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Sammanfattning  

Konsumtion och ekonomi är områden som på olika sätt påverkar människors liv. Forskning 

visar att värderingar, identiteter och idéer grundas på konsumtion. Syftet med denna studie var 

att undersöka elevernas attityder, kunskaper och beteenden inom konsumtion och ekonomi 

som är ett kunskapsområde inom ämnet hem- och konsumentkunskap. Författaren var även 

intresserad av att undersöka om det fanns skillnader mellan två skolor bland elever i årskurs 

nio som skiljer sig åt vad gäller upptagningsområde och skolans geografiska läge. 153 enkäter 

delades ut och resultatet analyserades med dataprogrammet IBM Statistics Version 20 (SPSS 

2010). Två korta intervjuer genomfördes med lärare i hem- och konsumentkunskap för att få 

bakgrundsinformation om elevernas förutsättningar till att utveckla sina förmågor som 

handlar om konsumtion och ekonomi. Resultatet visade statistiskt signifikanta skillnader 

mellan skolorna vad gäller elevernas attityder som handlar om miljön i samband med 

konsumtion. Skillnader fanns även bland elevernas kunskaper och beteenden. Eleverna ansåg 

att skolan är den största informationskällan till kunskaper om rättigheter och skyldigheter som 

konsumenter. Eleverna ansåg även att varje enskild person samt staten är de som har störst 

ansvar för att spara på jordens resurser. Elevernas intresse för konsumtion och ekonomi var 

lågt även fast de ansåg att det är ett viktigt ämne att ha kunskaper om.                    

Nyckelord: Undervisning, Elever, Enkät, Hem- och konsumentkunskap, Konsumtion och 

ekonomi. 

Abstract  

Consumption and economy are areas that affect people’s lives in various ways. Research 

show that values, identities and ideas are based on consumption. The purpose of this study 

was to examine students’ attitudes, knowledge and behavior in consumption and economy 

which are an area of knowledge in the subject of home economics. The author was also 

interested in examining whether there were differences between the two schools among 

students in ninth grade, differing in terms of catchment area and schools geographical 

location. 153 questionnaires were distributed and the result was analyzed with the software 

IBM Statistics Version 20 (SPSS 2010). Two short interviews with teachers of home 

economics were done to get background information on students’ opportunities to develop 

their abilities about consumption and economy. The results showed statistically significant 

differences between the schools in terms of students’ attitude about the environment in the 

context of consumption. Differences were also found among students’ knowledge and 

behavior. The students felt that school is the main source of information for understanding the 

rights and responsibilities as a consumer. Students also considered that any individual and the 

state are those with the greatest responsibility to conserve the earth´s resources. Students 

interests in consumption and economy was low, even though they felt it is an important 

subject to have knowledge of.                                                                                       

Keywords: Teaching, Students, Survey, Home and consumer studies, Consumption and 

economy. 
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Bakgrund 

Den globala konsumtionens påverkan på miljön har under de senaste decennierna diskuterats 

flitigt i den internationella samhällsdebatten. Det slöseri med jordens resurser som världens 

rikare länder tillämpar ger stora ekologiska fotavtryck. Överflödssamhällen världen över där 

konsumtionen har kommit att bli ett sätt att leva för miljoner av människor och utgör en 

vardag för inte bara vuxna utan också för många barn och unga idag. Människor ställs allt 

oftare inför betydelsefulla val när de konsumerar varor och tjänster, både ur ett 

individperspektiv lika väl som ur ett globalt perspektiv (Gresch & Bögeholz 2012). 

Internationellt ses Sverige som en välfärdsstat där det svenska folket anses som en rik 

befolkning med goda tillgångar och resurser. 2010 uppgick de svenska hushållens konsumtion 

till 1553 miljarder kronor enligt CFK (Roos 2011). Som en motvikt till detta lyfts fattigdom 

fram som ett fenomen i det svenska samhället av forskare som t.ex. Hjort (2004). Denna 

fattigdom skiljer sig från den absoluta fattigdomen som innebär att människor inte har 

resurser till livets allra viktigaste som mat och kläder. Fattigdom i ett svenskt perspektiv 

handlar snarare om relativ fattigdom där de materiella nödvändigheterna kan täckas men att 

människor tvingas leva utanför de dominerande sociala normerna d.v.s. de förväntade 

beteenden som underförstått gäller i samhället (Ekström & Hjort 2010). Konsumtionen har 

inte bara påverkan på miljön utan den har också kommit att bli ett viktigt verktyg för 

människor att uttrycka men även att uppfatta socioekonomisk status. Bauman (1998) påvisar 

att konsumtion blivit viktigare än att arbeta i människors sätt att visa status.  

Konsumentverkets rapport Unga konsumenter - utsatta och kapabla belyser den symboliska 

och positionella konsumtionen som mest betydelsefull i Sverige (Ekström & Hjort 2010). 

Dessa delar av konsumtion syftar till att visa omgivningen hur man vill uppfattas. Rapporten 

pekar på konsumtionens betydelse i människors behov att uppfattas som ”normala” dvs. att 

inte avvika från konventionella konsumtionsmönster. Att inte kunna konsumera som andra 

kan innebära en stigmatisering i samma klass som att anses vara fattig. Konsumtion har 

kommit att bli ett uttryckssätt för att delta i det etablerade samhället (Ekström & Hjort 2010).  

Forskning inom konsumtionssociologi dvs. hur man lär sig bli konsument, visar att barn 

påverkas av sina föräldrar men också av vänner och släktingar. Studier visar också att barn 

och framförallt ungdomar både har inflytande och påverkar sina föräldrars konsumtion 

(Ekström & Hjort 2010). Forskning inom områden som rör ekonomisk utsatthet belyser 

dessutom att föräldrar prioriterar barnens konsumtion framför sin egen (t.ex. Hjort 2004). 

Konsumentverkets rapport Hur handlar unga? – en studie om ungas konsumtion 2011 visar 

att dagens ungdomar mellan 15-17 år är aktiva konsumenter där 90 procent uppger att de gjort 

inköp som t.ex. kläder och skor under de senaste tre månaderna. Rapporten visar även att 

ungdomarna är aktiva som konsumenter på internet. Avsikten med denna studie är att 

undersöka vilka attityder, kunskaper och beteenden ungdomar i årskurs nio (15 år) har inom 

kunskapsområdet konsumtion och ekonomi. Dessutom syftar studien till att undersöka om 

dessa ungdomar använder sig av sina kunskaper i sitt vardagliga liv. 
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Litteraturöversikt 

Hållbar utveckling 

Den globala samhällsdebatten har under de senaste två decennierna uppmärksammat behovet 

av att säkerhetsställa en hållbar utveckling. Detta för att inte bara tillfredsställa nuvarande 

generationers behov utan också för att inte kompromissa på framtida generationers behov. 

Den ökande sociala orättvisan tillsammans med miljöhot kräver eftertänksamma beslut och 

handlingar på både politiska och individuella nivåer. Därmed anses det viktigt att 

uppmärksamma beslut och handlingar om konsumtion som inte främjar en hållbar utveckling 

(Gresch & Bögeholz 2012). Utbildning som innefattar ekologiska, sociala och ekonomiska 

aspekter är betydelsefulla för att uppnå en god medvetenhet om hållbar utveckling. Däremot 

bör inte undervisning i allmänhet främja ett specifikt synsätt eller handlingsätt utan stärka 

elevers självständiga beslut och handlingar som gynnar en hållbar utveckling (Gresch & 

Bögeholz 2012).  

Beslutsfattande 

Konsumenters olika beslutfattande uppgifter som handlar om hållbar utveckling kräver 

beslutsfattande strategier för att värdera om dessa handlingar är accepterade ur en ekologisk, 

social eller ekonomisk standard, som t.ex. personliga värderingar eller samhälleliga normer.    

För att beskriva människors strategier för att fatta ett beslut används beslutsbeteende 

forskning. I beslutssituationer kan vissa alternativ väljas bort om någon del av beslutet inte 

uppnår en viss karaktär (Gresch & Bögeholz 2012, s. 735). Dessa strategier som handlar om 

beslutsfattande är en kognitiv process. Forskning visar att ur ett pedagogiskt perspektiv bör 

elever få möjlighet att utveckla strategier där de kan urskilja alternativ som är ohållbara för 

miljön som baseras på samhälleliga normer. Därmed bör undervisning som handlar om 

hållbar utveckling främja den egna förmågan att skilja mellan olika situationer för att använda 

sig av en strategi som gynnar en hållbar utveckling (Gresch & Bögeholz 2012, s. 736).  Enligt 

Gresch & Bögeholz (2012, s. 736) studie som handlar om vilka strategier elever använder för 

att fatta ett beslut när man ser till hållbar utveckling visar att 80 % (n=263) använde sig av 

strategier som inte bygger på samhälleliga normer och värderingar.  

Konsumenternas val 

Nutida konsumtionsforskning pekar på olika faktorer som har en inverkan på konsumenternas 

val. Ett rationellt sätt att se på konsumtion räcker inte. Länge har konsumtionsforskningen 

ställt två synsätt mot varandra när man ser till barn och ungdomar och deras konsumtionsval. 

Det ena synsättet betraktas som ett beskyddarperspektiv, där barn och ungdomar anses ha 

svårare att värja sig för konsumtionens lockelser, speciellt sådan som omges av intensiv 

reklam. Det andra synsättet ser barn och ungdomar som självständiga och förnuftiga 

konsumenter, som har förmågan att välja och värdera olika konsumtionsvaror (Bjurström 

2011, s. 37). De senaste decenniernas forskning inom området har pekat mer mot det senare 

synsättet för att förstå barn och ungdomars konsumtion (Bjurström 2011, s. 37). 
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Riktningar inom konsumtionsforskning 

Cultural studies växte fram under 1970-talet ur ungdomskulturforskningen som en ny 

forskningstradition och som under de senaste decennierna har blivit forskning kring barn och 

konsumtion (Bjurström 2011, s. 37). Mellan dessa två tidigare nämnda synsätt kvarstår ändå 

spänningar inom konsumtionsforskningen som avspeglar sig i ideologiska och politiska sätt 

att se på barn och ungdomars konsumtion. I förlängningen har det påverkat de lagar och regler 

som handlar om barn och ungdomar som t.ex. inom reklam och marknadsföring. Inom det 

amerikanska och anglosaxiska forskningsfältet consumer socialization, forskning om barns 

och ungas fostran till konsumenter, dominerar frågor om barn och ungdomars ålder när man 

ser till deras förutsättningar som konsumenter (Bjurström 2011, s. 38). Dessa 

forskningsområden inom konsumtion har mynnat ut i kulturforskning som handlar om 

konsumtionens betydelse för unga människor, som identiteter och livsstilar (Ni 2011, s.206). 

Den franske sociologen Baudrillards teori om konsumtionskultur handlar inte bara om 

försäljning av varor och tjänster som en dominerande aktivitet i vardagen utan också om en 

viktig medlare av social organisation, betydelse och mening (Baudrillard 1998, s. 6). Han 

beskriver konsumtionen som en mäktig social kraft som är en generator av de sociala 

värderingarna. Forskare inom konsumtionskulturen menar att identiteter, värderingar och 

idéer grundas på konsumtion snarare än sociala dimensioner som arbete eller medborgarskap 

(Slater 1997, s. 24, Bauman 1998). 

Identitetsskapande konsumtion 

Barn och ungdomar fostras in i olika konsumtionskulturer utifrån vilken social bakgrund de 

tillhör. Sociala, kulturella och ekonomiska faktorer ligger bakom ungdomars 

konsumtionsmönster och inställningar till konsumtion. Nya värderingar och normer i form av 

konsumtionssamhällen med överkonsumtion och nya kreditmöjligheter har ersatt spara-inte-

slösa normerna (Bjurström 2011, s. 50). Konsumtion har blivit allt viktigare i familjers och för 

enskilda människors identitetsskapande arbete och för att hitta en plats i det sociala 

sammanhanget. Forskning visar att majoriteten av ungdomarna i Sverige träder in i 

konsumtionsrollen mycket tidigare än de äntrar försörjarrollen. Deras konsumtion har kommit 

att bli beroende av föräldrarna tillsammans med extraarbete (Bjurström 2011, s. 47). Detta 

leder i sin tur till att barn och ungdomar söker sin identitet genom konsumtion istället för en 

yrkesroll. Identitetsskapande konsumtion dvs. användandet av produkter som är synliga för 

andra t.ex. kläder är en viktig funktion för att uttrycka vem man är och vilken grupp man 

tillhör (Sandin 2011, s. 19, Evans et. al 2006, Bjurström 2011, s. 43). Dessa s.k. 

symbolvärden som man hittar inom konfektions/medie/kultursektorerna av marknaden anses 

vara de områden som ungdomar i huvudsak spenderar sina pengar på. Studier pekar mot att 

både vuxna och ungdomar konsumerar det som överensstämmer med deras identitet och 

livsstil (Ni 2011, s. 210).  

Social emulgering och distinktion 

Den positionella och symboliska konsumtionen kan delas in i två riktningar, den ena som är 

social emulgering som menas med att konsumtionen används som ett sätt att uppfattas som 

alla andra och den andra social distinktion där konsumtionen används som ett sätt att visa att 
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man skiljer sig från andra. Social distinktion t.ex. trendsättare och förändrade 

konsumtionsmönster har blivit det forskningsområde där det största intresset bland forskare 

ligger i dagsläget (Ekström & Hjort 2010a, s. 5, Baudrillard, 1996, p. 201).  Detta har skapat 

ett begränsat forskningsunderlag som handlar om social emulgering och hur familjer med små 

ekonomiska marginaler hanterar sin vardag. Att konsumera på ett sätt som uppfattas som 

normalt där konsumtionsmönster följer konventionella linjer kan vara en väg in i samhället. 

Forskning visar att låginkomsttagare tenderar att konsumerar varor som inte är nödvändiga 

som ett uttryck för att delta i samhället (Ekström & Hjort 2010, s. 5). 

Ekonomi 

En nödvändighet för konsumtionsprocessen är ekonomiska resurser (Lundby 2011, s. 11). 

Oavsett inkomst kan konsumtion användas som ett betydelsefullt uttryckssätt vid sociala 

jämförelser inom grupper och mellan individer (Ekström & Hjort 2011, s. 58). Ekonomisk 

utsatthet i ett svenskt perspektiv som definieras som relativ fattigdom studeras utifrån teorier 

om social marginalisering och exklusion. Svensk forskning lyfter fram ekonomiskt utsatta 

familjers upplevelser av krav att följa de konventionella konsumtionsmönstren och 

upplevelsen av delaktighet i samhället. Dessutom visar forskning att på bekostnad av 

föräldrarnas konsumtion prioriteras barnens konsumtion i ekonomiskt utsatta familjer. 

Forskare pekar även på att familjer med små ekonomiska resurser som gör prioriteringar i 

barnens konsumtion kan innebära att de ger uttryck av att vara kompetenta föräldrar (Ekström 

& Hjort 2011, s. 54).  

Konsumtion och ekonomi i hem- och konsumentkunskap 

Historiskt sett finns en tydlig ådra av konsumtion och ekonomi i kursplanerna för hem- och 

konsumentkunskap. I kursplanen från 1962 då grundskolan infördes i Sverige står det skrivet 

att ”All undervisning i hemkunskap skall ge konsumentfostran, inte minst 

ekonomiundervisningen” (Svensk författningssamling, 1962, s 340). I läroplanen från 1969 

går riktningen från konsumentfostran till att bli en ekonomifostran: ”Undervisningen bör 

bidra till elevernas estetiska utveckling och till en personligt övervägd konsumtion. Den bör 

vidare inriktas på att ge ekonomisk fostran… Undervisningen bör vidare ge eleverna kunskap 

om sambandet mellan arbete och pengar och bibringa dem sådana färdigheter, att de 

självständigt kan överblicka sin ekonomiska position, bedöma sina egna behov, skaffa 

information om varor och tjänster samt träffa det konsumtionsval som ger den bästa 

tillfredställelsen” (Skolöverstyrelsen, 1969, s 161).  

Införandet av Lgr80 (Skolöverstyrelsen 1980) i skolan medför att undervisningen även blir en 

global fråga och resurshushållning införs som ett perspektiv i hem- och konsumentkunskap: 

”Eleverna skall skaffa sig kunskaper om begränsningar och den ojämna fördelningen av 

jordens resurser. De skall fostras till respekt för att hushålla med resurser och bruksföremål 

och för möjligheten att återanvända vardagstingen” (Skolöverstyrelsen, 1980, s 85). I 

kursplanen från 1994 (Skolverket 1994) betonas konsumentperspektivet och de konsekvenser 

människors val har på inte bara människan men också miljön. ”I det moderna samhället har 

hemmets och familjens karaktär förändrats bl.a. genom att både män och kvinnor 

förvärvsarbetar i hög utsträckning. Utbudet av varor och tjänster är stort och ställer krav på 
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oss som konsumenter. För att kunna göra bra och ändamålsenliga val bland alla varor och 

tjänster krävs kunskaper om kvalitet och ekonomi och om de konsekvenser valen får för 

människan och miljön” (Skolverket, 1996, s 33).  

I kursplanen 2000 för hem- och konsumentkunskap ska eleverna kunna reflektera över 

konsekvenserna av sina handlingar och sina tillvägagångssätt och förstå hur deras livsstil kan 

påverka miljön: ”eleverna ska utveckla förståelse och intresse för hur handlingar i hushållet, 

samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt” (Skolverket 2000, s. 19). 

Kunskapskraven för betyg C i hem- och konsumentkunskap i Lgr11 (Skolverket 2011) 

betonas elevernas förmåga att ”göra jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och föra 

utvecklande resonemang kring konsekvenserna av olika konsumtionsval och handlingar i 

hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling” 

(Skolverket 2011a, s. 46). Kunskapsområdet konsumtion och ekonomi i Lgr 11 handlar om 

”den egna privatekonomin, hushållsekonomi, konsumenters rättigheter och skyldigheter, 

reklam och mediebudskap samt jämförelser av varor utifrån olika perspektiv” (Skolverket 

2011b, s. 15).  

Undervisning i hem- och konsumentkunskap 

Ogwu (2012, s. 67) beskriver i sin studie att hem- och konsumentkunskap har förlorat sin 

synlighet och position i skolans läroplaner speciellt i utvecklingsländer. Ogwu menar att 

mycket forskning har funnit bland annat att attityder har inverkan på inlärningen av ämnet. 

Stereotypa föreställningar och dålig attityd gentemot undervisning i hem- och 

konsumentkunskap verkar ha en negativ effekt på de värderingar och kunskaper som krävs för 

att ungdomar ska ha tillit till sin egen förmåga att ta beslut som grundas på en hållbar 

utveckling (Ogwu 2012, s. 67). Konsumentverkets enkätundersökning i grundskolan från 

1996 visar hushållsekonomins bristande ställning bland de undervisande lärarna 

(Konsumentverket 1996). Endast 30 % av lärarna i hemkunskap hade ett speciellt intresse av 

hushållsekonomi. För att höja statusen på konsumentfrågor i hemkunskap så skedde en 

namnförändring till hem- och konsumentkunskap vid skolreformen år 2000 (Skolverket 2000, 

s. 28). 

Teoretiska begrepp 

I denna undersökning används begreppen konsumtion och ekonomi. Konsumtion och 

konsument i den mening som används i denna studies definieras i första hand utifrån 

läromedlet Hem- och konsumentkunskap åk 7-9 (Sjöholm et. al 2011, s. 125). Enligt 

läromedlet betyder konsumtion förbrukning. En konsument är en förbrukare av varor och 

tjänster enligt läromedlet. I andra hand ses konsumtions begreppet i en djupare mening utifrån 

Bjurströms definition (2010, s. 44) med förankring i consumptio, som är den latinska 

benämningen på förtäring. Bjurström relaterar detta till den konsumtionsprocess som uppstår 

där konsumenter ” i förhållande till en praktik bestående av en serie olika 

handlingsalternativ” (Bjurström 2010, s. 44), dvs. en förtäring som börjar redan innan själva 

inköpet av en vara med urval av vad som ska köpas, tiden som varan används till det att den 

säljs eller är förbrukad. I tredje hand ses konsumtion utifrån Lundbys (2011) definition av 

ungdomars konsumtion som består av tre delar, före köp, inköp och efter köp (s. 10). Hon 
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menar att konsumtionsprocessen bland ungdomar tar sig uttryck mellan olika individer och 

varierar utifrån olika bakgrundsfaktorer som t.ex. inkomst, ålder, genus och etnicitet. Lundby 

(2011) menar även att konsumtionsprocessen påverkas av attityder och beteenden (s. 11).  

Begreppet ekonomi i denna studies utgår i första hand från läromedlet Hem- och 

konsumentkunskap åk 7-9, ”Ordet ”ekonomi” betyder hushållning med resurser. Detta 

innebär att vara rädd och sparsam om sina saker och pengar.” (Sjöholm et. al 2011, s. 114). 

I andra hand ses ekonomi i denna studie utifrån Bjurströms (2010) definition som handlar om 

homo economicus, den latinska benämningen för den ”idealtypiska människan som tänker 

och agerar ekonomiskt rationellt”, (s. 45).  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka attityder, kunskaper och beteenden elever i 

årskurs nio har om konsumtion och ekonomi. Dessa kunskapsområden ingår i Hem- och 

konsumentkunskap och studien kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 

 

 Finns det någon skillnad mellan två skolor som skiljer sig åt vad gäller 

upptagningsområde och skolans geografiska läge? 

 

 Använder eleverna kunskaperna om konsumtion och ekonomi, som de får genom 

undervisningen i hem- och konsumentkunskap, även utanför skolan? 

Metod 

En operationalisering av problemområdet dvs. att få fram vad som ska mätas och hur det ska 

mätas resulterade i att en kvantitativ metod valdes i denna undersökning (Esaiasson et.al 

2012, s. 55-56).  Den kvantitativa forskningsansatsen syftar till att undersökaren ska vara 

objektiv med kortvarig eller distanserad kontakt med respondenterna. Dessutom bör 

undersökningen vara strukturerad och behandla ett stort antal personer (Olsson & Sörensen, 

2003, s. 23). Undersökningens resultat ska kunna kvantifieras och en generalisering bör också 

vara genomförbar till viss del (Ejlertsson 2003, s. 14). Denna undersökning bygger på en 

hypotesgenererande (beskrivande) analys (Ejlertsson 2003, s. 139). Enkäter har därmed delats 

ut på två skolor. På båda skolorna gjordes en totalundersökning av samtliga elever som var 

närvarande för dagen i årskurs nio. För att få en bakgrundsbild av undervisningen i hem-och 

konsumentkunskap på skolorna har två korta intervjuer med lärarna i ämnet genomförts. 

Enkäten 

Enkätformuläret föregicks av ett följebrev (bilaga 1). I detta brev presenterade sig författaren 

och informerade om enkätens syfte och innehåll. De deltagande eleverna informerades om att 

deras deltagande var helt frivilligt och att de svarade anonymt på enkäten. Eleverna 

informerades också om att resultatet endast skulle användas i denna studie. Dessa uppgifter 

formulerades efter råd och anvisningar från kurslitteraturen (Esaiasson et.al 2012, s. 238, 

Johansson & Svedner 2006, s. 33). 
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Som en introduktion till enkäten fanns en informationsruta överst på första sidan där 

begreppen konsumtion och ekonomi förklarades utifrån den vanligaste förekommande 

läroboken i hem- och konsumentkunskap definition av begreppen (Sjöholm et. al 2011, s. 

114,125). Enkäten omfattade arton frågor där de första tre frågorna var i matrisform (se bilaga 

2). Matriser har valts av två skäl, det första av utrymmesskäl och det andra av att eleverna 

skulle uppleva frågorna som en i mängden och inte lockas till att svara det som anses ”rätt”. 

En risk för internt bortfall finns vid användning av matrisfrågor jämfört med att frågorna ställs 

var för sig, detta övervägdes av författaren men att frågorna skulle bli en i mängden ansågs 

som en större fördel. I fyra av delfrågorna i fråga ett användes nationella utvärderingens (NU-

03) standardiserade elevfrågor nummer ett som mall för frågekonstruktionen, begreppen 

konsumtion och ekonomi användes istället för hem- och konsumentkunskap och ett 

svarsalternativ lades till (Skolverket 2003). Utnyttjande av gamla enkätfrågor såg författaren 

som en fördel i frågekonstruktionen då dessa var granskade och diskuterade i 

forskarsamanhang (Johansson & Svedner 2006, s. 32, Esaiasson et.al 2012, s. 241-242).  

De övriga frågorna konstruerades av författaren utifrån Läroplan för grundskolans. (Lgr 11) 

Där det centrala innehållet i hem-och konsumentkunskaps kursplan under konsumtion och 

ekonomi var i fokus (Skolverket 2011, s.44) och utifrån läroboken (Sjöholm et. al 2011). I 

fråga ett och två bestod svarsalternativen av en femgradig skala med ändpunkterna stämmer 

mycket bra och stämmer mycket dåligt i fallande ordning. Fråga ett syftade till att undersöka 

elevers relation till konsumtion och ekonomi och betydelsen av konsumtion och ekonomi för 

de vuxna som eleverna bor tillsamman med. Fråga två syftade till att undersöka elevernas 

kunskaper om konsumtion och ekonomi. Dessa frågor hade ett mittenalternativ ”stämmer 

varken bra eller dåligt”, forskning visar att inkluderingen av dessa svarsalternativ är 

väsentliga och påverkar inte den relativa fördelningen av svarsalternativen (Esaiasson et.al 

2012, s. 249). Fråga tre syftade till att undersöka elevernas beteenden utifrån perspektiven 

konsumtion och ekonomi, i denna fråga fanns en tregradig skala med ändpunkterna alltid och 

aldrig i fallande ordning. Övriga frågor var konstruerade som stängda frågor med fler 

svarsalternativ där ett av dessa skulle anges förutom fråga arton där fler än ett svarsalternativ 

kunde anges. Fråga fyra handlade om varifrån eleven får mest information om sina rättigheter 

och skyldigheter som konsument. Fråga fem handlade om hur viktigt eleven tycker att det är 

att vara en medveten konsument, svarsalternativen i denna fråga var konstruerade i fallande 

ordning med ändpunkterna mycket viktigt och inte alls viktigt. Uteslutandet av ett ”vet inte” 

svarsalternativ gjorde att eleven ”tvingas” ta ställning i frågan, forskning pekar på att frågor 

som konstrueras på detta vis fungerar lika bra i termer av reliabilitet och validitet även om 

”vet inte” utesluts (Esaiasson et.al 2012, s. 247). Fråga sex till åtta var attitydsfrågor och 

handlade om vem eller vilka som har det största ansvaret att spara på jordens resurser, 

villighet att betala mer för varor/tjänster som producerats på ett bra sätt och villighet att 

förändra sin levnadsstandard för att spara på jordens resurser. Fråga nio till arton var 

bakgrundsfrågor som handlade om ålder, kön, elevens och föräldrarnas bakgrund, 

boendesituation och om de vuxna eleverna bor tillsammans med arbetar. Vissa av dessa 

bakgrundsfrågor var inspirerade utifrån Konsumentverkets rapport Hur handlar unga? – en 

studie om ungas konsumtion 2011 (Lundby 2011).  
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Enkätens frågor ämnade till att besvara de olika frågeställningarna i undersökningens syfte. 

Frågorna konstruerades för att synliggöra eventuella skillnader i elevernas kunskaper och 

beteenden vad gäller de olika skolorna. 

Validitet och reliabilitet 

Validitet brukar definieras som 1) överrensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator; 2) frånvaro av systematiska fel; 3) att vi mäter det vi påstår att vi 

mäter (Esaiasson et.al 2012, s. 57). Enligt Esaiasson et. al (2012, s. 57) bildar definition 1 och 

2 begreppsvaliditet som menas med avståndet mellan de teoretiska definitionerna i 

undersökningen och de operationella indikatorerna. Författaren beaktade detta och dels 

förklarade muntligt de huvudsakliga begreppen konsumtion och ekonomi, dels fanns en 

informationsruta överst på enkäten där dessa begrepp förklarades. Eleverna hade även 

möjlighet att ställa frågor angående andra begrepp i enkäten om de var osäkra på innebörden. 

Författaren valde att inte gå igenom alla begrepp på grund av att denna begreppsförståelse var 

en del i enkätens syfte. Genom operationalisering av problemområdet valde författaren att 

använda dels begrepp men också frågor som använts tidigare i undersökningar inom hem- och 

konsumentkunskap (Grundström & Larsson 2009, NU-03). Detta menar Esaiasson är en 

viktig fördel ” man ställer sig på tidigare forskares axlar, vilket gör det möjligt att jämföra 

resultatet mellan olika undersökningar” (Esaiasson et.al 2012, s. 60). För att uppnå hög 

reliabilitet, att mäta det man påstår att mäta, i undersökningen var författaren mycket 

noggrann dels vid tillverkandet av datamatrisen dels mycket noggrann vid inskrivandet av 

variabelvärdena (Esaiasson et.al 2012, s. 63). Detta tillvägagångssätt medförde att författaren 

gjorde ett gott försök att uppnå god resultatvaliditet (Esaiasson et.al 2012, s. 63).  

Pilotstudien 

För att få en uppfattning om frågorna och svaren tolkades på samma sätt som av 

frågekonstruktören och för att uppnå en god begreppsvaliditet genomfördes en pilotstudie 

(Esaiasson et.al 2012, s. 36). Pilotstudien genomfördes av 12 elever, varav sex flickor och sex 

pojkar som alla fyllt 15 år. Enkäten genomfördes även av en lärare i svenska för att säkerställa 

dess språkliga uppbyggnad. Utifrån pilotstudien ändrades och förtydligades vissa begrepp och 

några svarsalternativ ändrades för att bli så uttömmande och ömsesidigt uteslutande som 

möjligt, detta för att stärka validiteten (Esaiasson et.al 2012, s. 242, 246).   

Urval 

Enkätundersökningen genomfördes i två skolor i två olika städer i Mellansverige. Dessa orter 

valdes med anledning av att de skiljer sig åt vad gäller storlek och geografiskt läge. Elever i 

årskurs nio valdes av två anledningar; den ena anledningen var att elever i årskurs nio oftast 

har fått den mesta undervisningen i hem- och konsumentkunskap. Den andra anledningen var 

att elever i årskurs nio fyllt 15 år och behöver då inte samtycke från målsman för att medverka 

i undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). Författaren valde att göra ett icke-slumpmässigt 

bekvämlighetsurval, detta urval kännetecknas som ett urval som går att få tag på och är 

lämpligt utifrån studiens syfte (Esaiasson et.al 2012, s.188).  
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Genomförande 

Datainsamlingen genomfördes under en vecka i april 2013. Författaren använde sig av 

gruppenkät som distributionsform vid datainsamlingen dvs. att eleverna var samlade på en 

och samma plats av andra skäl än undersökningen (Esaiasson et. al 2012, s.234). I början av 

lektionen lämnades enkäten ut och samlades in direkt efter att eleverna svarat. Varje tillfälle 

av datainsamlingen tog cirka 10-15 minuter.  

Vid Skola 1 genomfördes undersökningen vid tre olika tillfällen i olika klasser i årskurs nio. 

Författaren var närvarande och informerade om undersökningens syfte och varför den 

genomfördes. Eftersom författaren närvarade under datainsamlingen hade eleverna möjlighet 

att ställa frågor eller om något behövde förtydligas. 67 enkäter delades ut till de elever som 

var närvarande vid dessa tre tillfällen.  

Vid Skola 2 genomfördes datainsamlingen vid fem olika tillfällen och 87 enkäter delades ut. 

Genomförandet skedde på liknande sätt som vid Skola 1. Författaren både delade ut och 

samlade in enkäterna på båda skolorna.  

Intervjuer  

För att få bakgrundinformation om hur undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap 

såg ut på skolorna genomfördes två intervjuer med en lärare på vardera skola. Sex frågor 

ställdes (bilaga 3) för att få en bild av elevernas möjligheter att få kunskaper som handlar om 

öppet köp, ångerfristen, att handla på kredit, egna intjänade pengar, om reklamation, 

marknadsföring och budget samt om elevernas rättigheter och skyldigheter som konsument. 

Frågor ställdes också om antalet elever i varje grupp och om de undervisas om hur man kan 

bli en medveten konsument. Dessa intervjuer transkriberades inte då syftet enbart var att få 

bakgrundsinformation om hur undervisningen bedrevs på skolorna och inte att undersöka 

lärarna för att sedan göra en analys som tillvägagångssättet är i en kvalitativ intervju.  

Material 

Skolorna skiljer sig åt på en del punkter som t.ex. andelen elever med utländsk härkomst. 

Enligt statistik från Skolverket från läsåret 2011/2012 hade Skola 1: 25 % elever med utländsk 

härkomst jämfört med Skola 2 som hade 10 %. Skillnader fanns också mellan skolorna när 

man ser till slutbetygen i årskurs nio år 2012, i Skola 1 låg meritvärdet på 180,7 och Skola 2 

på 195,8. En skillnad i andelen elever som nått målen fanns också, i Skola 1 var det 53,1 % av 

eleverna som inte nått målen i alla ämnen jämfört med Skola 2 där det var 68,2 %. I ämnet 

hem- och konsumentkunskap fanns det också en viss skillnad mellan skolorna, i Skola 1 hade 

27,2 % av eleverna betyget G, 45,7 % hade betyget VG och 21,0 % hade betyget MVG. I 

Skola 2 hade 36,0 % betyget G, 34,9 % betyget VG och 29,1 % betyget MVG. Andelen elever 

som inte nått målen i hem-och konsumentkunskap var vid Skola 1 6,2 % och vid Skola 2     

9,3 % (Skolverket 2013). 



   14 
 

 

Figur 1 visar betygen i hem- och konsumentkunskap och måluppfyllnaden bland 

eleverna i årskurs nio under läsåret 2011/2012 vid de båda skolorna.  

 

Skola 1 ligger i ett centralt bostadsområde i en stad med 96 170 invånare (SCB, 2012). Denna 

skola är en kommunal F-9 skola med ca 400 elever varav tre klasser i årskurs nio med 81 

elever. Skola 2 ligger i en mindre stad med 9 521 invånare (SCB, 2012). Skolan är placerad 

centralt i staden och är en 6-9 skola med ca 400 elever varav fem klasser i årskurs nio med 90 

elever. Skola 1 är en bland ett flertal kommunala och fristående högstadium på orten däremot 

är Skola 2 den enda högstadieskolan på orten och är kommunal.  

Databearbetning och analysmetod 

När datainsamlingen var klar fick varje enkät d.v.s. analysenheterna ett kodnummer, detta 

med tanke på elevernas konfidentialitet (Esaiasson et.al 2012, s. 45). Författaren använde 

Excel (Microsoft Windows 2010) för att mata in svaren i kolumner, en datamatris skapades 

(Esaiasson et.al 2012, s. 45). I Excel namngavs de olika variablerna och varje svarsalternativ 

fick ett variabelvärde d.v.s. kodades (Esaiasson et.al 2012, s.46). När svaren från enkäten 

skrevs in i Excel skrevs variabelvärdet för det svaralternativ eleven svarat. Sista frågan i 

enkäten var en fråga som eleverna kunde kryssa i fler än ett alternativ, här skapades fler 

kombinationer med variabelvärden för att alla alternativ skulle finnas med.  

I fråga 1 och 2 kodades svarsalternativen så att det mest positiva svaralternativet fick det 

högsta variabelvärdet (5) och det mest negativa svarsalternativet fick det lägsta variabelvärdet 

(1). På samma sätt kodades fråga 3:s svarsalternativ (variabelvärde 3-1) och svarsalternativen 

för fråga 5 (variabelvärde 4-1). Svarsalternativen för fråga 4 kodades utan specifik ordning 

eftersom dessa svarsalternativ inte hade någon positiv eller negativ innebörd (variabelvärde 1-

9). På samma sätt kodades svarsalternativen för fråga 6 (variabelvärde 1-8), fråga 7 och 8 

(variabelvärde 1-4), fråga 10 (variabelvärde 1-2), fråga 11,13-17 (variabelvärde 1-4). I fråga 9 

och 12 skrevs årtal in i Excel. I fråga 18 kodades svarsalternativen med variabelvärde 1-10. 
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För att analysera resultatet från datainsamlingen användes IBM SPSS Statistics Version 20 

(SPSS, 2010). Beskrivande statistik togs fram av resultatet för alla frågor. I fråga 7 och 8 som 

var på nominal skalnivå utfördes Pearsons Chi2 test som är ett test för att se skillnader och är 

ett icke-parametiskt test som visar skillnader mellan två grupper. I fråga 4 och 6 utfördes 

Fischer Exact test för att se skillnader mellan två grupper, detta för att ett av två villkor för att 

utföra Chi 2 test inte uppfylldes, att 80 procent av alla förväntade värden ska vara >5. 

Etiska aspekter 

Forskning med människor bör uppfylla fyra huvudkrav av etiska principer enligt 

Vetenskapsrådets skrift (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. Det första som är informationskravet där ”Forskaren skall 

informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Det andra kravet, samtyckeskravet, som säger ”Deltagare i en 

undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). 

Det tredje kravet, nyttjandkravet, innebär ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningsändamål” (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Slutligen det fjärde 

kravet, konfidentialitetskravet, som innebär att ”Uppgifter om alla i en undersökning 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 

förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, 2002, 

s.12). 

 

Läraren i hem- och konsumentkunskap vid två skolor kontaktades och informerades om 

studien. Med deras samtycke kontaktades rektorerna och även de samtyckte till studien. 

Eleverna informerades muntligt om enkätens syfte, innehåll och att enkäten behandlades med 

full konfidentialitet, att det var frivilligt att medverka och att resultatet endast skulle nyttjas i 

denna undersökning. Eleverna ombads läsa igenom följebrevet innan de genomförde enkäten 

där även denna information fanns. Enkäten samlades in i en låda med baksidan vänd uppåt för 

att uppnå största anonymitet. Elever i årskurs nio valdes även på grund av att de flesta är 15 år 

och då inte behöver tillåtelse av målsman att medverka i studien. 

 

Reflektion över metoden 

Den kvantitativa metoden enkätundersökning valdes av författaren med anledning av att 

denne vid tidigare tillfälle genomfört en liknande undersökning inom hem- och 

konsumentkunskap, inom resurshushållning. Författaren ansåg att det skulle vara spännande 

att genomföra en liknande undersökning inom kunskapsområdet konsumtion och ekonomi. 

Även fast elevernas blev informerade både muntligt och genom följebrevet att deras 

medverkan var frivillig fanns det ett tillfälle där läraren som var närvarande under 

datainsamlingen vid en av skolorna uppmanade ett par elever att de måste fylla i enkäten. 

Detta kan ha haft inverkan på dessa elevers medverkan i det avseendet att de kände sig 

tvingade att medverka.  

Under analysstadiet av undersökningen använde författaren ett statistiskt dataprogram (SPSS 

2010), detta program är ett avancerat statistiskt analysverktyg där författarens kunskaper var 
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begränsade. Anledningen att detta ändå valdes var att de kunskaper som författaren besatt 

räckte för att göra ett ordentligt gott försök att genomföra en statistisk analys.  

 

Resultat 

Totalt delades 155 enkäter ut på båda skolorna. I Skola 1 besvarade 66 elever (88 %) enkäten 

av totalt 75 elever i årskurs nio som var närvarande vid datainsamlingen, det externa bortfallet 

var således 9 elever (12 %).  I Skola 2 besvarade 87 elever (78 %) enkäten av totalt 112 elever 

i årskurs nio, därmed blev det externa bortfallet 25 elever (23 %). I skola 2 plockades en enkät 

helt bort på grund av att den inte var ifylld och räknades som ett internt bortfall. Vid båda 

skolorna fanns det enkäter där respondenterna uppenbarligen hade missat, valt att inte besvara 

vissa frågor eller besvarat på ett felaktigt sätt, dessa frågor räknades som interna bortfall.  

Demografiska data av eleverna 

Vid Skola 1 besvarade 28 pojkar och 44 flickor enkäten och vid Skola 2 besvarades enkäten 

av 38 pojkar och 41 flickor. Majoriteten av alla elever var födda 1997 och de flesta var födda i 

Sverige så också deras föräldrar. De allra flesta var fyra eller fler i familjen varvid två vuxna 

över 18 år och flest hade svarat att två stycken hade arbete. Elevernas boende var relativt jämn 

över lägenhet, radhus och villa vid Skola 1 även fast majoriteten bodde i lägenhet. I Skola 2 

bodde majoriteten av eleverna i villa. Demografiska data av eleverna redovisas i Tabell 1. 

 

              Tabell 1. Demografiska data av respondenterna 

Skola 1 n = 66 

Skola 2 n = 87 

 

Kön 

Skola 1    Skola 2 

 

% (n) 

Pojke 

Flicka 

42,4(28)         50,6(44) 

57,6(38)         47,1(41) 

Födelseår  

1994 

1995 

1996 

1997 

 1,5 (1)               - (-)           

 1,5(1)             1,1(1) 

19,7(13)          4,6(4)  

77,3(51)         92,0(80) 

Född i   

Sverige 

Norden 

Land i övriga Europa 

Land utanför Europa 

71,2(47)         86,2(75) 

      - (-)             1,1(1) 

  4,5(3)             1,1(1) 

24,2(16)           9,2(8) 

Utlandsfödda-ankomstår  

1998 

2000 

2002 

2004 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

 1,5(1)                 - (-) 

 1,5(1)                  -(-) 

 1,5(1)                  -(-) 

 1,5(1)                  -(-) 

    - (-)               2,3(2) 

 1,5(1)               1,1(1) 

 6,1(4)               1,1(1) 

 1,5(1)                  - (-) 

 9,1(6)               1,1(1) 

 3,0(2)               1,1(1) 

1,5(1)                  - (-)  
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Moder född i  

Sverige 

Norden 

Land i övriga Europa 

Land utanför Europa 

63,6(42)         78,2(68) 

  6,1(4)              5,7(5) 

  3,0(2)              5,7(5) 

27,3(18)            8,0(7) 

Fader född i  

Sverige 

Norden 

Land i övriga Europa 

Land utanför Europa 

69,7(46)         81,6(71) 

  1,5(1)              4,6(4) 

  3,0(2)              2,3(2) 

25,8(17)            9,2(8) 

Antal personer i familjen  

En 

Två 

Tre 

Fyra eller fler 

  1,5(1)                  -(-) 

  7,6(5)              5,7(5) 

12,1(8)            10,3(9) 

75,8(50)         80,5(70) 

Antal vuxna (< 18 år) eleven bor med  

En 

Två 

Tre eller fler 

Ingen över 18 år 

12,1(8)              9,2(8) 

65,2(43)         63,2(55) 

19,7(13)         23,0(20) 

  1,5(1)              1,1(1) 

Antal vuxna med arbete, eleven bor med  

Ja, en av dem 

Ja, två av dem 

Ja, tre av dem 

Nej, ingen av dem 

22,7(15)         20,7(18) 

56,1(37)         60.9(53) 

  6,1(4)            10,3(9) 

13,6(9)              4,6(4) 

Boende  

Lägenhet 

Villa 

Radhus 

Lägenhet och villa 

Lägenhet och radhus 

Lägenhet och övrigt 

Villa och radhus 

Villa och övrigt 

Radhus och övrigt 

40,9(27)        11,5(10) 

27,3(18)        58,6(51) 

22,7(15)          6,9(6) 

      - (-)              5,(5) 

   4,5(3)            9,2(8) 

       -(-)            1,1(1) 

       -(-)            1,1(1) 

   3,0(2)            1,1(1) 

       -(-)            1,1(1) 

 

Intervjuer med lärarna 

Vid Skola 1 undervisas eleverna om konsumtion och ekonomi i årskurs nio, genom dels 

teoretiska föreläsningar av läraren och dels av diskussioner runt olika händelser som handlar 

om konsumtion och ekonomi. Undervisningen är i helklass dvs. ca 25 elever. Undervisningen 

i konsumtion och ekonomi löper över trefjärdedelar av en termin (ca 15 h) och bedrivs i ett 

vanligt klassrum. Eleverna tillhandahåller bland annat ett häfte med utdrag ur Hem- och 

konsumentkunskapsboken och information från Konsumentverkets hemsida som handlar om 

kunskapsområdet. Eleverna vid Skola 1 gör även ett studiebesök på Konsumentvägledningen, 

där alla bitar som handlar om konsumtion och ekonomi behandlas grundligt.  

Eleverna ges möjlighet vid Skola 1 att utveckla sina kunskaper om öppet, köp, ångerfristen, 

att handla på kredit, sina egna intjänade pengar, reklamation, marknadsföring och budget. 

Eleverna får även möjlighet att utveckla kunskaper om konsumenters rättigheter och 

skyldigheter och de lagar som berör detta, och hur de kan vara medvetna konsumenter.  

Vid Skola 2 läggs tyngdpunkten av undervisningen i konsumtion och ekonomi i årskurs åtta. 

Tre gånger 120 minuter är avsatt tid för detta. 12-15 elever består varje grupp i hem- och 

konsumentkunskap av. Eleverna får i samband med prao arbeta med en mässa som heter Ung 

Framtid. Mässan går ut på att eleverna representerar ett företag (ca 3 elever per företag) och i 
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samband med prao tre dagar i veckan under en treveckors period där varje tillfälle behandlar 

ett tema. Eleverna redovisar dessa teman genom en företagsmässa. Eleverna får även en 

föreläsning om marknadsföring av en copy writer. Detta menar läraren blir mer 

verklighetstroget för eleverna.  

 

Vid Skola 2 är undervisningen i konsumtion och ekonomi upplagd med en genomgång av 

begreppen buffert, inkomst, öppet köp och reklamera. Därefter delas ett häfte ut som läraren 

satt ihop där konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, e-handelslagen, distansavtalslagen, 

hemförsäljningslagen redovisas och beskrivs. Eleverna använder även Hem-och 

konsumentkunskapsboken (Sjöholm et. al 2011) som hjälpmedel. Därefter arbetar eleverna 

med uppgifter som är kopplade till konsumentverkets hemsida och internetsidan 

www.ungkonsument.se. Elevernas uppgift är därmed att redogöra fakta i ett eget arbetshäfte 

som summerar detta avsnitt. Avslutningsvis arbetar eleverna enskilt med att lösa fiktiva fall 

som ett kunskapsvisande moment. Eleverna har då tillgång till böcker och eget material. 

Eleverna på Skola 2 får möjlighet att utveckla sina förmågor när det handlar om öppet köp, 

ångerfristen och att handla på kredit. Däremot ligger det inte så mycket fokus på egna 

intjänade pengar. Eleverna får även kunskaper om rättigheter och skyldigheter som 

konsument och hur de kan vara medvetna konsumenter. 

Elevernas attityder till konsumtion och ekonomi 

Vid Skola 1 svarade majoriteten av eleverna stämmer mycket bra på påståendet konsumtion 

och ekonomi intresserar mig jämfört med Skola 2 där fördelningen var relativt jämn över alla 

svarsalternativ. De flesta elever vid Skola 1 ansåg att det stämmer mycket bra vid frågan om 

hur viktigt det är att ha bra kunskaper om konsumtion och ekonomi, vid Skola 2 svarade de 

flesta elever att det stämmer ganska bra. På påståendet om de vuxna eleverna bor tillsammans 

med ansåg att konsumtion och ekonomi är viktiga områden svarade drygt hälften av eleverna 

vid Skola 1 att det stämmer mycket bra, vid Skola 2 svarade majoriteten stämmer ganska bra. 

På påståendet att ha nytta av kunskaper om konsumtion och ekonomi när man flyttar hemifrån 

svarade eleverna stämmer mycket bra med drygt hälften av eleverna (62 %) vid båda 

skolorna. De flesta eleverna vid Skola 1 svarade stämmer ganska bra/stämmer varken bra 

eller dåligt vid påståendet om att konsumtion och ekonomi är svåra områden. Vid Skola 2 

svarade majoriteten stämmer ganska bra. Elevernas attityder om konsumtion och ekonomi 

redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2. Elevernas attityder till konsumtion och ekonomi 

 Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

ganska bra 

Stämmer varken bra 

eller dåligt 

Stämmer ganska 

dåligt 

Stämmer 

mycket dåligt 

Skola 1 n = 66 
Skola 2 n = 87 

 

Påstående 

n 
(%) 

 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

n 
(%) 

 

Skola 

1 

Skola 

2 

Skola 

1 

Skola 

2 

Skola 

1 

Skola 

2 

Skola 

1 

Skola 

2 

Skola 

1 

Skola 

2 

 

Konsumtion och 
ekonomi 

intresserar mig 

 
13 

(19,7) 

 

 
5 

(5,7) 

 

 
21 

(31,8) 

 
13 

(14,9) 

 
21 

(31,8) 

 
39 

(44,8) 

 
5 

(7,6) 

 
16 

(18,4) 

 
5 

(9,1) 

 
14 

(16,1) 

Jag tycker att det är 
viktigt att ha 

kunskaper om 

konsumtion och 

ekonomi 

 
34 

(51,5) 

 
15 

(17,2) 

 
19 

(28,8) 

 
50 

(57,5) 

 
10 

(15,2) 

 
17 

(19,5) 

 
1 

(1,5) 

 
4 

(4,6) 

 
2 

(3,0) 

 
1 

(1,1) 

De vuxna jag bor 

tillsammans med 
tycker att 

konsumtion och 

ekonomi är viktiga 
områden 

 

35 
(53,0) 

 

27 
(31,0) 

 

17 
(25,8) 

 

40 
(46,0) 

 

11 
(16,7) 

 

16 
(18,4) 

 

2 
(3,0) 

 

- 
(-) 

 

1 
(1,5) 

 

1 
(1,1) 

Kunskaper om 

konsumtion och 

ekonomi kan man 
ha nytta av när man 

flyttar hemifrån 

 

41 

(62,1) 

 

54 

(62,1) 

 

16 

(24,2) 

 

23 

(26,4) 

 

7 

(10,6) 

 

6 

(6,9) 

 

1 

(1,5) 

 

3 

(3,4) 

 

1 

(1,5) 

 

1 

(1,1) 

Konsumtion och 
ekonomi är svåra 

områden 

 
10 

(15,2) 

 
8 

(9,2) 

 
20 

(30,3) 

 
26 

(29,9) 

 
26 

(39,4) 

 
42 

(48,3) 

 
8 

(12,1) 

 
6 

(6,9) 

 
2 

(3,0) 

 
5 

(5,7) 

 

Eleverna har olika attityder till miljön. Majoriteten av eleverna på Skola 1 anser att det är 

mycket viktigt att vara en medveten konsument och vid Skola 2 var det en relativt jämn 

fördelning mellan svaren mycket viktigt och ganska viktigt signifikanta statistiska skillnader 

mellan skolorna uppmättes enligt Fischer Exact test (p<0,05). Frågan om eleverna skulle 

kunna tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om de visste att den producerats på ett 

bra sätt svarade 53 % Ja, 8 % Kanske, 39 % Vet inte och ingen svarade Nej vid Skola 1. Vid 

Skola 2 svarade 21 % Ja, 21 % Kanske, 38 % Vet inte och 22 % Nej. Vid frågan om eleverna 

skulle kunna tänka sig att förändra sitt sätt att leva för att spara på jordens resurser svarade 

majoriteten av eleverna vid Skola 1 ja (47 %) eller kanske (39 %), på skola 2 var majoriteten 

fördelad över ja (23 %), vet inte (39 %) och nej (22 %). Signifikanta skillnader mellan 

skolorna uppmättes enligt Fischer Exact test (p<0,05) (Tabell 3). 

Tabell 3.  Elevernas attityder till miljön 

 Mycket 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Inte så 

viktigt 

Inte alls 

viktigt 

  

 

Skola 1 n = 66 

Skola 2 n = 87 
 

Fråga 

Skola     Skola 

1           2 

Skola   Skola 

1         2 

Skola   Skola 

1         2 

Skola   Skola 

1         2 
 

median 

 

 
 

 

 
 

* 

n 
(%) 

         n 
       ( %) 

            n 
          ( %) 

n 
( %) 

Skola 1  Skola 2 

Hur viktigt tycker 

du att det är att vara 

en medveten 
konsument, att 

hushålla med 

jordens resurser ? 

 

 

38 
(57,6) 

 

 

35 
(40,2) 

 

 

23 
(34.8)     

 

 

37 
(42,5) 

 

 

4 
(6,1) 

 

 

9 
(10,3) 

 

 

1              
(6,1)    

 

 

4 
(4,6) 

 

4           3 

*= signifikant skillnad (p<0,05) enligt Fisher Exact test mellan skolorna. 
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 Ja Kanske Vet inte Nej  

Skola 1 n = 66 
Skola 2 n = 87 

 

Fråga 

Skola     Skola 
1           2 

Skola    Skola 
1          2 

Skola     Skola 
1           2 

Skola    Skola 
1          2 

 

 

n 
(%) 

n 
( %) 

n 
(%) 

n 
( %) 

Skulle du kunna 

tänka dig att betala 

mer för en 
vara/tjänst om du 

visste att den 

producerats på ett 
bra sätt (t.ex. bra 

arbetsförhållanden 

eller lite 
miljöpåverkan)? 

 

 

35 
(53,0) 

 

 

18 
(20,7) 

 

 

5 
(7,6) 

 

 

15 
(20,7) 

 

 

26 
(39,4) 

 

 

33 
(37,9) 

 

 

0 
(-) 

 

 

19 
(21,8) 

 

 

 
 

* 

Skulle du kunna 

tänka dig att 

förändra ditt sätt att 

leva (din 

levnadsstandard) för 
att spara på jordens 

resurser? 

 

31 

(47,0) 

 

20 

(23,0) 

 

7 

(10,6) 

 

12 

(13,8) 

 

26 

(39,4) 

 

34 

(39,1) 

 

2              

(3,0)     

 

19 

(21,8) 

 

 

 

* 

*= signifikant skillnad (p<0,05).enligt Pearsons Chi2 test mellan skolorna. 

 

 

Majoriteten av eleverna (47 %) på Skola 2 anser att Varje enskild person har det största 

ansvaret för hur vi kan spara på jordens resurser. Skola 1 har svarat Staten med 38 % och 

Varje enskild person med 36 %. Statistiskt signifikanta skillnader uppmättes enligt Pearsons 

Chi2 test (p<0,05) (Figur 2). 

                             

Figur 2. Vem eller vilka som eleverna anser har det största ansvaret för hur vi kan spara på jordens 

resurser. 
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Elevernas kunskaper om konsumtion och ekonomi 

Fråga 2a till 2e var matrisfrågor där eleverna har markerat på vilken nivå de instämmer till 

nedanstående påståenden från stämmer mycket bra till stämmer mycket dåligt. En mycket liten 

andel (3-9 %) av eleverna på båda skolorna svarade att det stämmer mycket dåligt vid 

påståendet om ”konsumenter har rätt till öppet köp” (Figur 3).  

 

 

 Figur 3. Fråga 2a. Påstående: ”Konsumenter har rätt till öppet köp”. (Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 

 

 

En övervägande majoritet av eleverna vid Skola 1 svarade stämmer mycket bra och vid Skola 

2 svarade de flesta stämmer varken bra eller dåligt på påståendet om ångerfristen (Figur 4).  

 

 

Figur 4. Fråga 2b. Påstående: ”Ångerfristen är den tid man har på sig att ångra ett köp på distans”.      

(Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 
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68 % av eleverna vid Skola 1 och 41 % vid Skola 2 svarade stämmer mycket bra angående 

påståendet om man måste fyllt 18 år för att handla på kredit utan föräldrars tillåtelse (Figur 5). 

 

 

Figur 5. Fråga 2c. Påstående: ”Man måste ha fyllt 18 år för att handla på kredit utan förälders tillåtelse”. 

(Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 

 

Utifrån påståendet om eleverna får bestämma om sina egna intjänade pengar när man fyllt 16 

år så svarade en stor del av eleverna (62 %) vid Skola 1 stämmer mycket bra jämfört med 

Skola 2 där fördelningen var mer jämn över de olika resultaten stämmer mycket bra (36 %), 

stämmer ganska bra (26 %), stämmer varken bra eller dåligt (31 %) (Figur 6). 

 

 

Figur 6. Fråga 2d. Påstående: ”Man får bestämma om sina egna intjänade pengar när man fyllt 16 år”. 

(Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 
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På påståendet ”konsumenterna har rätt att få pengarna tillbaka om man ångrat ett köp” skiljer 

sig svaren väldigt lite åt mellan de två undersökta skolorna (Figur 7).  

 

 

Figur 7. Fråga 2e. Påstående: ”Konsumenter har rätt att få pengarna tillbaka om man ångrat ett köp”. 

(Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 

 

Svarsfördelningen på påstående ”man kan reklamera en vara inom 3 år” skiljer sig tydligt åt 

mellan skolorna där 72 % av eleverna i Skola 1 svarade stämmer mycket bra jämfört med 

Skola 2 som svarat stämmer mycket bra (29 %), stämmer ganska bra (28 %), stämmer varken 

bra eller dåligt (35 %) (Figur 8). 

 

 

Figur 8. Fråga 2f. Påstående: ” Man kan reklamera (klaga på) en vara inom 3 år”.                                                                                                                       

(Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 
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Majoriteten av eleverna vid Skola 1 (65 %) svarade att det stämmer mycket bra på påståendet 

om produktplacering i butiken som lockar till spontanköp. Vid Skola 2 svarade majoriteten 

(35 %) stämmer varken bra eller dåligt (Figur 9).       

 

 

Figur 9. Fråga 2g. Påstående: ”Varor som t.ex. mjölk placeras längst in i butiken för att locka kundertill 

spontanköp”. (Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 

 

 

När det gäller svarsfrekvensen vad eleverna har svarat angående konsumenternas ansvar att 

bedöma säkerheten och kvaliteten på en vara svarade de flesta (36 %) vid Skola 1 stämmer 

mycket bra och Skola 2 svarade de flesta (40 %) stämmer varken bra eller dåligt (Figur 10). 

 

 

Figur 10. Fråga 2h. Påstående: ”Det är inte konsumenternas ansvar att bedöma säkerheten och kvaliteten 

på en vara”. (Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 
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Elevernas beteende inom konsumtion och ekonomi 

Tabell 4 redovisar elevernas beteenden inom konsumtion och ekonomi. 53 % av eleverna vid 

Skola 1 svarade Aldrig på frågan om de handlar på kredit och 73 % svarade att de Aldrig 

handlar på kredit utan föräldrars tillåtelse. 52 % av eleverna vid Skola 2 svarade Ibland och  

85 % svarade Aldrig utan föräldrars tillåtelse. Majoriteten av eleverna på båda skolorna 

svarade att de Ibland byter/lämnar tillbaka en vara de ångrat att de köpt. Drygt hälften av 

eleverna vid Skola 1 svarade att de Ibland sparar köpehandlingar minst 3 år och vid Skola 2 

svarade två tredjedelar att de Alltid och Ibland sparar köpehandlingar minst 3 år. Majoriteten 

av eleverna på båda skolorna svarade att de Ibland reklamerar en vara om de upptäcker ett 

ursprungligt fel. De flesta av eleverna vid Skola 1 svarade att de Ibland gör en budget och de 

flesta vid Skola 2 svarade Aldrig. Drygt hälften av eleverna vid båda skolorna svarade att de 

Ibland lockas till köp de inte planerat innan. 49 % vid Skola 1 svarade att de Ibland tar reda 

på sina skyldigheter när de ingått ett avtal och Skola 2 svarade med en relativt jämn 

fördelning över alla svarsalternativ Alltid 37 %, Ibland 33 % och Aldrig 29 %.  

 

 

                       Tabell 4. Elevernas beteenden inom konsumtion och ekonomi. 

 Alltid Ibland Aldrig 

Skola 1 n= 66 
Skola 2 n= 87 

Skola 1    Skola 2 Skola 1    Skola 2 Skola 1   Skola 2 

 

Fråga 

               n 

(%) 

 

               n  

(%) 

 

               n 

(%) 

 

Handlar på kredit (tex på 

internet) 

 

7 

(10,6) 

 

6 

(6,9) 

 

24 

(36,4) 

 

45 

(51,7) 

 

35 

(53,0) 

 

35 

(40,2) 

Handlar på kredit utan mina 

föräldrars tillåtelse 

 

3 

(4,5) 

 

3 

(3,4) 

 

15 

(22,7) 

 

9 

(10,3) 

 

48 

(72,7) 

 

75 

(85,1) 

Byter/lämnar tillbaka en 

vara som du ångrat att du 

köpt 

 

4 

(6,1) 

 

5 

(5,7) 

 

53 

(80,3) 

 

55 

(63,2) 

 

9 

(13,6) 

 

26 

(29,9) 

Sparar köpehandlingar minst 

3 år 

 

19 

(27,3) 

 

28 

(32,2) 

 

34 

(51,5) 

 

29 

(33,3) 

 

14 

(21,2) 

 

12 

(18,2) 

Reklamerar en vara om du 

upptäcker ett ursprungligt 

fel 

 

17 

(25,8) 

 

27 

(31,0) 

 

37 

(56,1) 

 

37 

(42,5) 

 

12 

(18,2) 

 

22 

(25,3) 

Gör en budget över de 

inkomster och utgifter du 

har 

 

4 

(6,1) 

 

14 

(16,1) 

 

33 

(50,0) 

 

27 

(31,0) 

 

29 

(43,9) 

 

45 

(51,7) 

Lockas till köp som du inte 

planerat innan 

 

10 

(15,2) 

 

13 

(14,9) 

 

38 

(57,6) 

 

52 

(59,8) 

 

18 

(27,3) 

 

21 

(24,1) 

Tar reda på dina 

skyldigheter när du ingått ett 

avtal 

 

21 

(31,8) 

 

32 

(36,8) 

 

32 

(48,5) 

 

29 

(33,3) 

 

32 

(19,7) 

 

25 

(28,7) 
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På frågan gällande varifrån eleverna upplever att de får mest information om vilka rättigheter 

och skyldigheter vi har som konsumenter. Så svarade 77 % av eleverna på Skola 1 att de får 

mest information från Skolan jämfört med 45 % av eleverna vid Skola 2 som också har svarat 

med 26 % att de får mest information från Familjen. Statistiskt signifikanta skillnad 

uppmättes mellan skolorna (p=0,003) enligt Fisher Exact test. (Figur 11). 

 

Figur 11. Varifrån eleverna uppger att de fått mest information om vilka rättigheter och skyldigheter vi har 

som konsumenter. (Skola 1 n=66, skola 2 n=87). 

 

Diskussion 

Dagens ungdomar är aktiva konsumenter visar en rad studier inom området (Lundby 2011, 

Ekström & Hjort 2010, Ni 2011, Bjurström 2010). För att få en bild om vilka attityder, 

kunskaper och beteenden elever i årskurs nio har inom kunskapsområdet konsumtion och 

ekonomi genomfördes en undersökning i ämnet. Författaren var även intresserad av att 

undersöka om det fanns skillnader mellan två skolor. Kulturforskning som handlar om 

betydelsen av konsumtion för unga människor som livsstil och identiteter kan sättas i kontrast 

till resultaten i denna studie (Ni 2011, s.206, Baudrillard 1998, s. 6). En grundläggande 

förutsättning för ungdomar att göra medvetna konsumentval är tillgång till god information.  

 

Elevernas attityder 

 

Angående elevernas attityder till konsumtion och ekonomi visar det sig i denna studie att 

eleverna har ett svalt intresse för ämnet. Däremot anser de flesta att det är viktigt med 

kunskaper om konsumtion och ekonomi och att man kan ha nytta av kunskaperna när man 

flyttar hemifrån. Ett intressant resultat från dessa frågor är att nästan lika många elever vid 

Skola 1 som svarat stämmer mycket bra att det är viktigt med kunskaperna svarade det samma 

om de vuxna de bor tillsammans med. På samma sätt svarade Skola 2 förutom att de svarade 

stämmer ganska bra. Detta kan tyda på det forskning inom konsumtionssociologin fastställt 
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(Ekström & Hjort 2010), att barn och ungdomar påverkas av sina föräldrar men även att 

ungdomar har inflytande och påverkar sina föräldrars konsumtion.  

 

Ett annat intressant resultat i denna studie är att 77 procent av eleverna vid Skola 1 svarade att 

de får mest information från skolan om deras rättigheter och skyldigheter som konsumenter 

och endast 45 procent svarade skolan vid Skola 2. I denna fråga uppmättes signifikanta 

statistiska skillnader (p<0,05) mellan skolorna. En förklaring till skillnaden mellan skolorna 

kan vara att Skola 1 har ett upptagningsområde med fler elever med utländsk härkomst. Dessa 

elever har troligtvis inte möjlighet att få information från t.ex. sina föräldrar eller släktingar 

om konsumenters rättigheter och skyldigheter i samma utsträckning som elever som är födda i 

Sverige. Detta kan även ses som ett resultat av den undervisning inom konsumtion och 

ekonomi som bedrivs på skolorna. Intervjuerna med lärarna visade att eleverna vid Skola 1 får 

en mer övergripande undervisning där eleverna får möjlighet i större utsträckning att förkovra 

sig i ämnet dvs. under längre tid, mer tid med läraren och i större utsträckning utbyta tankar 

och idéer. Lärarens prioriteringar i detta fall som i förlängningen kan vara lärarens attityd 

gentemot kunskapsområdet kan ha stor betydelse för hur eleverna upplever varifrån de får 

mest information om rättigheter och skyldigheter som konsument (Ogwu 2012, s. 67). 

 

Medveten konsument 

 

Gresch & Bögeholz (2012) menar att undervisning i allmänhet inte bör främja ett specifikt 

synsätt eller handlingssätt men undervisning om ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter 

är betydelsefulla för att uppnå en god medvetenhet om hållbar utveckling. Lundby visar dock 

i sin studie att faktorer som påverkar ungdomars beslut som handlar om köp är med största 

sannolikhet omedveten (2011, s. 66). Omedvetet eller medvetet denna studie visar dock 

tecken på att elevernas attityder, kunskaper och beteenden som handlar om konsumtion och 

ekonomi har sannolikt blivit färgade av i vilken utsträckning de blir undervisade i ämnet.  

 

Enligt de resultat från Lundbys (2011, s. 70) studie om ungdomars konsumtion tänker nästan 

två tredjedelar Aldrig eller Sällan på miljöpåverkan när det handlar om ett köp. Studien visar 

att över hälften av ungdomarna svarade att de Aldrig eller Sällan tänker på hur en produkt 

påverkar omvärlden (miljö/etik) och att dessa faktorer ligger allra sist bland det som påverkar 

ungdomarnas köp (Lundbys 2011, s. 68). Medvetna konsumentval i den utsträckning som 

denna studie undersökt t.ex. om eleverna var benägna att ändra sin levnadsstandard för att 

spara på jordens resurser eller betala mer för något som producerats på ett bra sätt (se bilaga 

2) svarade drygt hälften av eleverna vid Skola 2 Vet inte eller Nej, samtidigt som nästan 

hälften av eleverna svarat att varje enskild person har det största ansvaret att spara på jordens 

resurser. Däremot ansåg dessa elever att det är mycket eller ganska viktigt att vara en 

medveten konsument, detta kan tyckas motsägelsefullt. Vid Skola 1 svarade drygt hälften av 

eleverna Ja och Mycket viktigt på samma frågor, dessutom svarade de staten och varje enskild 

person på frågan om största ansvaret att spara på jordens resurser. Även i dessa frågor 

uppmättes signifikanta statistiska skillnader mellan skolorna. En möjlig förklaring utifrån 

tidigare forskning kan vara att eleverna vid Skola 1 har bättre förutsättningar att ta beslut som 
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grundar sig på hållbar utveckling utifrån de kunskaper de fått genom undervisningen (Gresch 

& Bögeholz 2012, s. 736). 

 

Elevernas kunskaper 

 

Enligt Lundby (2011, s. 70) går kvaliteten före trender och social påverkan när man ser till 

ungdomars köpbeteenden, studien visar även att den vanligaste orsaken till missnöje i 

samband med ett köp är kvaliteten. Resultatet av elevernas kunskaper om konsumtion och 

ekonomi är ett intressant område i denna undersökning. Vid frågan om öppet köp och om 

konsumenternas ansvar i förhållande till kvaliteten och säkerheten av en vara svarade endast 

3-7 procent av eleverna på skolorna stämmer mycket dåligt som är rätt svar. Lundby (2011, s. 

82) beskriver även att många ungdomar (51-84 procent) inte har lämnat tillbaka eller 

reklamerat en vara de varit missnöjda med. Vid skolorna i denna studie svarade majoriteten 

att de Ibland reklamerar. En möjlig förklaring kan vara att eleverna inte har utvecklat sina 

förmågor fullt ut för att vara självständiga och förnuftiga konsumenter sett ur 

konsumtionsforskningens ena synsätt (Bjurström 2011, s. 37). Att reklamera kräver en viss 

självsäkerhet från eleverna för att genomföra och det är möjligen föräldrarna i stor 

utsträckning som reklamerar.  

 

Detta perspektiv leder in på ungdomskulturforskningen och de lagar och regler som handlar 

om barn och ungdomars konsumtion (Bjurström 2011, s. 38). Inom forskningsfältet consumer 

socialization där ålder dominerar kring barn och ungdomars förutsättningar som konsumenter 

bör forskning fortgå för att få svar kring detta. Dagens konsumtionssamhälle medför att 

ungdomar ställs inför val där ålder kan ha stor betydelse, för att t.ex. kunna avgöra kvaliteten 

på en vara. Lundby (2011) menar att med tanke på att ungdomar (15-17 år) inom snar framtid 

ska ta fullständigt ansvar över sin ekonomi innebär impulshandel, att inte planera sina köp, 

eller att inte undersöka kvaliteten som ett riskfullt konsumtionsbeteende. I detta avseende bör 

undervisningen i hem- och konsumentkunskap på ett motiverande sätt ge eleverna tillfälle att 

utveckla sina förmågor till att agera som självständiga och förnuftiga konsumenter. Utifrån 

detta perspektiv kan undervisningen vid Skola 2 ifrågasättas där endast 3 gånger 120 minuter i 

årskurs åtta, där de flesta elever är 14 år, är avsatt för detta.  

 

Elevernas beteenden 

 

Resultatet i denna studie visar även att 50 procent av eleverna vid Skola 1 svarade att de 

Ibland gör en budget jämfört med drygt 50 procent som Aldrig gör en budget över sina 

inkomster och utgifter vid Skola 2. Även detta resultat kan ha en möjlig förklaring i den 

undervisning som bedrivs på skolorna. Eleverna vid Skola 1 har möjligen utvecklat sina 

förmågor i viss mån mot att vara självständiga och förnuftiga konsumenter i större 

utsträckning än vid Skola 2 där undervisningen är av en mindre omfattande art. En annan 

tänkbar förklaring kan vara att konsumtionen som ett uttryck för socioekonomisk status inte 

kan regleras av en budget utan är en länk till att inte avvika från konventionella mönster. 

Forskning visar att ungdomar är aktiva konsumenter och att 90 procent av dagens ungdomar 

har gjort inköp under de senaste tre månaderna (Lundby 2011). För att delta i det etablerade 
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samhället krävs det av ungdomarna att de konsumerar det som anses ”rätt” även fast en 

budget möjligen skulle begränsa detta. Ur ett annat perspektiv kan resultatet ses utifrån att vid 

Skola 1 där en större andel av eleverna har utländsk härkomst och är relativt nyanlända till 

Sverige kan en budget vara av större vikt vid en knapp ekonomi. 

 

Vid frågan om eleverna lockas till köp de inte planerat innan svarade nästan 60 procent vid 

båda skolorna Ibland. Resultaten från Lundbys (2011, s. 56) studie visade att det mest rimliga 

svaret som handlar om planering av köp bland ungdomar var Ibland. Detta kan ses som att 

ungdomars konsumentbeteende tar olika karaktär beroende på vilka sorters köp som är 

aktuella. Lundby fann även resultat som pekar mot att ungdomars benägenhet att lockas till 

köp är i hög grad kopplad till deras ekonomiska situation (2011, s. 58). Nästan 30 procent vid 

Skola 1 i denna studie svarade att de Aldrig lockas till köp de inte planerat innan. Detta kan ha 

sina kopplingar till den forskning som handlar om konsumtionsprocessen och familjer med 

knapp ekonomi. Resultatet kan tolkas utifrån att dessa elever och i förlängningen familjer är i 

behov av att planera sina inköp som ett led i den symboliska och positionella konsumtionen 

för att följa konventionella konsumtionsmönster som gör att de inte hamnar i social 

marginalisering och exklusion (Lundby 2011, s. 11, Ekström & Hjort 2011, s. 58, Ekström & 

Hjort 2010). . En förklaring kan även vara att 14 procent av eleverna vid Skola 1 uppger att 

ingen av föräldrarna arbetar detta medför troligtvis att dessa elever inte kan impulshandla. 

Lundby (2011, s. 80) pekar även på att t.ex. kläder och skor är något som inte prioriteras vid 

knapp ekonomi. Ungdomars identitetsskapande konsumtion är i hög grad kopplad till 

användningen av kläder och skor som ett uttryck för vem man är och vilken grupp man tillhör 

(Sandin 2011, s. 19, Evans et. al 2006, Bjurström 2011, s. 43). Detta kan skapa problem för 

ekonomiskt utsatta familjer som får göra prioriteringar i barnens konsumtion. Även detta kan 

förklaras utifrån att vid Skola 1 finns fler utlandsfödda elever som troligtvis inte prioriterar 

kläder och skor i samma utsträckning som elever födda i Sverige.  

 

Enligt Lundby (2011, s. 69) är ungdomar aktiva som konsumenter även på internet men 

nästan hälften av ungdomarna tänker Sällan eller Aldrig på föräldrarnas åsikter när det 

handlar om en köpsituation men däremot har föräldrarna en betydande roll som försörjare. 

Ekström & Hjort (2011, s.62) visar i sin studie att många familjer lever över sina tillgångar 

och har därmed tvingats att skaffa krediter för att täcka upp utgifterna. Trots att eleverna vid 

Skola 2 svarade med ett osäkert svar angående påståendet ”man måste ha fyllt 18 år för att 

handla på kredit utan förälders tillåtelse” (se bilaga 2) svarade eleverna att de Ibland handlar 

på kredit (t.ex. på internet) men Aldrig utan förälders tillåtelse. Jämfört med Skola 1 som 

svarade med nästan 70 procent stämmer mycket bra på påståendet och Aldrig på båda 

frågorna. Även Lundbys (2011, s. 100) studie visar att 38 procent av ungdomarna Alltid 

pratade med föräldrarna innan köp på internet. Detta kan tyda på att eleverna vid Skola 2 har 

en viss kunskap som handlar om konsumtion och ekonomi även fast de i andra frågor har 

svarat osäkra svar.  
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Metod  

 

Genomförandet av en enkätstudie kräver omsorgsfull planering med genomtänkta frågor där 

svaren ger hög validitet. Det hade varit önskvärt att vid fler tillfällen testa reliabiliteten på 

frågorna, något som inte var möjligt på grund av tidsbrist och omfattning av arbetet. Den 

genomförda pilotstudien gav dock viss vägledning angående frågekonstruktionen. Däremot 

kvarstod brister i frågekonstruktionen i den färdiga enkäten. Kritik kan riktas mot 

bakgrundsfrågorna med tanke på stickprovets storlek och deras konfidentialitet. Vid frågor 

om exakt ålder och kön kan anonymitetsskyddet gå förlorat, något som kan ifrågasättas i 

denna studie då båda dessa frågor fanns med i enkäten. Kritik kan även riktas mot 

omfattningen av bakgrundsfrågorna, detta på grund av att resultatet av dessa inte användes i 

den senare diskussionen. I sovringen av det resultat som var av störst intresse för författaren 

att arbeta vidare med, valdes andra delar än bakgrundsvariabler. 

 

Vid Skola 2 var det externa bortfallet 23 procent, detta är något som bör diskuteras i termer av 

validitet. Dessa elever är med största sannolikhet inte de eleverna med största 

studiemotivationen och frågan är hur resultatet hade sett ut om det externa bortfallet även 

svarat enkäten. Möjligen hade resultatet visat en mer markant skillnad mellan skolorna. 

Bortfallet gör att resultatet i denna undersökning bör generaliseras med viss försiktighet. 

 

Avslutningsvis ägnas en tanke till resultatet. Resultatet är respondenternas självinrapporterade 

resultat som tolkas, detta medför att det inte finns några garantier att dessa svar är ärliga eller 

att eleverna skulle agera enligt vad de svarat i verkligheten.  
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Konklusion 
 

Denna studie syftade till att undersöka om det fanns skillnader mellan två skolor bland elever 

i årskurs nio. Angående deras attityder, kunskaper och beteenden inom kunskapsområdet 

konsumtion och ekonomi i hem- och konsumentkunskap. Resultatet visade signifikanta 

statistiska skillnader mellan skolorna, bland annat angående elevernas attityder till miljön i 

samband med detta kunskapsområde. Resultatet visade även att det fanns skillnader i 

undervisningen för dessa elever inom området, detta pekar mot att eleverna med stor 

sannolikhet har förvärvat kunskaper i olika stor utsträckning som kan ha betydelse för 

resultatet i denna studie. Konsumtion och ekonomi har fått ett större utrymme i de senaste 

kursplanerna i hem- och konsumentkunskap. Med detta i åtanke bör undervisningen syfta till 

att på största möjliga sätt ge eleverna den utbildning de har rätt till. Forskning pekar mot att 

konsumtion och ekonomi har ett lägre värde bland hem- och konsumentkunskapslärarna i 

allmänhet i jämförelse med andra kunskapsområden. Mycket lite forskning kring detta 

fenomen finns att tillgå och därmed skulle fortsatt forskning vara av stor vikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   32 
 

Referenser 
 

Baudrillard, J (1998). The consumer society. London: SAGE Publications. 

Baudrillard, J (1996). The system of objects. London & New York: Verso. 

 

Bauman, Z. 1998. Work, consumerism and the new poor. Buckingham: Open University 

press. 

Bjurström, E (2011). Ungdomar och konsumtion. Betydelsen av smak, stil och 

identitet. I Ekström, K (red) (2011) Unga konsumenter – utsatta och kapabla. 

Konsumentverket: Karlstad. 

Ejlersson, G. (2005). Enkäter i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Ejlertsson G (2003). Statistik för hälsovetenskaperna.Lund: Studentlitteratur. 

Ekström, K, Hjort, T (2011). Försakelser och förhandlingar – vardag för 

barnfamiljer med knapp ekonomi. I Ekström, K (red) (2011) Unga konsumenter – 

utsatta och kapabla. Konsumentverket: Karlstad. 

 

Ekström, K, Hjort, T (2010). ”Det blir många nej”- konsumtionens meningar och 

villkor för barnfamiljer med knapp ekonomi. Rapport 2010:28. 

Esaisson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wängerud, Lena (2012) Metodpraktikan. 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik. 

Evans, M, Foxall, G.R, Jamal, A (2008). Konsumentbeteende. (1. uppl.) Malmö: Liber. 

Gresch, H, Bögeholz, S (2012). Identifying Non-Sustainable Courses of Action: 

A Prerequisite for Decision-Making in Education for Sustainable Development. 

Research Science Education 2013 43:733–754 

DOI 10.1007/s11165-012-9287-0 Published online: 14 April  

Grundström N, Larsson M (2009). Elevers uppfattningar, attityder och beteenden inom 

perspektivet resurshushållning. C- uppsats, Uppsala universitet. 

Hjort, T. 2004. Nödvändighetens pris – om knapphet och konsumtion hos barnfamiljer, Lund 

dissertations in Social Work 20, Lund: Lund University. 

IBM Statistics Version 20 (2010). Hämtad 29 April 2013, från IBM SPSS, 

http://www.spss.com/statistics/ 

Johansson B, Svedner B O, (2006). Examensarbetet i lärarutbildningen. 

Undersökningsmetoder och språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB.  

Konsumentverket (1996) Hushållsekonomi i grundskolan. Enkätundersökning om hushållse-

konomins ställning inom ämnen hemkunskap och samhällskunskap i grundskolans årskurs 7-

9. Stockholm: CM Gruppen AB. 

http://www.spss.com/statistics/


   33 
 

Lundby, E (2011). Hur handlar unga? – en studie om ungas konsumtion 2011.              

Rapport 2011:13. 

Ni Z (2011). Modern Consumption Under Consumer Culture Context and 

Its Social Function Sino-US English Teaching, ISSN 1539-8072 

March 2011, Vol. 8, No. 3:206-210 

Lanzhou University of Science and Technology, Lanzhou, China 

Ogwu, E N (2012). Influence of Attitudes and stereotype beliefs on Learning Home 

Economics at Basic Education Level in Botswana: Implications on sustainable future. 

National Teacher Education Journal, Volume 5, Number 2:67-74. 

 

Olsson H, Sörensen S (2003). Forskningsprocessen. Kvantitativa och kvalitativa perspektiv. 

Stockholm. Liber.  

 

Roos, J M (2011). KONSUMTIONSRAPPORTEN- 2011. Centrum för konsumtionsvetenskap 

och ergonomidesign. CFK Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  

 

Sandin, B (2011). Från olika till lika, kompetenta självständiga barn. Ett historiskt perspektiv. 

Unga konsumenter – utsatta och kapabla. Konsumentverket: Karlstad 

 

SCB Statistiska centralbyrån (2013). Befolkningsstatistik hämtad www.scb.se (2013-04-03 

 

Sjöholm E, Hjalmarsson A, Arvidsson K, Hedelin A, Olofsson M (2011). Hem- och 

konsumentkunskap åk 7-9. Limhamn: Interskol Förlag AB:  

Skolverket (1994): Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes 

Skolverket (2000). Kursplaner och betygskriterier 2000. Grundskolan. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2003). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) 

www.skolverket.se/publikationer?id=1369 

Skolverket (2013). Betygsstatistik och målstatistik. www.skolverket.se (2013-04-03). 

Skolverket (1996) Grundskolan, kursplaner, betygskriterier. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011a) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes.  

 

Skolverket (2011b). Kommentmaterial till Hem- och konsumentkunskap 2011. Stockholm 

Fritzes.  

Skolöverstyrelsen (1969) Lgr69 – Läroplan för grundskolan. Stockholm: Liber 

Utbildningsförlaget.  

 

Skolöverstyrelsen (1980) Lgr80 – Läroplan för grundskolan. Stockholm: Liber 

Utbildningsförlaget. 

Slater, D (1997). Consumer culture and modernity. USA: Blackwell Publishers Ltd. 

http://www.scb.se/
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=nu%2003&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fpublikationer%3Fid%3D1369&ei=aqCbUZ7NMKmv4ATP14CgCQ&usg=AFQjCNHA1C5K8jI_sXgAAI5vx71P7h0E-g
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=nu%2003&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.skolverket.se%2Fpublikationer%3Fid%3D1369&ei=aqCbUZ7NMKmv4ATP14CgCQ&usg=AFQjCNHA1C5K8jI_sXgAAI5vx71P7h0E-g
http://www.skolverket.se/


   34 
 

Svensk författningssamling (1962) 1962 års skollag, skolstadga och läroplan för 

grundskolan. Stockholm: Nordstedt & Söner. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   35 
 

 

 

      Bilaga 1 

Uppsala Universitet 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. 

 

 

Hej! 

 

Jag heter Nina Grundström och studerar till hem- och konsumentkunskaps lärare 

vid Uppsala Universitet. Jag skriver ett examensarbete och genomför en 

enkätundersökning som handlar om elevers tankar och beteenden kopplat till 

konsumtion och ekonomi.  

Enkäten vänder sig till dig som är 15 år och din medverkan är betydelsefull för 

genomförandet av examensarbetet, jag är mycket tacksam för ditt deltagande. 

Det är helt frivilligt att medverka i undersökningen och du kan när som helst 

avbryta din medverkan. Ditt deltagande är anonymt och resultatet av 

undersökningen kommer endast att användas i studiesyfte. 

Om du vill fråga om något som har med undersökningen att göra så är du 

välkommen att kontakta mig på Nina.Grundström.5318@ student.uu.se 

 

På förhand tack för din medverkan! 

Nina Grundström 

 

 

 

 

 

 

 

 



   36 
 

      Bilaga 2 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
1. Här kommer några påståenden om konsumtion och ekonomi. 

Kryssa för det som passar bäst in på dig. 

 

 

  Stämmer  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

      mycket        ganska        varken        ganska       mycket 

      bra       bra     bra eller       dåligt      dåligt 

                   dåligt   

a) Konsumtion och ekonomi  

intresserar mig  

b) Jag tycker att det är viktigt att   

ha kunskaper om  

konsumtion och ekonomi 

c) De vuxna jag bor tillsammans  

med tycker att konsumtion och  

ekonomi är viktiga områden  

d) Kunskaper om konsumtion 

och ekonomi kan man ha nytta  

av när man flyttar hemifrån 

e) Konsumtion och ekonomi  

är svåra områden 

 

 

 

Konsumtion handlar om oss konsumenter, dvs. någon som 

förbrukar varor och tjänster, ekonomi handlar om hur vi 

hushållar med våra egna tillgångar t.ex. pengar, men 

också jordens gemensamma resurser t.ex. olja, vatten. 
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2. Här kommer fler påståenden om konsumtion och ekonomi. 

Kryssa för det som du anser passar bäst. 

 

Stämmer  Stämmer Stämmer Stämmer Stämmer 

      mycket        ganska        varken        ganska       mycket 

 bra            bra                 bra eller            dåligt           dåligt                                                

                   dåligt  

a) Konsumenter har rätt till 

öppet köp  

b) Ångerfristen är den  

tid man har på sig att ångra  

ett köp på distans 

c) Man måste ha fyllt 18 år  

för att handla på kredit  

utan förälders tillåtelse 

d) Man får bestämma om  

sina egna intjänade pengar     

när man fyllt 16 år 

e) Konsumenter har rätt att  

få pengarna tillbaka om  

man ångrat ett köp 

f) Man kan reklamera 

(klaga på) en vara  

inom 3 år 

 g) Varor som t.ex. mjölk  

placeras längst in i butiken 

för att locka kunder  

till spontanköp  

h) Det är inte konsumenternas  

ansvar att bedöma säkerheten  

och kvaliteten på en vara 
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3. Hur ofta gör du dessa saker? 

Kryssa i alternativet som bäst passar in på dig. 

 

Alltid       Ibland        Aldrig 
 

a) Handlar på kredit (t.ex. på internet)  

b) Handlar på kredit utan dina  

föräldrars tillåtelse 

c) Byter/lämnar tillbaka en vara som 

 du ångrat att du köpt 

d) Sparar köpehandlingar (brev, mejl,  

köpeavtal, garantibevis och kvitton) 

minst 3 år  

e) Reklamerar (klagar på) en vara om du  

upptäcker ett ursprungligt fel 

f) Gör en budget över de inkomster  

och utgifter du har 

g) Lockas till köp (genom t.ex. reklam)  

som du inte planerat innan 

h) Tar reda på dina skyldigheter  

när du ingått ett avtal  

 

4. Varifrån får du mest information om vilka rättigheter och skyldigheter vi har som 

konsumenter? 

Kryssa endast i en ruta 

 

Skolan    

Familjen  

Släkting  

Böcker  

Tidningar  

Tv  

Internet  

Kompisar  

Annat_______________  

 

 

5. Hur viktigt tycker du det är att vara en medveten konsument, att hushålla med jordens 

resurser? 

 

Mycket viktigt  

Ganska viktigt  

Inte så viktigt  

Inte alls viktigt  
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6. Vem eller vilka tycker du har det största ansvaret för hur vi kan spara på jordens 

resurser?  

Kryssa endast i en ruta 

 

 

 

Staten 

Kommunen 

Skolan  

Familjen  

Varje enskild person  

Miljöorganisationer  

EU  

Annan  

 

 

7. Skulle du kunna tänka dig att betala mer för en vara/tjänst om du visste att den producerats 

på ett bra sätt (t.ex. bra arbetsförhållanden eller lite miljöpåverkan)?  

Kryssa endast i en ruta 

 

 

 Ja  

Nej  

Kanske 

Vet inte 

 

 

 

8. Skulle du kunna tänka dig att förändra ditt sätt att leva (din levnadsstandard) 

för att spara på jordens resurser?  

Kryssa endast i en ruta 

 

 

 

 

Ja  

Nej  

Kanske 

Vet inte 
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Här kommer några frågor om dig själv 

 

 

 

9. Födelseår: 19………. ( Ange två siffror!) 

 

 

 

10. Kön:  Flicka  

Pojke  

 

      

 

11. I vilket land är du född? 

 

Sverige       

Annat land inom Norden    

(Norge, Finland, Danmark, Island)  

Land i övriga Europa  

Land utanför Europa  

 

 

 

12. Om du inte är född i Sverige, vilket år kom du till Sverige? 

 

 

      År: ………… 

 

 

 

13. I vilket land är din mamma född? 

 

Sverige   

Norden  
(Norge, Finland, Danmark, Island) 

Land i övriga Europa  
Land utanför Europa  

 

 

 
14. I vilket land är din pappa född? 

 

Sverige  
Annat land inom Norden  
(Norge, Finland, Danmark, Island) 

Land i övriga Europa  
Land utanför Europa 
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15. Hur många personer är ni i din familj? 

 

  

 En  

 Två 

 Tre   

 Fyra eller fler 

 

  

 

 

 

16. Hur många vuxna (över 18 år) bor du tillsammans med?  

 

 

 En 

 Två 

 Tre eller fler 

 Ingen över 18 år 

 

 

17. Har de vuxna som du bor tillsammans med, arbete? 

 

 

 Ja, en av dem   

 Ja, två av dem 

 Ja, tre eller fler av dem 

 Nej, ingen av dem 

 

 

 

18. Jag bor i: 

Du kan fylla i mer än ett kryss om du behöver 

 

 

Lägenhet  
Villa  
Radhus  

 Övrigt 

 

 

Tack för din medverkan!
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      Bilaga 3 

 

 
Intervjufrågor till lärarna. 

 

1.  Hur ser undervisning ut, som handlar om konsumtion och ekonomi? 

2. Lär ni eleverna om öppet köp, ångerfristen, att handla på kredit, sina egna intjänade 

pengar? 

3. Lär ni eleverna om reklamation, marknadsförning, budget? 

4. Lär ni eleverna om deras rättigheter och skyldigheter som konsument. 

5. Hur många elever har ni i varje grupp? 

6. Undervisar ni eleverna om hur de kan vara medvetna konsumenter, att spara på 

jordens resurser? 
 

 


