skillnad på flickors och 
pojkars inställning när det 
gäller arbetet med maten i 
familjen. 
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