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Förord
Konsumentverket arrangerar tillsammans med sitt vetenskapliga råd varje höst ett forskar-
seminarium på ett specifikt tema. I seminariet deltar några av landets främsta konsumtions-
forskare. Förutom att synliggöra intressant svensk konsumtionsforskning bidrar seminariet  
till en dialog och ett erfarenhetsutbyte mellan forskare och ”praktiker”.

Temat för årets seminarium ”Barn och unga – utsatta och kapabla”, speglar väl det faktum  
att unga konsumenter är en prioriterad målgrupp i Konsumentverkets arbete. 

Barn och unga blir konsumenter allt tidigare. De är mer utsatta för marknadsföring än tidigare 
generationer och de har ringa kunskap om grundläggande konsumentkunskap. Samtidigt har 
dagens unga kompetens på vissa områden som vida överstiger vuxnas och ofta tycks de vara 
medvetna konsumenter som reflekterar över sin konsumtion.
 
Det är min förhoppning att denna rapport ska öka kunskapen om, och intresset för unga kon-
sumenters situation idag och i framtiden. Behovet av en diskussion om konsumtionens roll i 
samhället har kanske aldrig varit större. 

Gunnar Larsson
Generaldirektör
Karlstad i december 2010 
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Inledning
Rollen som konsument förändras över tid i takt med att samhället förändras. En utveckling 
mot ett större produktutbud att välja mellan, högre grad av teknologisk komplexitet och av- 
reglerade marknader ställer krav på engagemang hos konsumenter (Ekström 1999). Vi lär oss 
som konsumenter att hantera rollen som konsument, något som inom forskningen benämns 
konsumentsocialisation (Ward 1974). Barn blir idag konsumenter betydligt tidigare än andra 
generationer (Ekström 2011). Det är vanligt att små barn känner till många varumärken som 
de ser, inte bara på kommersiella platser, utan även i hemmet och i skolan. Gränser mellan  
privata och publika sfärer luckras upp. Födelsedagskalas firas på hamburgerrestauranger 
(Brembeck 2007), i köpcentra håller barn via mobiltelefon kontakt med hemmet och på blog-
gar förekommer annonser. Produktplaceringar på TV, film och webb är vanligt förekommande 
och något både barn och vuxna ser. I ett historiskt perspektiv har kommersiella platser ofta 
setts som en fara för barn medan hemmet och skolan har varit sfärer där barn skyddas från 
pressen att konsumera (Ekström 2011). Cook (2004) frågar var hemmets påverkan slutar  
och var marknadens börjar och ifrågasätter separationen. I ett samhälle där det privata och  
offentliga rummet i hög utsträckning flätas samman får frågan inte något exakt svar.   

I den offentliga debatten och akademiska sammanhang har barn antingen beskrivits som of-
fer, de har svårt att hantera val och behöver skyddas eller som kompetenta konsumenter med 
förmåga att hantera den nya tekniken och kritiskt granska reklambudskap (Ekström 2011). 
Denna dualism är begränsande så tillvida att den bortser från att barn kanske är kompetenta  
i vissa avseenden men inte i andra. Det gör det nödvändigt att istället för att generalisera om 
vad barn kan och inte kan istället fokusera på att försöka förstå konsumentrollen i olika sam-
manhang. Det är viktigt att förstå hur barn ser på sin situation som konsumenter, m a o att 
studera detta från barnens perspektiv och att välja teorier och metoder som möjliggör detta 
(Ekström 2011). 
 
Konsumtionen spelar en central roll i barns liv idag, de konsumerar produkter själva, men de 
påverkar också familjens och föräldrars egna inköp. Barn visar ibland föräldrar hur de ska 
använda en produkt och föräldrar lär sig från sina barn om konsumtion (Ekström 1995). Barn 
kan göra föräldrar medvetna om produkter och trender och det kan resultera i att föräldrarna 
påverkas att köpa sådana produkter själva, något som refererats till som ”keeping up with the 
children” (Ekström 2007). Mead (1970) har skrivit om utvecklingen av vårt samhälle till en 
sk prefigurativ kultur, en kultur i vilken vuxna inte bara lär från andra vuxna utan också från 
barn. Föräldrar kan lära från sina barn om produkter de sett hos sina kamrater, på datorn etc. 
En stor del av konsumentsocialisationsforskningen har fokuserat på att föräldrar lär sina barn 
som konsumenter medan endast ett fåtal studier har handlat om att föräldrar också lär sig från 
sina barn (för en översikt se Ekström 2006; John 1999).  
 
I ett historiskt perspektiv har skolan under 1900-talet haft en betydelsefull roll i att utbilda 
barn och ungdomar till kompetenta konsumenter med undervisning i hem- och konsument-
kunskap. Idag har dock den schemalagda undervisningen under nio års grundskola endast 118 
timmar hem- och konsumentkunskap på schemat. Det är inte många timmar och kan tyckas 
märkligt då samhället i allt högre grad har utvecklats som konsumtionskultur. På gymnasiet 
finns överhuvudtaget inget obligatoriskt ämne som belyser konsumentkunskap utan det för-
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väntas ske inom ramen för andra ämnen, något som är långt ifrån säkert eftersom det beror  
på vilken betydelse lärare tillmäter detta.  

I ett samhälle där konsumtionens roll fått en allt större betydelse under de senaste decennierna 
känns det naturligt att kritiskt reflektera över denna utveckling. Konsumtion kan få männis-
kor att känna sig inkluderade i sociala sammanhang, något som ofta upplevs som viktigt för 
unga konsumenter. Samtidigt kan konsumtion eller brist på konsumtion leda till att människor 
känner sig otillräckliga och uteslutna. Konsumtion är en betydelsefull social markör. Bauman 
(1998) menar att konsumtion blivit viktigare än arbete när det gäller att visa status. Det kan 
relateras till ett aktuellt problem i dagens Sverige, nämligen den höga arbetslösheten bland 
unga. Unga är konsumenter som alla andra, men för att kunna konsumera fordras pengar. 
Konsumtion som bygger på skuldsättning kan få mycket dystra konsekvenser. Det behövs en 
kritisk diskussion om konsumtionens roll i samhället och att konsumtion bara är ett sätt att 
visa identitet. Det är viktigt att belysa konsumtionens komplexitet och motverka förenklade 
generaliseringar (Ekström och Glans 2011). Barn och unga behöver tidigt lära sig bli kritiska 
konsumenter för att stärka sin kompetens och göra insiktsfulla val, inte minst framtida val om 
pension, el, vård, utbildning etc.  
 
I denna rapport redovisas olika infallsvinklar på barn och unga som konsumenter. I första 
kapitlet, Från olika till lika, kompetenta självständiga barn. Ett historiskt perspektiv, diskute-
rar Bengt Sandin, professor vid Tema Barn, Linköpings universitet, hur synen på barndom har 
förändrats över tid. Ett historiskt perspektiv ger oss förståelse för dagens situation, men också 
möjlighet att reflektera över framtida utveckling. Bengt Sandin betonar att barndom aldrig är 
socialt eller kulturellt neutral utan skapas av politiska, sociala och kulturella förhållanden. I det 
andra kapitlet, Små barn och stora barn – hur ser deras medievardag egentligen ut? diskuterar 
Ann Katrin Agebäck, kanslichef för Medierådet, två undersökningar som speglar hur barns  
och ungas medievardag och medieupplevelser ser ut. Ett intressant resultat är att föräldrar  
underskattar hur länge deras barn använder medier och att denna underskattning ökar i takt 
med att barnen blir äldre och föräldrarnas inblick och kontroll minskar. Undersökningarna 
visar också att även om det är vanligt att barn och unga har tv och/eller dator på sina rum så  
är det faktiskt en hel del som inte har det. I det tredje kapitlet, Ungdomar och konsumtion.  
Betydelsen av smak, stil och identitet, redovisar Erling Bjurström, professor vid Tema Kultur 
och samhälle, Linköpings universitet, konsumtionens innebörd och mening. Han belyser hur 
smak, identitet och livsstil tjänar både som ett filter och uttryck i ungdomars konsumtion.  
Lika litet som vuxna är ungdomar en homogen konsumentkategori. Sociala, kulturella och 
ekonomiska faktorer lägger grunden till olika konsumtionsmönster, konsumtionskulturer och 
inställningar till konsumtion bland ungdomar. Kapitel fyra, Försakelser och förhandlingar – 
vardag för barnfamiljer med knapp ekonomi, skrivet av undertecknad och Torbjörn Hjort, 
universitetslektor vid Socialhögskolan, Lunds universitet, belyser vardagen hos barnfamiljer 
med knapp ekonomi. Intervjuer med sex barnfamiljer som har begränsade inkomster visar att 
konsumtionen handlar om att klara vardagen, men att det också är viktigt att kunna konsu-
mera som andra för att inte riskera att ställas utanför. Bland de äldre barnen och ungdomarna 
är de sociala jämförelserna tydliga och det är viktigt att kunna köpa mobiltelefon och märkes-
kläder. Familjerna är beroende av personliga nätverk som kan bistå med finansiell hjälp och 
tjänster. Kapitel fem, Unga på nätet – om nätkulturer och ungas strategier, är skrivet av Elza 
Dunkels, universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, som diskuterar att en 
förutsättning för att befinna sig på nätet är att både ha tillgång till dator och någon som betalar 
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uppkopplingen på nätet. Hon diskuterar kritiskt tre olika säkerhetslösningar för att minska 
riskerna vid datormedierad kommunikation, nämligen tekniska lösningar, varnande föreläs-
ningar och säkerhetstips och menar att det är viktigt att reflektera över vilka värderingar dessa 
lösningar vilar på. Vilken syn finns det på relationen mellan vuxna och barn? Ses den vuxne, 
förälder eller lärare, som överordnad med rätt att skydda barnen oavsett om det kränker bar-
nens integritet. Elza Dunkels pekar på att det behövs forskning som utgår från ett uttalat barn-
perspektiv. Hon poängterar också att genusfrågor i förhållande till nätet behöver diskuteras. I 
det sista kapitlet, Godis och medier: en söt, sur eller besk upplevelse, redogör Helena Sandberg, 
universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet godisets roll i 
konsumtionskulturen. Hon belyser att en allt större del av vår konsumtion handlar om godis 
genom att äta eller söka njutning och konsumera produkter som om det vore godis. Mediernas 
roll är central i denna utveckling. Kapitlet ger anledning till eftertanke beträffande godisets roll 
i våra liv. Sverige toppar den internationella tio-i-topplistan över godiskonsumtion. 

Sammanfattningsvis har avsikten med denna rapport varit att öka intresset för barn och ungas 
situation som konsumenter och att stimulera till diskussion och reflektion. De kapitel som  
presenteras i rapporten ger exempel på den forskning som finns på detta område och visar på 
att forskningen är representerad i många olika discipliner. Det gör det möjligt att med olika 
perspektiv, teorier och metoder förstå barn och unga som konsumenter. De olika kapitlen pekar 
också på behovet av mer forskning. Som nämndes inledningsvis förändras konsumentrollen i 
takt med att samhället förändras och det är därför angeläget att kontinuerligt undersöka hur 
barn och unga agerar som konsumenter i olika situationer. De är konsumenter idag, men även 
framtidens konsumenter som behöver utveckla kompetens för att kunna navigera i en konsum-
tionskultur. Det behövs mer forskning som tänker i nya banor, är öppen för nya teorier och 
metoder och gärna tvärvetenskaplig forskning som vidgar perspektiven.

Karin M. Ekström
Ordförande i Konsumentverkets vetenskapliga råd
Professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås
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Presentation av författare
Ann Katrin Agebäck är kanslichef vid den statliga kommittén Medierådet sedan 1995 och 
ansvarig för det svenska Safer Internet Centre sedan 2002. Som verksamhetsledare för Medie-
rådet har hon initierat många kvalitativa och kvantitativa studier om mediepåverkan och barns 
och ungas medievardag, samt arbetat med spridning av denna kunskap i form av seminarier 
och publikationer. Hon har tidigare arbetat som filmcensor vid Statens biografbyrå samt varit 
ledamot i Kammarrätten vid mål om granskning av film. Hon har även varit konsult inom om-
rådet mediepåverkan och skydd av barn samt lärare och studievägledare vid institutionen för 
Filmvetenskap vid Stockholms universitet.

Erling Bjurström, professor vid Tema kultur och samhälle (Tema Q), Linköpings universitet. 
Författare till flera böcker om ungdomskultur, populärkultur, medier, socialisations-, konsum-
tions- och kulturfrågor, som bl.a. Ungdomskultur, stil och smak (2005) och Consuming Media: 
Communication, Shopping and Everyday Life (2007, tillsammans med Johan Fornäs, Karin 
Becker och Hillevi Ganetz). Senaste publikation Nye kulturstudier – Teorier og temaer (2010, 
tillsammans med Anne Scott Sorensen, Ole Martin Hoystad och Halvard Vike). För närvarande 
leder Bjurström bl.a. forskningsprojekt kring demokratiprocesser i samtida folkbildningsrörel-
ser och konsekvenserna av kulturekonomiska satsningar på regional och lokal nivå.

Elza Dunkels är universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Hon är lärare i 
samhällskunskap och matematik och arbetar sedan 15 år med pedagogisk datoranvändning 
vid lärarutbildningen i Umeå. Hennes doktorsavhandling från 2007, Bridging the Distance – 
Children’s Strategies on the Internet, behandlar barns motstrategier mot det de själva upplever 
som negativt på nätet. Pågående forskningsprojekt är bland annat Net Nanny, ett folkbild-
ningsprojekt finansierat av Stiftelsen för Internetinfrastruktur och Invisible Girl som utforskar 
osynliggörande praktiker och kön på nätet. Några av de senaste publikationerna är Vad gör 
unga på nätet? (Gleerups) och två kommande antologier om unga och nätet, Interactive Media 
Use and Youth: Learning, Knowledge Exchange and Behavior och Youth Culture and Net  
Culture: Online Social Practices (IGI Global). Dunkels bloggar bland annat på den egna  
bloggen Nätkulturer, http://www.kulturer.net.

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i 
Borås. Hon är initiativtagare och tidigare föreståndare för Centrum för konsumtionsvetenskap 
(CFK). Hennes forskningsinriktning i marknadsföring är konsumentbeteende, specifikt kon-
sumtionskultur. Forskningen handlar om familjekonsumtion, konsumentsocialisation, samlan-
de, design och konsumtionens mening(ar). Ett pågående forskningsprojekt fokuserar på åter-
vinning av kläder. Hon är ordförande för Konsumentverkets vetenskapliga råd och ledamot i 
Konkurrensverkets råd för forskningsfrågor. Några av de senaste publikationerna är den första 
nordiska läroboken i konsumentbeteende Consumer Behaviour, A Nordic perspective (red.)  
och Beyond the Consumption Bubble (red. Ekström och Glans).

Torbjörn Hjort, biträdande universitetslektor i socialt arbete vid Lunds universitet. Hans 
forskning är inriktad mot försörjningsproblem i förhållande till konsumtionssamhället. Vidare 
rör Hjorts forskning hur välfärdsstaten hanterar försörjningsproblem. Han har bland annat 
studerat hur socialbidraget kan förstås som ett uttryck för skälig levnadsnivå. Vidare är Hjort 
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engagerad i forskning som rör frivilliga organisationers arbete med ekonomisk utsatthet. För 
närvarande är han engagerad i ett internationellt forskningsprojekt om krediters betydelse och 
risker och hur välfärdsstaten förhåller sig till ett allt merkreditbaserat samhälle. Bland Hjorts 
senare publikationer kan nämnas boken Den ifrågasatte medborgaren – om utsatta gruppers 
relation till välfärdssystemen som han är redaktör för och artikeln Skälig levnadsnivå eller mi-
niminivå – om välfärdsstatens syn på socialbidragstagares konsumtion i Socionomens senaste 
forskningssupplement.

Helena Sandberg, fil. dr, är universitetslektor vid Institutionen för kommunikation och medier 
vid Lunds universitet. Hennes främsta forskningsintressen rör medier och hälsa, medier och 
mat samt reklam och konsumtion. Hon har de senaste åren framförallt studerat reklam för 
onyttig mat riktad till barn och unga i samarbete med Sveriges konsumenter. Sandberg leder två 
projekt finansierade av Vetenskapsrådet respektive Crafoordska stiftelsen med fokus på barn 
och ungas reklamexponering och reklampåverkan online. Forskningen bedrivs i samarbete med 
Humanistlaboratoriet vid Lunds universitet. Bland hennes senaste publikationer kan nämnas: 
Skåne, mat och medier (red.) (2010), ”Reklam funkar inte på mig”. Unga, marknadsföring 
och Internet.(2010), Den missnöjda kvinnokroppen i boken Kvinnors hälsa: fakta och myter 
(2009). 

Bengt Sandin är professor i Tema Barn vid Linköpings Universitet. Han är docent i historia och 
har forskat om barns livsvillkor och barndomens förändring. Hans forskning rör barnarbete, 
gatubarn, skolväsendets historia och olika aspekter av välfärdssamhällets utveckling och barn-
domen. Han har också lett flera större forskningsprogram om barn och barndom i historiskt 
perspektiv, barn och folkhälsa, men också om utbildnings programmens historia. Bland de  
frågor han intresserat sig för märks föreställningar om normalitet och avvikelse, diagnoser och 
om barns ekonomiska värde. För närvarande skriver han om barnpsykiatrins historia, barna-
mord och abortpolitik samt om barndomens förändring under 1900-talet.



Från olika till lika,  
kompetenta självständiga barn.  

Ett historiskt perspektiv.
Bengt Sandin
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Från olika till lika, kompetenta självständiga barn.  
Ett historiskt perspektiv.

Bengt Sandin

Barndomen – en konstruktion
Barndomen som vi känner den är en ganska omfattande period i en människas liv. Riktigt  
vuxen är man inte förrän man är några och tjugo år gammal samtidigt som barn och ungdom 
från relativt unga år förväntas kunna ta ställning till komplicerade sociala och politiska fråge-
ställningar. Förhållanden som idag är självklara – skolgång, fritid, lek – har inte alltid haft 
samma innebörd och omfattning som idag. Barndomen och barns villkor är med andra ord  
alltid något som är historiskt bestämt och har tett sig olika i olika samhällsklasser. På samma 
sätt är de professionellas roll i samhället föremål för omdefinition och nytolkningar ofta i 
anknytning till hur statsmakten definierar sin roll i samhället. Därmed kommer föreställningar 
om vad som är bra för barn – barnens bästa” att förändras beroende på hur man definierar  
välfärd och vilken roll man tillskriver familjen – män och kvinnor. Mönstet och relationerna 
kan bli komplicerade och barndomens innebörd motsägelsefull. Vi kan ta ett exempel på hur 
barndomen formas av olika krafter, här hämtat ur en kinesisk roman från 1986 av Feng Jicai 
som heter ”Sancun Jinlian” (Sommardal Göran, Orientaliska Studier 66)) Romanen handlar 
om en liten flicka och i berättelsen beskrivs hur flickans tår bredvid stortån bröts av nedåt/ 
bakåt och bands mot fotsulan. I nästa fas bröts fotbenen inne i foten och fötterna lindades 
hårt, smalt och spetsigt. Dessutom bands krossat porslin fast under tårna för att skava hål på 
köttet. Porslinet skulle få tårna att inflammera och ruttna bort. De som överlevde behandlingen 
fick ett starkt ökat värde på äktenskapsmarknaden. Kvinnor med liljefötter var eftertraktans-
värda. Ironiskt nog var det ofta nära släktingar som utförde stympningen och den utfördes 
med flickans bästa för ögonen. En flicka med liljefötter behövde inte lida brist på mat och hon 
kunde bli rikt gift. Hon behövde varken svälta som hustru till en fattig bonde eller riskera att 
bli såld som prostituerad till städernas bordeller. Fotlindningen började under Sungdynastin 
och fortsatte i tusen år. Beteendet spred sig också till folkliga lager från att från början ha haft 
sin förankring inom det kejserliga hovet. Först med revolutionen 1911 förbjöds bruket som 
symbol för ett äldre samhälle. 

Så skapades en speciell och historiskt unik barndom. Vi känner oss naturligtvis främmande 
för sättet och metoderna. Men exemplet äger sin giltighet. Historien visar en barndom präg-
lad av sin tids kulturella och sociala förhållanden. Det visar också att människor i vardagen 
handlar och väljer mellan möjliga alternativ. Barndomen kan utformas på skilda sätt inom 
bestämda ramar. Politiska beslut påverkar också dess utformning. Vissa barndomsvärldar kan 
få ett starkt symbolvärde som positiva, eftersträvansvärda, och också ges starkt normerande 
innebörd dvs de blir ett rättesnöre – för en tid – för att sedan få ett negativ symbolvärde. Barn-
domen utformas i spänningen mellan barnens behov, föreställningen om barns behov, föräld-
rarnas handlande och olika politiska institutioner och organ och ter sig nästan alltid olika för 
pojkar och flickor. 

Barndomen är därför aldrig socialt eller kulturellt neutral och den är alltså heller inte  
neutral i avseende på kön. Barndomen skapas av politiska, sociala och kulturella förhållanden. 
Den franska historikern Ph Ariès var den som först med sin bok om ”Barndomens historia” 
diskuterade barndomen i dessa termer och pekade på dess förändring och bundenhet till sin 
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samtids sociala och kulturella villkor. Han driver där tesen att barndomen som vi känner den 
är ett relativt sent fenomen. Under medeltiden och bland bredare folklager långt fram i nyare 
tid var barndomen kort. Efter småbarnsåren blev barnen från 6–7 års åldern behandlade och 
betraktade som vuxna. De kläddes som vuxna, lekte som vuxna och delade även vuxnas liv, 
svårigheter och glädjeämnen. Enligt Ariès hade människor under medeltiden en likgiltig inställ-
ning till små barn. Barnadödligheten gjorde att man inte utvecklade några starkare känslomäs-
siga band till små barn. Att vara barn var ju att leva farligt. Först med förbättrade överlevnads-
villkor och minskade familjestorlekar utvecklades en mera emotionell syn på barn. Samtidigt 
började man betrakta barndomen som en speciell och avgränsad period i barns liv. 

Pedagoger och filosofer började under 1600-talet beskriva och diskutera barns särskilda 
behov. Barn avsöndrades från gemenskapen med vuxenvärlden för att tas om hand i särskilda 
institutioner – skolor. Ariès ger inte någon speciellt positiv bild av de skolor som växte fram 
för att ta hand om det uppväxande släktet. Disciplinen var hård och regleringen av barnens liv 
noggrann. Skapandet av barndomen blev i hans framställning liktydigt med segregering från 
vuxenvärlden och en allt striktare kontroll och reglering av barns liv. Ariès representerar när-
mast ett kulturpessimistiskt förhållningssätt. Barnen har inte fått det bättre utan snarare sämre 
med den historiska utvecklingen.

Ariès var i och för sig inte den förste att uppmärksamma barns förändrade villkor. Under 
hela 1900-talet har barn beskrivits av företrädare för främst skolan, men också av t ex läkare. 
I sådana sammanhang brukar man alltid påpeka hur svårt barnen haft det innan pedagoger, 
läkare, och andra ”barnproffs” kunde gripa in och hjälpa dem. År 1842 folkskolestadga gavs 
en innebörd av folkskollärarkåren under 1900-talet som ville gestalta sin historia och som tog 
tillfället i akt i samband med 100 års firandet av lagen. Barnen fick det, menade lärarna och 
andra professionella, bara bättre och bättre tack vare samhällets nya engagemang i barnen. 
Utvecklingsoptimismen flödade. Det är mot den här bilden – som växer fram genom olika pro-
fessionella gruppers beskrivningar av den egna verksamheten – som Ariès argumenterar. Hans 
teser fick emellertid inte stå obesvarade särskilt länge. I direkt polemik mot Ariès formulerade 
den amerikanske psykohistorikern Lloyd de Mause en annan och motsatt tes. Enligt de Mause 
har barns villkor förbättrats kontinuerligt. Mänskligheten har utvecklats från en situation där 
man accepterade och uppmuntrade barnmisshandel och våld mot barn. Han delar in historien 
i olika faser. Med början i antikens accepterande av barnamord beskriver han utvecklingen – 
över senare samhällens försummelser och vanvård – mot ett till barn alltmer positivt samhälle. 
Utvecklingen motsvarar samtidigt en utveckling av människans psyke – en ökande förmåga till 
medkänsla och empati. Denna, enligt de Mause, nära nog, bästa av världar förvaltas av läkare, 
lärare och barnavårdande institutioner. Ariès och de Mause representerar med andra ord två 
motsatta uppfattningar om barns historia. Båda synsätten grundar sig på någon form av värde-
ring av det förflutna och vårt eget samhälle. Det finns anledning att hålla de olika uppfattning-
arna och deras samband med samhällets sätt att organisera barnavården kvar i minnet eftersom 
de skapar en tolkningsram för hur vi använder historisk information. Barndomens historia kan 
emellertid också användas till att kritiskt värdera just på vilket sätt vi formar våra nya före-
ställningar om barndomens innebörd. Debatten om barns och ungdomars villkor aktualiseras 
också i våra dagar. Ofta sker det i termer som vi känner igen från bl a Sverige – sekelskiftet 
1900, familjens kris och hemmens otillräcklighet, skolans brister, ungdomens agerande i offent-
liga miljöer och en enligt opinionen ökande kriminalitet. Då som idag aktualiseras behovet av 
fler institutioner för det uppväxande släktet, familjestöd och rådgivning, samt behovet av skol-
reformer. Det är därför viktigt att reflektera över varför barn uppmärksammas som politiska 
och sociala problem. Det handlar nämligen inte bara om att barn har reella problem eller är 
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verkliga problem. Det handlar snarare minst lika mycket om framväxten av nya yrkesgrupper 
och om förändrade relationer mellan vuxna och barn, mellan olika samhällsklasser och om 
barns möjligheter att få arbete eller om barn som objekt för kommersiella intressen. Det är 
nämligen av sådana orsaker som nya barndomsideal skapas – eller med tidens begrepp ”kon-
strueras”. Vår tid är inte heller första gången barns villkor och barndomens innebörder har 
stått i fokus för debatt. Jag skall ge er en skiss över hur det svenska samhället på dessa punkter 
har förändrats.

Barndomar – normaliteter
Barndomens skilda innebörder för de olika klasserna på landsbygden blev allt tydligare i 
samband med den ekonomiska omvandlingen under 1700- och 1800-talen. För barnen i jord-
brukets underklasser var barndomen kort och övergången till vuxenlivet abrupt. Många barn 
skickades iväg redan kring tioårsåldern för att tjäna sitt uppehälle i främmande hushåll.  
För andra barn var barndomen en traditionsbunden inslussning i rollen som husbondefolk  
på föräldragården. Den sociala och kulturella klyftan skapade tidigt också misstänksamhet 
mellan gatuhusfolk, backstusittare och bättre ställda bönder. Landsbygdens fattiga beskrevs 
som lata, ovilliga – utan längre planeringsperspektiv och med en oreflekterad barnuppfostran 
och i grunden olämpliga att bli föräldrar. Under 1700-talet fördes en tidvis intensiv och ny dis-
kussion kring barnuppfostran bland borgerliga skikt. Länge hade man uppfattat barnet som 
bärare av en medfödd egenvilja och egensinnighet som måste fostras bort med i våra ögon 
stränga medel. Denna stränga fostran drabbade sannolikt främst barn ur de bättre ställda  
samhällsklasserna. Tanken om en medveten och framtidsinriktad uppfostran hade en djup  
förankring bland samhällets expansion i städerna och kan till stor del förklaras av behoven 
bland de högre samhällsklasserna att skapa ordning i, vad som upplevdes som, oroliga stads-
miljöer när kontrollen av barn genom familj och arbete förslog dåligt. Barnen blev med den 
nya skollagstiftningen under 1800-talets senare hälft tvungna att tillbringa en bestämd del 
av sin uppväxt i skolan. Skoltvånget och den längre skolgången innebar en ny verklighet för 
barnen ur de breda folklagren. Den innebar en helt ny barndom. Det var inte längre möjligt att 
stanna hemma och passa småsyskon eller att sluta skolan för att arbete erbjöds. Nya krav på  
att uppfylla skolans rutiner formulerades som absoluta krav. Brott mot reglerna bestraffades 
och innebar därmed också ett synligt uttryck för oförmåga och ovilja – med tidens uttryck 
”tredska” att leva upp till samhällets krav. Tredskan uppfattades i grunden som ett moraliskt 
problem, vilket underströk vikten av att nya ansträngningar gjordes för att föra barnen till  
skolan. Samtidigt blev barnen synliga på ett nytt sätt. Inte bara ovilligheten att gå i skolan  
och konflikten mellan skolan och hemmen syntes utan också barnens andra brister. Sjukdomar,  
avvikelser av fysisk och psykisk och inte minst moralisk art kom till synes. I Sverige ställdes 
tidigt kraven på att alla samhällsklasser skulle gå i samma skola – bottenskolan. Det som med 
tiden kom att kallas grundskolan, och genomfördes under 1900 talets andra hälft.

Kraven formulerades av en medelklass för vilken det blivit allt svårare och dyrare att skicka 
sina barn till privat undervisning. Den nya barndomen hade för dessa ett pris. Det var dyrt att 
skicka barn till enskilda skolor och att hålla pianoundervisning till döttrar. Folkskolan måste 
förändras också för att passa alla samhällsklasser. Dessa krav formulerades av folkskollärar-
kollektivet. De var intresserade av att alla sociala grupper kom till skolan. Framförallt de högre 
samhällsklassernas barn gav status. Så vidtogs åtgärder för att ändra läroplanerna, avlusa 
barnen, skärpa kontrollen över frånvaron. Barndomen normaliserades och standardiserades. 
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Därmed blev också avvikelserna synliga och möjliga att begreppsligt definiera – normen var 
den ordnade skolgången och avvikelsen från denna signalerade moraliska eller andra problem. 
Det blev möjligt att först begreppsligt men sedan också reellt att avsöndra de vanartade och i 
sedligt avseende förslappade. Det är det här sammanhanget också som barns konsumtion bör-
jar diskuteras.. När barn agerar på marknaden som konsumenter eller som arbetskraft beskrivs 
det nu som ett problem. Det gäller barnarbetet men också barns konsumtion av litteratur och 
media.

Vad är ett barns värde?
För arbetarfamiljerna fick den här utvecklingen sannolikt kännbara konsekvenser. De nya  
kraven på barnen innebar också krav på familjerna. Av mödrarna förväntades att de skulle 
kunna skicka barnen hela och rena till skolan och på rätt tid. Det gällde att skapa en barndom 
– en lång barndom. Av männen förväntades att de skulle försörja hela familjen – barn som  
hustru. Kraven ökade och underströk, kan vi förmoda, utvecklingen mot en manlig försörjar-
lön. Det är också möjligt att de nya kraven fick till följd att familjernas storlek minskades, 
försörjningsbördan hade ju ökat dramatiskt, genom barnens längre beroendetid. Moderskaps-
ideologin som så starkt betonades i de nationella tongångarna under sekelskiftet svarar mot 
den här utvecklingen av en ny barndom – ett onyttigt barn, beroende av en försörjande far och 
en vårdande mor – en moder. Så är den nya emotionaliteten i familjen – dess vårdande innehåll 
– just en konsekvens av förändringar som de här. De moraliska kraven ökade också nu när så 
att säga en ny ”normal” barndom hade etablerats. Nu gällde det att alla verkligen fick del av 
det som ansågs vara barndomens välsignelser. Så skapades samtidigt en ny familjesyn med nya 
roller för samtliga medlemmar – inte minst för barnen, och en ny normalitet – en ny barndom 
mot vilken verkligheten ibland stred, men mot vilken den framförallt kunde mätas. Och de nya 
vetenskaperna började mäta och beskriva – pedagogiken, pediatriken – att upptäcka normali-
tetens fysiska och psykiska karaktärsdrag, dess sociala och mentala rum i samhället. Så skapas 
nya professioner samtidigt som nya generationer anvisades en plats och en identitet i samhället. 
Barn skulle t ex inte arbeta utan gå i skolan. Barns och kvinnors plats skulle vara i hemmen. 
Barnen skulle räddas från att vara nyttiga. Ett nyttigt barn var per definition ett exploaterat 
barn. I arbetet ”Pricing the Priceless Child” diskuterar den amerikanska sociologen Vivianne 
Zelitzer konflikten mellan det nyttiga barnet och det onyttiga i en rad exempel från sekelskif-
tets USA. Konflikten mellan de olika barndomarna kom till synes i försäkringsfrågor, i frågor 
som rörde adoption av barn och frågor som gällde ersättning vid barns dödsfall. I det senare 
fallet visar hon hur värderingen av barn förändrades. Till en början kunde ett barns dödsfall 
värderas i enlighet med hur mycket barnet förväntades tjäna in till familjen innan det flyttade 
hemifrån. En sådan inställning blev kontroversiell efter sekelskiftet och i ett berömt rättsfall 
slog en domare fast att barn inte hade något värde i ekonomiska termer. Barnet var värdelöst 
– det gick inte att värdera. Det visade sig emellertid snart att barns känslomässiga värde gick 
att värdera och i senare rättsfall söktes skadestånd med hänvisning till förlusten av emotionella 
värden – värderade i ekonomiska termer. 

En motsvarande utveckling skedde när det gällde adopterandet av barn. Barn arbetskraft 
värderades traditionellt i ekonomiska termer, vilket både bestämde priset och påverkade vilket 
kön man ville adoptera – pojkar i arbetsför ålder, hellre än flickor. Den nya barndomssynen 
vändes nu mot en sådan värdering av barns nytta. I Sverige diskuterades och förbjöds utaktio-
nerandet av fattiga och föräldralösa barn. I realiteten hade bruket redan upphört men förbudet, 
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åskådliggör ett nytt förhållningssätt. Nu skulle barn tas om hand för sin egen skull, inte för sin 
nyttas. Astrid Lindgrens bok ”Rasmus på luffen” kan illustrera den nya barndomssynen. Boken 
handlar om en liten barnhemspojkes förtvivlan över att ingen ville adoptera honom. De som 
kom för att hämta barn hade bara ögon för flickor med blont lockigt hår. Pojkar som Rasmus 
med brunt rakt hår var ingen intresserad av. Hade romanen beskrivit förhållanden några år-
tionden tidigare hade det sannolikt varit Rasmus – den framtida drängen – som först adoptera-
des. Samtidigt som barndomen romantiserades började man ”diabolisera” tonåren. Den äldre 
barndomssynen fann i presentationen av tonårens karaktäristika en hemvist och problemati-
seringen av de sk ”övergångsåren” kom att också pocka på en professionell beskrivning och 
pedagogisk lösning. Selma Lagerlövs ”Nils Holgersson underbara resa” kan användas för att 
illustrera detta synsätt. Boken var ett beställningsarbete från några progressiva pedagoger som 
ville att Semla Lagerlöv skulle illustrera tonårstiden problematisk identitetsutveckling. Frågan 
hade aktualiserats i skoldebatten strax innan sekelskiftet 1900. Nils genomgår en fostrans- 
process genom erfarenheten att bli liten och förstå djurens språk. Den svenska naturen och 
landskapet omvandlar honom till en vuxen mogen och ansvarstagande individ. I själva verket 
kom såväl den diaboliska som romantiska barndomsföreställningarna att följas åt och i viss 
mening förutsätta varandra intellektuellt. Det goda kan naturligtvis inte tänkas utan sin mot-
sats, och rädslan för det vanartade, otämda och ocivilerade barnet ledde till lagstiftning som 
på olika sätt syftade till att kontrollera barnens inslussning i samhället genom utbyggnaden av 
skolan och olika anstalter för uppfostran av barn. Det oskyldiga, goda barnet är ironiskt nog 
just det barn och den barndom som exploateras av olika marknadsaktörer inom kultur och 
nöjesbranscherna men också leksaksindustrin och tillverkare av kläder. Barn emotionella värde 
ges ekonomiskt värde på marknaden och ligger till grund för konflikterna kring barns konsum-
tion av musik, litteratur och film. Bland annat oroande man sig över barns självständiga kultur-
konsumtion och betonade vikten av att konsumtionen skedde genom föräldrarna. Och man 
oroade sig över barnens uppväxtvillkor.
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Kampen om barndomen
Ansamlingen i städerna av människor från olika samhällsklasser – gjorde arbetarbarnen  
synliga och skillnaden i livsvillkor påtaglig. Barn och ungdom sågs som ett påtagligt oros- 
moment på gator och torg, och polisens register fylldes av anteckningar om vanartiga och  
sedligt försummade barn. Den höga förvärvsintensiteten bland kvinnorna och arbetarbarnens 
uppväxt på storstädernas gator betraktades som ett reellt hot mot grundläggande sociala vär-
den. Och inom borgerligheten klagade man över arbetarföräldrarnas försummelser. Familjen 
– samhällets grundval – stod inför sitt sammanbrott konstaterade man. De sociala problemen 
aktualiserade också behovet av att motarbeta nya kulturyttringar. Film och s k smutslitteratur, 
som Nick Carter-böckerna, måste bekämpas. Den uppväxande generationen fick inte förloras 
till värderingar och ideal främmande för det etablerade samhället. På detta sätt utkämpades 
kring sekelskiftet en kamp om barnen. Kyrkan, välgörenhetsorganisationer, folkrörelser och 
enskilda ”barnaräddare” riktade ett yrvaket intresse mot barn och ungdomar. Intresset bars  
upp av en opinion inom borgerligheten och andra etablerade grupper som på frivillig grund  
och genom föreningsväsende av olika slag engagerade sig i fattiga barns villkor i såväl moraliskt 
som materiellt avseende. Det kunde gälla utdelandet av mjölk till fattiga barn, sommarkoloni-
vistelser, inrättandet av barnsjukhus, fritidsaktiviteter m.m. Åt alla barn skulle man skapa en 
sörgårdsidyll utan klassmotsättningar och sociala problem. Barn definierades som bärare av 
rättigheter som särskilde dem från vuxna. Barndomen var en speciell och problematisk period 
i människors liv som var fylld av faror mot det i grunden goda. Det gällde att snabbt komma 
igenom barndomen. Den svenska opinionen hade internationella motsvarigheter. I både England 
och USA spelade ”barnaräddarnas” organisationer stor roll för opinionsbildning och lagstift-
ning rörande barn. Kampen i Sverige kom också att på sikt engagera kommunala och statliga 
myndigheter. I många fall blev verksamheterna kommunaliserade eller en del av ett statligt 
ansvarsområde. Skilda yrkesgrupper, läkare, lärare, präster, psykologer förklarade sig speciellt 
lämpade att ge föräldrarna råd och anvisningar om barnuppfostran. Och de olika yrkesgrup-
perna utkämpade en inbördes konflikt om vem som var bäst lämpad uppgiften att rädda barnen 
från olämpliga miljöer – gatan, hemmet och arbetet. Denna kamp hade också en könsaspekt, 
den frågan gällde om det var professionella män eller kvinnor som skulle ansvara för samhällets 
barnavård och i vilka roller. Striden avsåg även om barnavården var en professionell angelägen-
het eller ett område för frivillig välgörenhet. Och barnavården förändrades från en angelägenhet 
som rörde fattiga och utsatta barn till något som omfattade alla barn. Gränserna mellan offent-
ligt och privat, när det gällde barnavård och uppfostran, började under åren kring sekelskiftet 
förändras. Barns välfärd och uppförande blev alltmer en offentlig angelägenhet, inte endast en 
privatsak för föräldrarna. 



20

Staten, de professionella, familjen och barnen
Hela 1900-talets historia präglas av en ökande professionalisering av omhändertagandet av 
barn. Också när det gäller fostran inom familjerna gör sig utvecklingen märkbar. Skolans 
breddade sociala åtaganden, familjerådgivning och föräldrautbildning är uttryck för denna 
process, liksom mödravårdscentraler och barnavårdscentraler. I många avseenden har detta 
samtidigt inneburit ett ifrågasättande av familjens förmåga att svara mot samhällets krav på 
barn och barnuppfostran. Intresset för social samhällsplanering och den barndomssyn som 
formats bland samhällets barnexperter under 1900-talet har komplicerat förhållandet ytterli-
gare. Uppfostran av barn hamnade nämligen i gränslandet mellan det offentliga och privata, 
eller har nästan helt blivit ett offentligt ansvar. Vissa forskare har velat beskriva utvecklingen 
i termer av att statsmakten och expertsamhället under 1900-talet har koloniserat familjen. 
Oavsett hur denna utveckling framställs är det uppenbart att framväxten av nya yrkesgrupper 
– institutionellt knutna professionella barnavårdare – förändrat sociala relationer och maktre-
lationerna mellan föräldrar, barn och institutioner. Utvecklingen aktualiserar välfärdsamhällets 
janusansikte – hjälp och stöd, men därmed också kontroll och beroende. Det finns också en an-
nan ironi i denna process. Den börjar i ett ifrågasättande av familjen – mödrarna och fädernas 
kompetens – men väl de professionellas och institutionernas roll tydligare definierats kan också 
familjens kompetens börja uppvärderas – givet den har förmåga att följa eller anpassa sig till de 
regelsystem som finns implicita eller explicita i det offentliga. 

Den alltmer förlängda skolgången har bidragit till att avskilja barn från vuxenvärld och 
arbetsliv. 1950-talets skolreformer hade bl a till syfte att skapa en skola för alla samhällsklasser 
och samma möjligheter för alla barn. Inom ramen för denna nya skola har emellertid skilda  
utbildningsvägar för barn från olika klasser förblivit en realitet. Så har man skapat en skola, 
men inom ramen för den finns skilda barndomsvärldar och olika barndoms- och ungdoms-
kulturer. Gemensamt är bara att perioden av beroende av de vuxna har blivit allt längre och 
skolgången allt mera betydelsefull för framtiden. Visserligen har barn på detta sätt avskiljts 
från vuxenvärlden men samtidigt har inte bara skolframgången tydligt varit avhängig familje-
förhållanden utan skolans pedagogik och organisation har i allt högre grad knutits till sam-
arbete med familjerna. Därmed har också familjen tydligare pedagogiserats, för att uttrycka  
det lite slarvigt, och underordnats skolvärldens regelsystem.

Barns betydelse och en ny normalitet
Barns materiella villkor har starkt förbättrats till följd av den allmänna välfärdsutvecklingen 
och riktade stödåtgärder. Under 1900-talets senare hälft har allt fler kvinnor åter börjat arbeta 
utanför hemmet. Denna utveckling har delvis möjliggjorts genom nya omvårdnadsformer. 
Samtidigt har detta inneburit att hemmets och familjens betydelse i barns liv har minskat till 
förmån för andra omsorgsformer – dagmammor, daghem och fritidshem. För barnens del inne-
bär det att det vuxenbeteende – kontroll av känslor, passande av tider, anpassning till större 
grupper etc- som tidigare var en konsekvens av skolstarten, nu förskjutits neråt i åldrarna. 
Denna utveckling får också andra konsekvenser. De offentliga institutionernas ökande betydel-
se betyder emellertid inte att barn är oviktiga för kvinnor och män, tvärtom. I dagens svenska 
samhälle föder nästan alla kvinnor barn, till skillnad från under t ex det tidiga 1800-talet då en 
stor del av kvinnorna förblev ogifta och aldrig födde några barn. Barnafödande är på ett helt 
annat sätt än tidigare en självklar del i kvinnors livscykel. Det har därmed också blivit en del av 
de normala förväntningarna på livet för kvinnor och män. Avvikelser från mönstret betraktas 
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som någonting onormalt. Det är mot den bakgrunden vi måste förstå varför det är viktigt för 
homosexuella par att få rätt till att adoptera. Barn har blivit ett kriterium på en normalitet.  
Det blir därmed också något att knyta visualiseringen av en livsstil och en offentlig konsum-
tion. Att synliggöra vad man satsar på sina barn är också att visa vem man är. Konsumtionen 
för barn och med barn blir ett viktigt uttryck för ett fungerande familjeliv. 

Institutionaliseringen av de yngre barnens tillvaro hör till de mera betydelsefulla dragen i vår 
tids barndom. Till den hör således också framväxten av nya grupper av barnproffs – förskol-
lärare, fritidspedagoger, barnläkare, barn- och familjepsykologer, och administratörer som kan 
komplettera, stödja och ifrågasätta föräldrars sätt att ta om hand sina barn. Dessa grupper har 
samtidigt, liksom 1800-talets lärarkår, ett professionellt intresse att visa att just de behövs för 
att barn ska tas om hand på ett rimligt sätt. Fritidsledarna är experter på att organisera fritid. 
Barnomsorgspersonal är experter på just barnomsorg. Alla dessa yrkesgrupper har behov av 
att definiera sin kompetens i relation till föräldrarnas sätt att ta hand om sina barn. Det ligger i 
deras yrkesintresse att visa att de behövs. 

Genom dessa processer omdefinieras synen på barn och ungdomar. Deras förmåga att delta i 
samhället som fullvärdiga medlemmar understryks och deras rätt att få sin röst hörd lyfts fram. 
Barns fysiska och mentala integritet skall respekteras som vuxnas. Därmed upphäver man sam-
tidigt den särart som tidigare tillskrevs barn – och som är själva grundvalen i barndomsbegrep-
pet – och man betonar likarten i förhållande till vuxna. I denna process argumenteras också för 
att barn och ungdomar egentligen är bärare av kvalitéer som är överlägsna de vuxnas. Barn-
domen är ett idealtillstånd som vi helst alla skall stanna kvar i samtidigt som barn och unga 
tillbringar sin uppväxt i arbetsplatsliknande institutioner – som de vuxna.

Därmed omformuleras kraven och förväntningarna på barnen under det sena 1900-talet. 
Blivande föräldrar får genom vetenskapliga rapporter och debattartiklar i pressen veta att de 
ska låta sina barn lyssna på musik i fosterstadiet för att utveckla deras musiktalang. Späd- 
barnets kompetens är också högre än vi tror säger andra. Inlärningen kan börja allt tidigare. 
Det gäller att satsa på att utveckla och ta tillvara barnets förmåga. Barn med medfödda brister 
kan diagnostiseras i fosterstadiet och aborteras. Normalitetskraven kan ställas snävare med 
hjälp av ny vetenskap.
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Från olika till lika
Samtidigt förändras innebörden i barndomen på andra sätt. Bilden av barnens förmåga och 
kompetens ändras när man samtidigt uppvärderar barns rättigheter. Barn har samma rätt som 
vuxna till fysisk integritet och lagstiftningen understryker att barnens åsikter skall höras och 
respekteras. Barnen har inte längre särskilda rättigheter utan rättigheter som vuxna. Därmed 
upphävs delvis det särskiljande i barndomen. Som en konsekvens är barndomen inte längre en 
egenskap skall komma över utan något som vi helst skall behålla så länge som möjligt. Den 
traditionella rösträttsåldern ifrågasätts med hänvisning till barns och ungdomars mognad och 
kompetens. De är också medborgare. På ett motsvarande sätt argumenteras för att barn skall 
kunna skilja sig från sina föräldrar på samma sätt som vuxna skiljer sig från varandra och 
att barns röster tas tillvara i samband värdering av ungas hälsa i olika avseenden. Barn och 
ungdomar förväntas klara uppgiften att delta och ta ansvar i politiska organ och sina skolors 
styrelser. Det är i denna process som barn och unga som individer också blir egna ekonomiska 
aktörer på den kommersiella marknaden. Unga har uppmärksammats på det sättet tidigt i his-
torien men får nu nya innebörder eftersom statens roll omdefinierats.

Staten har inte längre samma självklara roll, så här vid början av ett nytt sekel att definiera 
barndomens gränser och rättigheter. Det nya välfärdssystemet bygger i ökad utsträckning på 
att föräldrar, experter, politiker och jurister förhandlar om barndomens innebörd bland andra 
aktörer på offentliga marknader. Debatten kring bokstavsdiagnoserna är en sådan diskussion 
mellan läkare, pedagoger och samhällsforskare om barnens problem och dess orsaker. Den 
senaste tidens debatt och domstolsutslag kring kommunernas ansvar för mobbningen är ett an-
nat exempel som visar att också barnen förväntas delta i denna förhandling och hävda sin rätt. 
Men det är också synligt i interaktionen mellan marknaden och barnen. Det kompetenta barnet 
är ju också en möjlig marknadsaktör som agerar självständigt från unga år men som också kan 
påverka familjens konsumtion och därmed blir uppmärksammad i olika marknadskampanjer. 

Vi avlägsnar oss från sekelskiftets romantiska dröm om den idylliska barndomen – en lång 
kravlös barndom som mest av allt liknade ett långt sommarlov i Astrid Lindgrens ”Bullerbyn”. 
Den ideologin formades i kontrast till arbetarbarnens hårda verklighet och korta barndom. 
Den var till en början en byggsten i den svenska nationalismen och ingick i liberala och konser-
vativa ambitioner att med statliga och frivilliga initiativ förbättra människors verklighet. Den 
var en del av den sociala ingenjörskonsten och blev senare en del av folkhemsideologin. Denna 
utveckling skapade i sin tur de professionella barnavårdarna som återigen kom att förändra 
barndomens innebörd. Nu gäller andra villkor och en annan barndom. Det schemalagda barnet 
– det vetenskapligt planerade barnet; en barndom skapad av yrkesaktiva föräldrar och en kår 
av barnavårdare och barnexperter.

Därmed förändras också barndomens själva innebörd; att vara barn är inte bara att finnas 
till, att vara. Att vara barn blir istället det stora livsprojektet. Så skönjer vi konturerna i vår tids 
barndom; det tidigt vuxna barnet: ett barn som delar vuxenvärldens erfarenheter genom media 
och som snabbt lär sig vuxenbeteende och de koder som gäller i vuxenvärlden genom sin delak-
tighet i institutioner utanför hemmet. Det är en barndom fylld av prestationskrav och förvänt-
ningar. En barndom som i vissa avseenden blir lik vuxenlivet som konsument och delaktighet i 
offentliga sammanhang men också en lång period av beroende och med svårigheter att komma 
in på arbetsmarknaden. Barndomen förblir därmed motsägelsefull och bygger på motstridiga 
ekonomiska och sociala förutsättningar. 

Denna nya barndomssyn förutsätter också en ny typ av förälder, den pedagogiskt medvetne 
ansvarsfulle och planerande föräldern, på samma sätt som den oskyldige romantiska barn- 
domen under 1800-talet förutsatte en ny moderlighet. Och barndomen förändras från en 
period som man borde passera igenom så fort som möjligt till en period ett mänsklighetens 
idealtillstånd.
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Små barn och stora barn 
– hur ser deras medievardag egentligen ut?

Ann Katrin Agebäck

Ungar & Medier 2010
Medierådet har under hösten 2010 publicerat två kvantitiva rapporter om barns och ungas 
medievardag och medieupplevelser, ”Småungar & Medier 2010” samt ”Ungar & Medier 
2010”. 

Den första rapporten, ”Småungar & Medier 2010”, som omfattar de yngsta barnen  
mellan 2 och 9 år, har genomförts för första gången. Medierådet har länge noterat hur med-
ieanvändningen, och speciellt den som gäller digitala medier som datorspel och internet, går 
neråt i åldrarna. Den nya rapporten ger för första gången faktisk kunskap och den bekräftar 
att de digitala medierna nu också är en påtaglig del av de riktigt små barnens vardag. På grund 
av sin låga ålder (2–9 år) har frågorna inte kunnat ställas till barnen själva utan rapporten  
bygger på uppgifter från föräldrarna. 

Den senare rapporten, ”Ungar & Medier 2010” är den fjärde undersökningen sedan 2005 
om 9–16-åringarnas medievardag. Fokus ligger här på att 2000 barn/unga själva har fått svara 
på ett stort antal frågor. Undersökningen kompletteras med frågor till 2000 föräldrar som har 
barn i samma åldrar. Deras frågor gäller både barnens medievanor, men också hur de som 
föräldrar hanterar detta. De svarande finns inte i samma familjer och har alltså inte kunnat 
påverka varandras svar.

Rapporten innehåller även vissa jämförelser över tid sedan 2005 när den första ”Ungar & 
Medier” genomfördes. Beroende på de omfattande förändringarna i medielandskapet under 
dessa fem år är frågorna och svarsalternativen inte helt jämförbara, även om det hade varit 
önskvärt. Frågorna – och främst svarsalternativen – har i stället kontinuerligt uppdaterats för 
att bättre avspegla den aktuella medievardagen. Vad innebär det exempelvis för en tonåring  
att se på tv år 2010? Innebär det att se på tv-tv, dvs. tv-program via en tv-apparat, eller att se 
nedladdade tv-serier på datorn, eller tv-nyheter på mobilen? Vad innebär reklam för dagens 
barn och unga? Är det detsamma som tydlig produktlansering i form av en reklamfilm eller  
en väl dold produktplacering i till exempel ett enkelt datorspel för barn?

Metod
Undersökningarna är genomförda som kvantitativa urvalsundersökningar med postal enkät. I 
årets undersökningar har det också funnits möjlighet att svara via internet genom inloggnings-
uppgifter som skickats ut med den postala enkäten. Andelen som valt att svara via webben är 
dock liten. Urvalet är slumpmässigt gjort ur Skatteverkets folkbokföringsregister.

När det gäller frågeenkäten till barn/unga är det ungefär lika många flickor som pojkar  
som svarat på frågorna i undersökningen. När det gäller föräldrarnas svar, både gällande de 
riktigt små barnen och de äldre är det dock drygt 80 procent av de svarande som är kvinnor/
mammor. Det finns indikationer i materialet på att när pappor svarat har de delvis andra  
åsikter än mammorna.

Båda rapporterna finns tillgängliga på Medierådets webbplats www.medieradet.se för ned-
laddning eller kostnadsfri beställning. Materialet är mycket omfattande och följande text är  
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ett urval, med viss tonvikt på de frågor och svar som rör unga som konsumenter. De siffror  
som anges är tagna ur rapporterna, men flera av kommentarerna bygger på de samlade erfaren-
heter som Medierådet byggt upp genom att följa medieutvecklingen kring barn och unga under 
många år.

Små barn, 2–9 år
Trots att det sker stora förändringar i de små barnens medieanvändning är tv fortfarande det 
populäraste mediet. Att titta på tv är det man gör oftast. Men användningen av dator och 
internet är också omfattande. 67 procent av 2–5-åringarna och 96 procent av 5–9-åringarna 
brukar använda dator. Närmare hälften av 2-åringarna har redan använt en dator. 

Även tillgången till medier i hemmet är omfattande bland de yngsta. En stor majoritet har 
tillgång till såväl tv och dvd-spelare som dator och internet i sitt hem. 19 procent av 5–9-åring-
arna har dessutom en egen tv och 17 procent en egen dator, alltså närmare vart femte barn. 
Detsamma gäller att ha en egen mobil, vart femte litet barn har det. Man kan förmoda att  
innehavet av egna mediebärare innebär att tv:n/datorn finns på barnets eget rum och därmed  
används i högre omfattning utan vuxen inblandning.

Intressant är att barn till föräldrar under 30 år använder medier i betydligt högre omfatt-
ning än de barn som har äldre föräldrar. Deras barn tittar betydligt längre tid på tv och de 
använder internet i betydligt högre omfattning. Föräldrar som i dag är under trettio år är födda 
efter 1980, och tillhör därmed den första generation som började använda digitala medier som 
datorspel och internet under sin tonårstid. Troligt är att de själva använder medier som en  
naturlig del av vardagen, och att deras barn gör detsamma.

Det SVT-producerade barnprogrammet Bolibompa och dess sajt på nätet, Bolibompa.se  
har en klar förstaplats när det gäller vad små barn ser på tv och gör på nätet. Bolibompas  
dominans bland de små kan närmast jämföras med Facebooks dominans bland tonåringarna. 
De vanligaste aktiviteterna på nätet bland de små barnen är att spela spel, rita och måla samt 
att titta på filmklipp. 

Det handlar alltså om en enkel datoranvändning som bygger på enkla knapptryck eftersom 
barnen ännu inte kan läsa eller skriva i någon större utsträckning. Men de lär sig snabbt att 
klicka med musen. Sajterna för de små barnen har ofta stora och tydliga bilder som kommun-
icerar utan text. Med dessa intuitiva hjälpmedel börjar barnen så småningom att navigera och 
spela på egen hand. Spelen kan vara både offline och via nätet. Det finns en mängd enkla små-
spel för barn, och de varierar från ren underhållning till pedagogiska spel för att exempelvis 
lära sig räkna och läsa.

Att det är så populärt för de små barnen att rita och måla via olika rit- och målarprogram  
i datorn kan tolkas som ett tecken på att målarboken och färgkritorna har börjat flytta över  
från köksbordet till datorn. 

Könsskillnader
Intressant är att det i den yngsta gruppen, 2–5 år, i princip inte finns några skillnader i medie-
användningen mellan pojkar och flickor. Genusskillnaderna ökar därefter successivt, och  
speciellt gäller detta datorspel. Redan bland de yngre skolbarnen är förändringarna påtagliga, 
tre fjärdedelar av pojkarna fortsätter spela men bara en tredjedel av flickorna. Bland yngre  
tonåringar är skillnaderna än mer påtagliga, 72 procent av pojkarna spelar ofta datorspel, 
medan enbart var femte flicka gör det. Flickorna tröttnar helt enkelt på datorspel på vägen  
från småbarn till tonåring och prioriterar hellre andra aktiviteter på nätet. 
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Föräldrarnas inställning till mediepåverkan
Föräldrarna har fått gradera olika vanliga påståenden om hur medier påverkar barn. Svaren 
visar att de övervägande är positiva till barnets medieanvändning; de tycker att barnet lär sig 
saker, att det är roligt och avkopplande och att barnets fantasi stimuleras. Den högst rankade 
negativa effekten är att det är beroendeframkallande och att barnet lär sig dåliga saker.

Den effekt som fått stort utrymme i mediedebatten under många decennier, att användning-
en gör barnet aggressivt, är den effekt som minst antal föräldrar har kryssat för, cirka 7 procent 
tycker det. Det är att jämföra med den vanligaste åsikten, att barnet lär sig bra saker, som 80 
procent av föräldrarna anser. 

Mittemellan dessa åsikter finns den åsikt som under senare år klivit fram som ett ökande 
problem, att användningen är beroendeframkallande, tar för mycket tid av barnets liv. Det 
anser 37 procent. Detta gäller främst datorspel. En annan negativ påverkan handlar om att 
barnet lär sig dåliga saker, vilket flest anser att de gör när de tittar på tv och använder internet. 
39 procent tycker också att tv-tittandet är passiviserande för barnet.

Åldersmärkning av datorspel och reklam till barn
Sedan början av 2000-talet har datorspel en tydlig åldersmärkning på förpackningen. Ålders-
rekommendationerna, den så kallade PEGI-märkningen, bygger på ett självregleringssystem 
inom datorspelsbranschen, som tillämpas över hela Europa. En klar majoritet av föräldrarna, 
71 procent, uppger att de bryr sig om åldersrekommendationerna. Ytterst få föräldrar uppger 
att de inte känner till märkningen. 

På frågan om föräldrarna upplever att reklam leder till att barnet tjatar om att köpa saker 
svarar knappt hälften att detta sker ofta eller ibland.

Reklam som direkt riktar sig till barn under 12 år är inte tillåten enligt svensk lag Ändå nås 
barn av reklam eftersom många mediekanaler i dag är internationella och svensk lag därför 
inte kan tillämpas. Föräldrarnas uppfattning när det gäller detta är mycket tydlig. 67 procent 
anser att reklam som vänder sig till barn är dåligt eller mycket dåligt.

Utröstnings-tv
Under senare år har allt fler dokusåpor som bygger på utröstningar av eller bland de medver-
kande visats på olika tv-kanaler. Många av programmen är populära bland barn och unga. 
Medierådet presenterade i september 2010 en rapport om det internationella multimedia- 
konceptet Idol. Rapporten ”Jag ser mig” bygger på en etnografisk studie och visar bland annat 
att Idol, när det sänds på fredagskvällarna, fungerar som fredagsmys och lägereld i många  
familjer. Man samlas kring tv:n även om man inte alltid tittar koncentrerat. Flera i familjen  
sitter samtidigt med sina bärbara datorer och följer chatten på nätet om Idol och de medver-
kande artisterna.. 

I ”Småungar & Medier 2010” har föräldrarna fått svara på frågan om vad de tycker om 
tv-program där barn och unga tävlar mot varandra genom utröstningar. Åsikterna är splittrade, 
43 procent tycker att det är dåligt eller mycket dåligt medan ungefär lika många tycket det är 
bra eller varken bra eller dåligt.
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Ansvar för att skydda barn
Föräldrarna har även fått rangordna vem de anser ska ha det största ansvaret för att skydda 
barn och unga när de använder medier. En överväldigande majoritet, 74 procent, anser att 
föräldrarna har det största ansvaret. Övriga alternativ som staten genom lagstiftning, skolan 
genom undervisning, mediebranschen genom självreglering eller myndigheter genom informa-
tion rankas lågt, kring 10 procent anser att någon av dessa har det största ansvaret.

Detta är en intressant förändring över tid. För femton, tjugo år sedan skulle de flesta föräld-
rar anse att det största ansvaret låg på staten genom lagstiftning eller på skolan genom under-
visning. Det medielandskap och det utbud som då fanns kunde också lättare regleras. Film sågs 
främst på biograf eller på tv, utbudet var begränsat och medierna strömmade inte in i hem-
met via datorn på samma sätt som de gör i dag. Medieinnehåll konsumerades och salufördes 
i större utsträckning i det offentliga rummet, på biograf eller via videofilmer man hyrde eller 
köpte i butik. 

Med dagens fragmenterade och internationaliserade medieutbud som strömmar rakt in i 
hemmet ligger det slutliga ansvaret för att skydda barnen i mycket hög grad på föräldrarna.  
De har helt enkelt blivit gamla tiders biografvaktmästare, den person som måste sätta den  
slutliga gränsen. Föräldrarnas entydiga svar visar också på att de är medvetna om sitt ansvar.

Men för att klara denna uppgift kan föräldrar behöva kunskap och stöd om barns och 
ungas medieanvändning. Får då föräldrarna den information och vägledning de behöver?  
Frågan får mycket blandade svar men ungefär en tredjedel svarar att de saknar en del eller 
mycket information. 

Barn och unga, 9–16 år
De barn som i dag är under sexton år har i princip fötts in i det digitala samhället. Datorspe-
len och internet har funnits med hela tiden, som en del av vardagen. Nästan alla 9–16-åringar 
använder också i dag internet, 97 procent. 

Jämfört med tidigare studier har tv-tittandet sjunkit kraftigt men är i de flesta avseenden
fortfarande den dominerande medieformen. Bland 9–12-åringarna är tv fortsättningsvis det  
populäraste mediet, precis som bland de mindre barnen. Trots konkurrens från nya medie- 
bärare som datorer och mobiltelefoner har tv-apparaten fortfarande en dominerade position 
för att se på tv-program och filmer.

Men bland de unga (12–16 år) är att använda internet den fritidsaktivitet som prioriteras 
högst av alla, tätt följt av att läsa läxor och träffa kompisar i verkliga livet. Att träffa kompisar 
i verkligheten, som länge toppat listan över fritidsaktiviteter, ligger nu på en tredjeplats. En 
anledning kan vara att användningen av sociala sajter som till exempel Facebook ökat kraftigt 
under de senaste åren. Umgänget online fungerar i många fall som en förlängning av umgänget 
offline och man umgås till stor del med samma vänner via datorn som på skolgården.

De vanligaste aktiviteterna på nätet är att titta på klipp, till exempel på Youtube, spela spel 
och chatta. Bland de unga (12–16 år) är det även mycket vanligt att vara på sociala sajter som 
Facebook, MSN eller Bilddagboken.

En annan tydlig markör är pojkarnas omfattande datorspelande, 72 procent gör det oftast 
på sin fritid.

Användningen av bloggar, som fått mycket uppmärksamhet under senare år, är ännu inte 
särskilt omfattande. En fjärdedel av de unga (12–16 år) uppger att de läser andras bloggar, 
medan 13 procent har en egen blogg.
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Att vara konsument eller säljare på nätet är än ovanligare, det första förmodligen beroende 
på att barn och unga ofta inte har egna kreditkort. Endast 4 procent av de unga anger att de 
brukar sälja eller köpa saker eller tjänster.

Andra undersökningar har visat på att allt fler unga vuxna, främst män, ser på tv via  
mobilen i ökande omfattning. Men detta gäller ännu inte barn och unga upp till 16 år.  
Bland de unga (12–16 år) börjar dock datorn som plattform för att se tv-program och filmer 
att växa, hälften anger att de gör det. Men mobilen som plattform för tv-program är ännu  
inte en realitet, förmodligen på grund av de dyra kostnaderna för internetuppkopplingen.

Egna mediebärare
9–16-åringarna har mediebärare på det egna rummet i mycket hög grad. 64 procent av de unga 
har en egen tv och 74 procent en egen dator (bärbar eller stationär). En egen datorn är alltså 
mer vanligt i dag än en egen tv. Även om man fortfarande främst ser tv via tv-apparaten så  
tittar hälften av de unga numera på tv-program även via datorn.

Pojkar har i högre utsträckning än flickor tv, tv-spelskonsoler och stationära datorer på  
sitt rum. Det är å andra sidan betydligt vanligare att flickor har bärbara datorer än pojkarna.  
Att pojkarna har stationära datorer och flickorna bärbara kan förklaras med pojkarnas betyd-
ligt större intresse för datorspel. Dessa kräver ofta en grafisk prestanda som endast stationära 
datorer har.

Spelintresset förklarar också skillnaden i tv-innehav; pojkarna har betydligt oftare spelkon-
soler på sitt rum och de kräver en tv för att kunna användas. Högkonsumenter har överlag fler 
mediebärare på det egna rummet än genomsnittet. Ordet högkonsument används genomgående 
i rapporterna om Ungar & Medier som ett begrepp för att beskriva dem som använder en 
enskild medieform mer än tre timmar per dag. Begreppet är ingen vetenskaplig definition, och 
innebär inte att användningen behöver vara problematisk. Det innebär endast att användning-
en är omfattande, mer än tre timmar per media och dag.
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Även om det alltså är mycket vanligt med teknisk utrustning på det egna rummet finns det 
också barn och unga som inte har det. En fjärdedel av dem uppger att de inte har några medie-
bärare alls på sitt rum. 

När det gäller att ha en egen mobiltelefon uppger 89 procent av 9–16-åringarna uppger av 
de har det. Bland de unga, 12–16-åringarna, är innehavet närmast totalt, 96 procent har en 
egen mobil. Att sms:a via mobilen är i dag vanligare bland 12–16-åringar än att ringa med den, 
94 procent brukar använda mobilen till att sms:a och 91 procent till att ringa. 

Generella könsskillnader
Generellt är könsskillnaderna när det gäller fritidsaktiviteter små. Flickor läser oftare läxor, 
umgås på sociala sajter och läser mer böcker och tidningar än pojkarna. Flickorna verkar  
generellt mer kommunikativt inriktade i sin användning av internet och mobiltelefoni, medan 
pojkarna är betydligt mer intresserade av målinriktade aktiviteter som att spela dator- och  
tv-spel.

Den största skillnaden finns i dessa åldrar i användningen av datorspel, där pojkarna  
dominerar stort. Det finns däremot inga större skillnader mellan pojkar och flickor i hur 
mycket man använder internet. Skillnaderna ligger i vad man gör med datorn. Flickorna ritar 
och målar mer än pojkarna. Precis omvänt förhåller det sig med att titta på filmer och klipp. 
Pojkarna ser på filmer och klipp i mycket högre utsträckning än flickorna.

Vad mår man dåligt av?
Såväl barn och unga som föräldrar har fått frågan om det finns något medieinnehåll som de 
själva alternativt barnet mått dåligt av. 

På frågan till barn och unga om det finns något medieinnehåll som de själva mått dåligt av 
ligger de svarsalternativ som handlar om djurs eller andra barns lidande högst. Cirka 40 pro-
cent uppger att de mått dåligt av något av detta. Även verkligt våld anges av många medan det 
spelade våldet, som mycket av den tidigare mediedebatten handlat om, anges av en betydligt 
lägre andel, 5 procent. 

Överlag uppfattas mobbning och lidande betydligt mer negativt när det riktas mot barn än 
mot vuxna, men det man mår allra sämst av är alltså när djur utsätts för lidande eller är sjuka. 
Svaren visar på en tydlig empati för dem som är små och svaga. Vem i media man identifierar 
sig med spelar en central roll när det gäller mediepåverkan, och det är uppenbart att barnen 
identifierar sig starkt med djur och barn, men i mindre utsträckning med vuxna.

Reklam finns angivet som något man mår dåligt av, men av en mycket liten andel, 3 procent. 
Svarsalternativet är enbart Reklam och innehåller inga specificeringar.

Könsskillnaderna är påtagliga när det gäller vad man mår dåligt av. Flickor uppger att de 
mår dåligt oftare än pojkar av i stort sett allt medieinnehåll. Skillnaderna är visserligen obefint-
liga när det gäller ”reklam” och ”spelat våld”. 

Samtidigt uppger dubbelt så många pojkar som flickor att de inte mått dåligt av något  
medieinnehåll alls.
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Riktad reklam
För första gången har frågor om riktad reklam ställts till barn och unga. Det är betydligt vanli-
gare att få reklam till sin e-post, så kallad spam, än till sin mobil. 69 procent av de unga mellan 
12 och 16 år uppger att fått reklam skickat till sin e-post, medan var femte fått reklam till sin 
mobil. 

Det är vanligare att unga än barn får reklam i någon form. Det är också vanligare att flickor 
(64 procent) får reklam än att pojkar (56 procent) får det. Detta kanske delvis kan förklaras 
av att flickorna använder internet och mobiltelefoni i högre utsträckning än pojkar. Högkonsu-
menter av samtliga medier får också mer reklam än andra, vilket förmodligen är ett resultat av 
en högre exponering.

Till dem som svarat att de fått reklam och erbjudanden till e-post eller mobil ställdes en 
följdfråga om vad de brukar göra om detta inträffat. Vanligen slänger man reklamen, tre fjär-
dedelar svarar att de gör det, medan en fjärdedel läser reklamen. Att slänga eller radera den 
blir vanligare ju äldre man blir, barnen verkar mer nyfikna medan de unga ger uttryck för ett 
minskat intresse. Högkonsumenter av spel och internet slänger oftare än andra reklamen utan 
att läsa den. Ytterst få känner sig lockade av reklamen eller nappar på den.

Mobbning och hot
Liksom i den ”verkliga” världen förekommer mobbning och hot även via nätet och annan  
elektronisk kommunikation.

När det gäller mobbning uppger 9 procent att de någon gång har råkat ut för detta. Det är 
vanligare att unga har blivit mobbade än att barn blivit det, förmodligen på grund av att de 
använder internet mer och umgås mer på sociala sajter än vad barn gör. Det framträder också 
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signifikanta könsskillnader. Det är dubbelt så vanligt att flickor har blivit mobbade än pojkar. 
Högkonsumenter av internet och mobiltelefoni förefaller vara mer utsatta än genomsnittet.

Samtidigt har en viss minskning av mobbningen skett sedan 2008, vilket kan ha ett samband 
med att de i dag populäraste sajterna har inbyggda säkerhetsfunktioner där man själv väljer 
vilka vänner man vill umgås med och kan stänga ute dem man inte vill dela information med. 
Det kan möjligen finnas ett samband mellan den minskade anonymiteten, som till exempel 
Facebook innebär, och den minskade mobbningen. Man uppträder som sig själv och har större 
kontroll över vilka man släpper in i sin gemenskap. Tidigare vistades man mer på öppna sajter, 
och var i större omfattning anonym, vilket innebar fler okända kontakter. 

Jämfört med studien 2008 har utsattheten för både hot och mobbning minskat. Däremot 
har det ökat att någon lagt ut bilder som gjort barnet ledset. Detta beror troligen på den ökade 
användningen av mobiltelefoner med kamera och av sociala sajter, där uppladdning av bilder 
är en central aktivitet. I många kampanjer om säkrare användning av Internet förekommer 
just budskapet att man ska tänka efter först, innan man lägger ut bilder eller elaka kommenta-
rer på nätet. ”Think before you post!” användas nyligen i samtliga EU-länder som budskap i 
samband med Safer Internet Day, den internationella dag i februari när säkrare användning av 
internet uppmärksammas.

Sexprat på nätet
Totalt sett är det relativt få som uppger att de har haft negativa upplevelser på nätet. Men  
medierna har under många år gett stort utrymme åt vissa problem som kan uppstå på nätet,  
till exempel grova sexuella tilltal eller så kallad grooming, vuxna som försöker ta kontakt  
med barn i sexuella syften. 

Under de fem år som Medierådet tagit fram statistiska fakta om barns och ungas liv på nätet 
har hela tiden den andel barn och unga som råkat ut för detta varit mycket liten. De finns, och 
det är viktigt att de uppmärksammas och att de får vuxenvärldens stöd. Men de allra flesta 
upplever livet på nätet som mestadels positivt.

På frågan om det hänt att någon pratat sex med dig när du är på nätet svarar 71 procent av 
de unga nej. De flesta av dem som har upplevt det, 13 procent, uppger att det skett med någon 
de redan träffat utanför nätet, till exempel en kompis eller pojkvän/flickvän, medan 8 procent 
uppger att det var med en helt okänd person. 

En följdfråga ställdes till dem som upplevt detta, en fråga om hur de upplevde det som hänt 
och vad de gjorde när det hände. Den klart vanligaste reaktionen är att man inte brydde sig, 
70 procent uppger detta, fler pojkar än flickor. Många reagerar med att blocka personen, dvs. 
neka personen åtkomst till ens profil. Ytterst få berättar det för sina föräldrar. Man verkar  
lättare kunna berätta om saker som händer på nätet för kompisar än för föräldrar. Antingen 
förstår de inte eller så finns risken att de blir oroliga och att man inte får vara på nätet som 
förr, enligt Medierådets ungdomspaneler. Men 3 procent av flickorna och 8 procent av pojkar-
na har stämt träff. I en tidigare studie från 2008 har frågan ställts om vad som då hände och de 
vanligaste svaren är att det var roligt (68 procent av dem som stämt träff uppger detta) eller att 
inget särskilt hände (35 procent).

Det finns dock starka könsskillnader i reaktionerna. Flickor både pratar mer med andra om 
det som hänt, och blockar mer. Många flickor (36 procent jämfört med 4 procent av pojkarna) 
tycker också att det var äckligt eller önskar att det aldrig hänt. 12 procent av flickorna uppger 
att de blev rädda, en reaktion som saknas bland pojkarna.
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Att anmäla händelser online
Om man ändå råkar ut för otrevliga eller hotfulla saker på nätet finns det olika sätt att agera 
för att få hjälp. Man har möjlighet att anmäla det inträffade, exempelvis till de ansvariga för 
sajten eller till polisen. En klar majoritet, 86 procent, svarar att de inte har gjort någon anmä-
lan. De som svarar att de har anmält, har oftast anmält det som hänt till sajtens s.k. abuse-
avdelning. Det är något vanligare bland unga och bland flickor att en anmälan gjorts.

På frågan om de fick någon hjälp av den man anmälde till svarade hälften att de hade fått 
hjälp, men det är nästan lika många som svarar att de inte har fått det.

I en genomgång av säkerhetsrutiner på populära sajter för barn och unga i början av 2010 
kunde Medierådet konstatera att hanteringen av anmälningar var den enskilda säkerhetsfunk-
tion som fungerade sämst på sajterna. Många anmälningsrutiner var otydliga, ibland även 
skrivna på engelska, och det fanns ofta inte personal tillgänglig som skyndsamt kunde hantera 
anmälningar om exempelvis sexuella trakasserier eller hot. 

Jämförelser barn/unga och föräldrar
”Ungar & Medier 2010” innehåller också många jämförelser mellan svaren från barn/unga och 
föräldrar med barn i samma ålder. Eftersom de unga i dag oftast ligger i framkant när det gäller 
att ta till sig ny medieteknik finns risken att de uppfattar frågor och svarsalternativ på ett annat 
sätt än vad föräldrarna gör.

Ändå överensstämmer svaren från barn/unga och föräldrar förvånansvärt väl när det gäller 
hur medievardagen ser ut. Det kan tolkas som att rapporten lyckats fånga generella tendenser 
i barns och ungas mediebruk, oavsett vilka som tillfrågats, de unga själva eller föräldrar med 
barn i den aktuella åldern. Denna samstämmighet var tydlig även i den förra undersökningen 
från 2008.

Det framträder dock några tydliga avvikelser mellan barn/unga och föräldrar. Särskilt gäller 
det föräldrarnas uppskattning av andelen högkonsumenter av medier. Föräldrarna underskattar 
genomgående hur länge deras barn använder medier och denna underskattning ökar i takt med 
att barnen blir äldre och föräldrarnas inblick och kontroll minskar.

Det framträder också intressanta skillnader mellan barn/unga och föräldrar när det gäller 
vilket medieinnehåll som barn och unga mår dåligt av. De vuxna anger i betydligt högre grad 
än barn/unga själva att fiktiva våldsskildringar som skräckfilmer och ”spelat våld” får barnet 
att må dåligt. Å andra sidan underskattar de vuxna hur många barn och unga som uppger  
att de mår dåligt av verkliga eller realistiska skildringar av lidande och våld. Barn/unga och  
föräldrar har dock samma åsikt om att barn (9–12 år) oftare mår dåligt av våldsamt medie-
innehåll än unga (12–16 år).

Detta är extra intressant eftersom den mediedebatt som länge pågått, även om den i dag 
mattats av, har handlat om just det fiktiva våldet i media, det spelade våld som finns i lång-
filmer och tv-serier. Ytterst lite av debatten har handlat om att barn mår dåligt eller tar skada 
av det realistiska våld som förekommer i nyhetsprogram och dokumentärer.
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Tankar om forskningsbehov
De senaste tio åren har det pågått en digital revolution i samhället. För medelålders och äldre 
personer innebär det en ny dimension av livet, spännande men också krävande. För barn och 
unga mellan 2 och 16 år, som Medierådets rapporter handlar om, är digitala medier och digi-
talt tänkande en självklarhet. De har fötts in i det digitala samhället och tekniken och dess 
möjligheter och problem är en lika självklar del av livet som luften de andas.

Samtidigt sker det en successiv förändring av barns och ungas medievardag, från rollen  
som konsument av färdigproducerade filmer och tv-program till en interaktiv roll som både 
konsument och producent via nätet. Man producerar genom att skriver texter på sociala nät-
verkssajter och blogga, man publicerar bilder och man skapar fotoalbum. Genom onlinespel 
umgås man med lätthet med människor i andra delar av världen och utkämpar slag på spel-
planer som man varit med om att skapa.

Under de senaste åren har användningen av digitala medier, som datorspel och internet,  
gått ned i mycket låga åldrar. Detta innebär att flertalet av de barn som börjar skolan inom  
de närmaste åren redan är vana användare av digitala medier, med allt vad det innefattar.  
Vad innebär det för skolan och hur hanterar man detta som lärare?  

Vilka områden behövs det mer forskning om?

•	Internetanvändningen	bland	unga	i	Sverige	är	nästan	total.	Men	det	finns	de	som	står	 
 utanför. Vilka är de? Varför står de utanför? Vad behöver göras för att de ska komma med?
•	Måste	man	vara	med	i	den	digitala	revolutionen?	Vad	händer	om	man	inte	vill?	Är	man	 
 automatiskt en förlorare i framtidens samhälle?
•	Vad	innebär	det	för	skolan	att	små	barn	kan	hantera	digital	teknik?	Hur	ska	skolan	och	 
 lärarna förbereda sig när nybörjarna redan är digitalt kompetenta?
•	Hur	bör	lärarutbildningen,	från	förskolan	till	gymnasiet,	förändras	för	att	möta	den	digitala		
 revolutionen? Kommer eleverna att vara intresserade av en analog skola i framtiden?
•	Varför	tröttnar	flickor	på	att	spela	datorspel?	Beror	det	på	flickorna,	på	spelens	innehåll	 
 eller på logiken i spelen? Bör branschen tänka mer på flickor som konsumenter?
 
 
Källor:
Småungar & Medier , Medierådet 2010
Ungar & Medier 2010, Medierådet 2010
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Ungdomar och konsumtion.  
Betydelsen av smak, stil och identitet.

Erling Bjurström

Om barn och ungdomar är ”utsatta” eller ”kapabla” är två synsätt som länge har ställts mot 
varandra i diskussionen om dem som konsumenter. Det ena synsättet utgår ifrån att barn  
och ungdomar är mindre motståndskraftiga och mer mottagliga för konsumtionens lockelser,  
speciellt när dessa understöds av intensiv reklam och marknadsföring, medan det andra tvärt- 
om lyfter fram framför allt ungdomars, men i ökad utsträckning också barns, förmåga att 
göra rimliga, förnuftiga, självständiga och t.o.m. kritiska konsumtionsval (även om dessa val 
långtifrån alltid uppfattas på sådana sätt av vuxna). Det förra synsättet är förankrat i vad som 
kan beskrivas som ett beskyddar- eller skyddsperspektiv på barns och ungdomars konsum-
tion, medan det senare lutar sig mot vad som närmast kan beskrivas som tilltron till deras egen 
förmåga att förstå, välja bland och värdera det utbud av konsumtionsvaror som står dem till 
buds. I linje med detta har det förra synsättet också gett uttryck åt en vuxen blick på barn och 
ungdomars konsumtion, medan det senare tvärtom har strävat efter att förstå densamma med 
deras egna ögon eller utifrån deras eget perspektiv.

Inom de senaste decenniernas konsumtionsforskning har beskyddarperspektivet alltmer  
utmanats av och också gett vika för tilltron till barns och ungdomars egen förmåga att förstå,  
välja bland och värdera konsumtionssamhällets varuutbud. Följaktligen har också allt fler 
forskare försökt förstå barns och ungdomars konsumtion utifrån de senares egen synvinkel. 
Genombrottet för den typen av forskning kom redan under 1970-talet med den ungdoms-  
och ungdomskulturforskning som växte fram inom den forskningstradition som numera går 
under namnet cultural studies, men utsträcktes under de efterföljande decennierna också till 
forskningen om barn och konsumtion, inklusive reklam och marknadsföring.

Spänningen mellan beskyddarperspektivet och tilltron till barn och ungdomars egen förmå-
ga kvarstår dock inom konsumtionsforskningen, liksom inom angränsande eller överlappande 
forskningsfält, som t.ex. kultur- och medieforskningen. Och den avspeglar sig givetvis också i 
politiskt och ideologiskt förankrade synsätt på barn och ungdomars konsumtion, liksom i den 
lagstiftning som reglerar den, speciellt med avseende på den marknadsföring och reklam som 
riktar sig till dem. Ur denna synvinkel är det heller inte förvånande att tvistefrågor kring vid 
vilken ålder barn och ungdomar bör betraktas som självständiga och rationella konsumenter, 
med förmåga att göra självständiga konsumtionsval, inklusive bedöma marknadsföring och 
reklam, sedan lång tid tillbaka bär på såväl forskningsmässiga som politiska, ideologiska och 
juridiska implikationer.

Detta återspeglar sig framför allt inom det forskningsfält som betecknas som consumer 
socialization i den amerikanska och anglosaxiska facklitteraturen, men knappast kan sägas ha 
etablerat sig som ett självständigt eller sammanhållet forskningsområde i Sverige eller Norden. 
Överlag har denna forskning kring barns och ungas socialisation (eller fostran) till konsumen-
ter karaktär av tillämpad forskning, inriktad på relativt snävt avgränsade frågor med relevans 
främst för statliga myndigheter, marknadsintressenter eller konsumentorganisationer. Även  
om denna forskning har breddats under senare år domineras den fortfarande av frågor kring  
i vilken ålder barn och unga har förutsättningar att fungera som konsumenter, med de kun-
skaper och förmågor som detta kräver.
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I takt med att konsumtionsforskningen har breddats under de två–tre senaste decennierna har 
dock den forskning som säger något om barns och ungdomars socialisation till konsumenter 
också gjort det. Denna breddning går att beskriva på många olika sätt, men avtecknar sig fram-
för allt genom att  
 
•	konsumtionsforskningen	har	utvidgats	från	att	tidigare	ha	haft	sitt	centrum	i	ekonomiska,		
 samhälls- och beteendevetenskapliga discipliner till att numera ha tvär- eller mångveten- 
 skaplig karaktär, med förankring inom i stort sett samtliga samhällsvetenskapliga discipliner  
 och humaniora 
•	det	tidigare	dominerande	forskningsintresset	för	konsumentrollen	har	utvidgats	till	ett	 
 intresse för konsumtionen som sådan 
•	intresset	för	de	ting	som	produceras,	distribueras	och	konsumeras	har	vidgats	till	ett	mer			
 generellt intresse för materiell kultur och hur människor förhåller sig till, brukar och för-  
 valtar den, samt tilldelar ting och föremål mening 
•	intresset	för	när,	vad	och	hur	människor	konsumerar	har	vidgats	till	ett	intresse	för	hur	de		
 brukar, förvaltar, omdefinierar eller tilldelar konsumtionsvaror nya betydelser, i form av att  
 t.ex. ladda dem med affektionsvärden eller ge bort dem som gåvor 
 
Med denna breddning, som kan sägas ha omvandlat den tidigare konsumtionsforskningen till 
eller integrerat den med ett slags övergripande kulturforskning, har också frågor kring konsum-
tionens betydelse för människors – och inte minst ungas – identiteter, livsstilar och förståelse av 
omvärlden hamnat alltmer i fokus. 
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Konsumtion och varuekonomi
Överlag ger de senaste decenniernas breddning av konsumtionsforskningen uttryck åt en  
ambition att förstå människors konsumtion i ett vidare samhälls-, kulturellt och historiskt 
perspektiv än tidigare. Detta framskymtar t.ex. på ett ganska tydligt sätt i den s.k. kulturella 
kretsloppsmodell som har utvecklats inom kulturforskningen för att vidga perspektivet  
på produktionen, distributionen och konsumtionen av varor och med hjälp av varornas  
”livscykel” ringa in konsumtionens plats i ett vidare samhälls- och kulturellt perspektiv,  
samt fånga in dess kopplingar till andra företeelser:

Det kulturella kretsloppet, modell från Hall 1997/2007.

Representation

Reglering Identitet

Konsumtion Produktion
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Med produktionen, distributionen och konsumtionen av varor utgör varuekonomin en domine-
rande kraft i bestämningen av tingens värden, men har – enkelt uttryckt – inte total makt över 
dem. Från det att varor inhandlas och omvandlas till bruksföremål lämnar de i strikt mening 
varuekonomins domän och överlagras som ting med eller antar andra värden, med skiftande 
social, kulturell och historisk förankring. Detta kan illustreras med ett tings omvandling från 
vara till gåva och därmed sammanfallande utträde ur varuekonomin och inträde i en gåvo- 
ekonomi. Huvuddelen av alla gåvor påbörjar i dag sin livscykel eller sitt sociala liv som varor, 
men omvandlas till gåvor i takt med att de som köpte dem beslutar – eller redan från början 
hade beslutat – sig för att ge bort dem. I detta handlingsförlopp omvandlas också den som 
köpte varan från köpare/kund till givare och omdefinierar den därmed till en gåva enligt de, 
överlag outtalade eller underförstådda, värden, konventioner och regler som styr en gåvo-

Symboliska  
värden

Ekonomiska  
värden

Sociala  
värden

Funktionella  
värden

Bytesvärde Statusvärde

Bruksvärde Affektionsvärde

Varuekonomi

Gåvoekonomi

Modellen kan betraktas som ett uttryck för vad som har betecknats som ”den kulturella  
vändningen” inom samhällsvetenskapen och humaniora, samtidigt som den öppnar för ett 
omfattande, brett och sammanhållet fält av konsumtionsstudier, som sträcker sig alltifrån 
politiskt-ekonomiska analyser av produktionen och konsumtionen av varor till deras symbol-
värden och betydelse för människors identiteter. Denna vändning har också öppnat för en för-
ståelse av konsumtionens betydelse som går utöver varuekonomins ramar, bl.a. i form av att  
de kulturella dimensioner som ligger till grund för och genomsyrar alla ekonomiska aktiviteter 
har lyfts fram.

Dessa kulturella dimensioner framträder, liksom varuekonomins dominans och gränser, om 
man ser till de värden som ting, föremål eller artefakter förkroppsligar och som kan åskådlig-
göras med hjälp av följande modell:

Tingens värden, modell från Bjurström 2004.
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ekonomi. Likaså ändrar utbytet karaktär. Gåvoutbytet bekräftar de sociala banden mellan  
givare och mottagare, medan varuutbytet har en anonym karaktär och i princip är oberoende 
av vilka personer som är inblandade i det.

I motsats till varuekonomin, där allt har ett penning- eller bytesvärde, betjänar sig inte en 
gåvoekonomi av något bytesmedel. Som bytesmedel hör pengar inte hemma i en gåvoekonomi, 
men väl som gåvor. Samtidigt visar gåvoekonomins konvertering av varuekonomins bytesmedel 
till gåvor att det finns förbindelselänkar mellan dessa typer av ekonomier och att de t.o.m. är 
inflätade i varandra i vissa avseenden. Överlag betraktas exempelvis en dyr gåva som mer värd 
än en billig och ger också upphov till ett större mått av (åtminstone visad) tacksamhet. Inom 
vår kulturkrets framstår dock sammanflätningen av varu- och gåvoekonomi som starkast under 
högtider som julen och födelsedagar eller andra former av ceremoniellt firande. Och inte ens 
vid sådana tillfällen är det givet att de föremål som överlämnas och tas emot som gåvor har 
nått slutdestinationen i sitt sociala liv eller fullbordat sin livscykel: de kan exempelvis återigen 
omvandlas till varor och förses med ett nytt bytesvärde genom att bjudas ut till försäljning  
på andrahandsmarknader eller anta affektionsvärden som omvandlar deras bruksvärde och 
närmast gör dem oåtkomliga för värdebestämningar i termer av bytesvärde.

Konsumtionens innebörd och mening
Samtidigt som värdebestämningen av varor påverkas av och kan omvandlas, mer eller mindre 
radikalt, när de konsumeras och integreras i sociala, kulturella och historiska sammanhang, 
fungerar dessa sammanhang också som filter för vad människor konsumerar. Som har bekräf-
tats i flera studier varierar människors konsumtionsval med deras sociala bakgrund och tillhö-
righet. Sociala faktorer som klass-, yrkestillhörighet, inkomst, utbildningsnivå, genus, etnicitet 
och ålder förklarar i denna bemärkelse fortfarande skillnaderna i människors, inklusive ung-
domars, konsumtionsval och -preferenser. Ur denna synvinkel skolas eller fostras också barn 
och ungdomar fortfarande in i olika ”konsumtionsvärldar” eller konsumtionskulturer, som 
skiftar med deras sociala bakgrund.

För barns och ungdomars del sammanfaller detta med – och överskuggas delvis av – att 
deras konsumtionsval och -preferenser har en ålders- och generationsspecifik karaktär. Detta 
förklaras inte bara av deras orientering mot en snabbt föränderlig barn- och ungdomsmarknad, 
utan också av introduktionen av nya konsumtionsvaror, speciellt i form av teknologiska land-
vinningar och innovationer, som ofta tas i bruk av unga – och i vissa fall t.o.m. mycket unga  
– människor innan de så småningom får en mer allmän spridning bland vuxna.

Samtidigt öppnar sådana ålders- eller generationsspecifika konsumtionsmönster för att 
ungdomar uppfattas som en homogen konsumentkategori – eller m.a.o. att skillnaderna mellan 
ungdomar och vuxna överskuggar de skillnader som föreligger inom ungdomskategorin. Ända 
sedan 1980-talet är det exempelvis i huvudsak pojkar från medelklasshem och med teoretisk 
utbildningsinriktning som har gått i bräschen för konsumtionen och användningen av de nya 
varor som digitaliseringen av medierna har öppnat för, alltifrån de första persondatorerna till 
de senaste multimediala mobila medierna.

Barn och ungdomars konsumtion är dock inte bara beroende av deras sociala bakgrund 
och tillhörighet, utan ger också uttryck åt den. Barn och ungdomars konsumtion handlar i 
denna mening inte bara om hur – uttalade eller outtalade – värderingar, normer och handlings-
mönster som sammanhänger med deras sociala bakgrund och tillhörighet internaliseras, utan 
också om hur dessa externaliseras. Den dubbelhet som på detta sätt avtecknar sig i människors 
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konsumtion och kan beskrivas som ett samspel mellan internalisering och externalisering har 
den franske sociologen Pierre Bourdieu fångat in med begreppet habitus, som refererar till hur 
sociala livsvillkor lägger grunden till varaktiga dispositioner som uttrycks i form av handlings-
mönster, smakpreferenser, konsumtions- och livsstilsval. Habitus, som Bourdieu (1990:14) bl.a. 
beskriver som ”den icke-valda principen bakom så många val”, kan alltså både förstås som en 
disposition som ligger bakom en individs eller grupps konsumtionsval och som något som ut-
trycks genom eller i det.

Det senare innebär emellertid inte att konsumenternas möjligheter att uttrycka sig är  
begränsade till de symboliska laddningar, betydelser eller innebörder som producenterna av  
de varor de konsumerar, avsiktligt eller oavsiktligt, har lagt in i dem eller som de sedan tidi-
gare förmedlar och har tilldelats dem på andra sätt. Som en rikhaltig flora av kultur-, medie- 
och receptionsstudier visar omtolkar inte bara i många fall konsumenter de betydelser eller 
innebörder som varor förmedlar, utan tilldelar dem i vissa fall också helt nya meningar och 
användningsområden. Däremot är knappast konsumenternas handlingsutrymme obegränsat i 
detta avseende: deras möjligheter att tilldela varorna nya meningar eller användningsområden 
är visserligen inte begränsade till de betydelser dessa redan förmedlar och deras avsedda eller 
konventionella användningar, men begränsas icke desto mindre av dem.

Följaktligen finns det gränser, även om dessa är långtifrån tydliga, för i vilken utsträckning 
konsumenter av olika varor kan omtolka deras innebörder, tilldela dem nya meningar och 
användningsområden. Samtidigt som sådana inslag av bricolageverksamhet, d.v.s. omdefinie-
ringar av varornas, produkternas eller tingens meningsbärande element eller konventionella/
avsedda användningsområden, framtonar som produktiva moment i konsumtionen, förefaller 
utrymmet för dem på flera sätt ha vidgats; inte minst till följd av digitaliseringen av medierna. 
För närvarande återspeglar sig detta förmodligen tydligast i den ymniga produktionen av fan 
fiction på internet, men exempelvis också i föreställningar om att klädmodet numera har sin 
bas i gatumodet och i motsats till tidigare skapas ”nerifrån” och sprids ”uppåt” till mode- 
industrin och till vad som finns kvar av det haute couture som förr dikterade modet.

Varken varumarknadens producenter (inklusive de som svarar för marknadsföring och  
reklam) eller konsumenter har dock – och kan i princip aldrig ha – fullständig kontroll över  
en produkts mening eller användningsområden. Dessutom torde denna ”mening” passera  
obemärkt för de flesta konsumenter och med avseende på huvuddelen av de produkter de  
konsumerar, likaväl som de förmodligen endast i undantagsfall känner behov av eller de facto 
bidrar till att förändra dessa produkters användningsområden. Omvandlingen av konsum-
tionsvarornas kulturella mening och konventionella användning avtecknar sig därför som  
en potentiell, men sällan eller endast i undantagsfall realiserad, möjlighet i konsumenternas 
bruk av dem.
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Konsumtion som kommunikation och identitet
Det är bruket av konsumtionsvaror som öppnar för att konsumenter kan tillskriva dem nya 
betydelser och låta dem ge uttryck åt sin smak, sina identiteter eller livsstilar, samtidigt som 
det – som har framgått – öppnar för att omvandla varornas identiteter och värden, från t.ex. 
bruksföremål till gåvor eller samlarobjekt. Ibland är dessa processer invävda i eller överlappar 
varandra, ibland inte. T.ex. omvandlas såväl ett bruksföremåls identitet som mening och värde 
om det omvandlas till en gåva eller ett samlarobjekt. Och efter en sådan omvandling kan  
föremålet återigen anta karaktär av bruksföremål, beroende på hur och till vad det brukas.  
De potentiella omvandlingarna av ting och föremål upphör i denna bemärkelse inte förrän  
de har tillintetgjorts eller destruerats.

Möjligheten att omvandla de tings värden, identiteter och mening som påbörjar sitt sociala 
liv som varor är dock inte förbehållen de som konsumerar dem. Givetvis tilldelar också varu-
producenterna varorna specifika värden och identiteter och laddar dem med nya symbolvär-
den eller innebörder. Ett visst – och i vissa fall intensivt – mått av bricolageverksamhet, bl.a. 
i form av marknadsföring och reklam, föregår i denna bemärkelse varornas introduktion och 
lansering på varumarknaden. Som den samtida betydelsen av varumärken vittnar om förefaller 
numera produktionen av symbolvärden t.o.m. vara överordnad produktionen av själva varan: 
varans primära värde och attraktivitet ligger i att den är en märkesvara. Med hänvisning till 
modellen över tingens värden ovan kan man säga att varornas värde, inklusive deras bytes-
värde, har blivit alltmer beroende av deras symbolvärde och allt mindre av deras praktiska 
funktionalitet i snäv mening.

Detta återspeglar sig såväl i marknadsföringsstrategier som i det varumärkesmotstånd som 
framför allt Naomi Klein (2000/2003:54) har gjort sig till taleskvinna för med sin bok No 
Logo, där hon bl.a. konstaterar att ”loggorna har blivit så dominerande att de i princip för-
vandlat själva klädesplaggen till tomma behållare för de varumärken de representerar”. Detta 
behöver dock inte betyda att varor som kläder eller andra bruksföremål har blivit mindre 
funktionella eller mist sitt bruksvärde, som det ofta hävdas, utan snarare att detta bruksvärde 
alltmer har utvidgats till att omfatta symbolvärden, d.v.s. att de inköpta varorna brukas för att 
kommunicera önskvärda identiteter och livsstilar eller status, prestige och andra sociala värden. 
Samtidigt ger dessa symbolvärden uttryck åt att varukonsumtionen i sin helhet alltmer handlar 
om konsumtion av företeelser med immateriella förtecken som upplevelser, livsstilar, identiteter, 
status, prestige, berättelser, etc.

Inträdet i vad som har beskrivits som upplevelsesamhället, inklusive vad som har betecknats 
som en ny typ av upplevelse- eller kreativ ekonomi, har dock inte förändrat de handlingar och 
praktiker som ligger till grund för varje konsumtionsprocess och som kan åskådliggöras på 
följande sätt:
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Som praktik inleds konsumtionsprocessen ur konsumentens synvinkel redan innan själva 
varuinköpet i form av urvalet av den vara som köps och sträcker sig över den tid varan brukas 
till dess att den avyttras. Vad det innebär att ”konsumera” något får på detta sätt sin innebörd 
i förhållande till en praktik bestående av en serie av olika handlingsalternativ, som ger uttryck 
åt konsumtionsbegreppets etymologiska förankring i latinets consumptio, ”förtäring”, men 
samtidigt går utöver vad som kan betecknas som själva ”förtäringsögonblicket”. Vissa varor 
förtärs snabbt och i bokstavlig mening, som exempelvis en hamburgare, där steget från urval 
till avyttring i form av själva förtäringen är mycket kort och så gott som ögonblicklig, medan 
exempelvis tv-apparater eller cd-skivor normalt ”konsumeras” under en mycket lång tid och  
så småningom mycket väl återigen kan omvandlas till varor genom att säljas på andrahands-
marknader innan de slutligen destrueras som sopor eller skräp.

De handlingsalternativ som ryms i varukonsumtionen är också något som varuproducenter 
kalkylerar med, såväl i framställningen av olika produkter som i deras marknadsföring och 
reklam. Som exempelvis förekomsten av presentartiklar och samlingsboxar av cd-skivor eller 
dvd-filmer vittnar om är vissa varor prefabricerade som och kan sägas vara predestinerade  
för att omvandlas till gåvor eller samlarobjekt. Likaså hävdas det ofta, speciellt i kritiska  
konsumtionsbetraktelser och -analyser, att konsumtionsvarornas livscykel generellt sett har  
förkortats genom att det har byggts in ett slags ”åldrande” i dem i form av allt snabbare este-
tiska, symboliska och teknologiska skiftningar, som konsumenterna alltmer väger in i sina  
bedömningar och värderingar av varuutbudet. Den tilltagande slit-och-släng-mentalitet som 
enligt många kritiker bredde ut sig på 1960- och 70-talen skulle i denna mening närmast ha 
ersatts av en köp-och-släng-mentalitet, där fullt brukbara och funktionella föremål slängs och 
ersätts av nya enbart p.g.a. exempelvis designförändringar eller symboliska förskjutningar. 

Konsumtionsprocessen

Moment Urval Köp Bruk Avyttring   
       (Destruktion, byte, donation,  
       försäljning, etc.) 

Objekt som Vara Vara Bruks- Skräp/bytesföremål/gåva/vara
      föremål                                        

Människa som Kund Kund Ägare/ Kasserare/bytare/givare/säljare  
    brukare

Konsumtionens moment, modell från Bjurström m.fl. 2000 och Fornäs m.fl. 2007
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Konsumtion och konsumism
I den mån som en sådan köp-och-släng-mentalitet existerar kan den betraktas som ett uttryck 
för att konsumtionsvarornas symboliska laddningar och estetiseringen av dem har överordnats 
deras praktiska brukbarhet eller funktionalitet, liksom att det har blivit viktigare att äga eller 
inneha ett visst föremål än att bruka det. Samtidigt markerar sådana förskjutningar i de prak-
tiker eller handlingsmönster som är knutna till konsumtionen en möjlig övergång till vad som 
har betecknats som konsumism.

Distinktionen mellan konsumtion och konsumism är dock långtifrån klar. Medan ”kon-
sumtion” kan förstås och avgränsas som en praktik, kan ”konsumism” såväl referera till ett 
samhällstillstånd, en mentalitet, disposition eller läggning som vissa värden, värderingar eller 
normer och dessutom förstås som en praktik eller sätt att handla. Det senare kan exemplifieras 
med hur konsumtionshandlingarna i sig har blivit till ett nöje i form av shopping. Enligt Colin 
Campbell, upphovsman till en av de mest inflytelserika studierna av konsumismens uppkomst 
och utveckling, markerades dock den samhälleliga övergången från konsumtion till konsumism 
redan under 1700-talet. Hos Campbell (1987/2005:73) framträder konsumismen som en ny 
modern form av hedonism, som fr.o.m. 1700-talet ”förtrollar” människors ”inre värld”  
parallellt med att deras ”yttre värld avförtrollas” och lägger grunden till ett outsläckligt begär  
efter nya konsumtionsvaror och ständigt gäckade löften om behovstillfredsställelse. Men i 
Campbells tappning handlar konsumism också om den ställning och betydelse konsumtionen 
av varor, tjänster och upplevelser har i människors liv och varufieringen av samhället och  
olika livsområden.

I linje med detta betraktar Zygmunt Bauman (2007/2008:36) ”konsumismen” som ett 
uttryck för att ”mänskliga behov och begär” har omvandlats till ”den viktigaste drivkraften 
i samhället” och som något som ”inträffar när konsumtionen tar över den centrala roll som 
arbetet spelade i produktionssamhället”. För Bauman (ib:141) sammanfaller konsumismens 
definitiva genombrott på detta sätt med övergången från ett produktions- till ett konsumtions-
samhälle, vilket bl.a. markeras av en ny stratifieringsordning, där ”’icke-konsumenter’, inte 
’arbetslösa’” träder fram som en ny fattig underklass och betraktas som ett samhällsproblem. 
Med Baumans (ib:37) egna ord är det i första hand ”innehållet i den ’konsumistiska revolutio-
nen’” som han försöker ringa in: ”Frågan som behöver undersökas närmare är vad vi ’behö-
ver’, ’begär’ och ’längtar efter’, och hur substansen i vårt behövande, begärande och längtande 
förändras under och som en konsekvens av övergången till konsumism”.

Indirekt pekar både Campbell och Bauman med sina resonemang kring och analyser av  
konsumismen på att homo economicus, den idealtypiska människa som tänker och agerar  
ekonomiskt rationellt, bara utgör en sida av homo consumens, den människa som konsumerar 
och också styrs av mer diffusa, emotionella och irrationella drivkrafter, begär och behov.  
Dessutom har tematiseringarna av konsumismen överlag en mer explicit normativ karaktär 
än den övriga konsumtionsforskningen och berör också på ett mer direkt sätt etiska och mo-
raliska frågor, d.v.s. frågor om det goda och det rätta. Också detta återspeglar sig i Campbells 
och Baumans analyser. Exempelvis pekar Campbell (1987/2005:220ff) på hur den moderna 
människan hanterar motsättningen mellan en produktions- och konsumtionsmoral genom att 
separera dem i tid och rum, medan Bauman (2007/2008:57f) karaktäriserar konsumismen som 
bedrägeriets ekonomi: ”Den satsar på konsumenternas irrationalitet, inte på deras initierade 
och nyktra beräkningar; på att väcka konsumistiska känslor, inte på att odla förnuftet”.

Samtidigt som begreppet konsumism framstår som omstritt, inte minst p.g.a. att det kan 
tilldelas skiftande och i många fall relativt vaga innebörder, avser det ofta att fånga in hur  
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konsumtion har blivit till ett centralt livsinnehåll som även färgar av sig på hur människor  
uppfattar sin omvärld, sig själva och andra. Detta har uttryckts på ett slagkraftigt sätt av 
konstnären Barbara Kreuger med fotografiet Untitled (1987), där en hand visar upp ett kredit-
kortsliknande föremål med inskriptionen ”I shop therefore I am”; en travesti på Descartes  
klassiska cogito-argument, som det på ett slagordmässigt vis ofta refereras till i kritiska  
betraktelser kring och analyser av konsumismen.

Det empiriska stödet för konsumismens utbredning och konsekvenser är dock fortfarande 
relativt tunt. Tvärtom bekräftar den empiriskt inriktade konsumtionsforskningen fortfarande 
att huvuddelen av människors konsumtionspraktiker och -handlingar snarare har ett slags var-
dags- och nödvändighetskaraktär än drag av shoppingnöje, hedonism, njutning, nyhetsvurm, 
omättlighet eller andra karakteristika som kan tillskrivas konsumismen. Mot bakgrund av 
att engelskans ”shopping” har införlivats i svenskan som en kompletterande, men inte helt 
synonym, beteckning för ”att handla” eller ”köpa” något, kan man säga att konsumtionen 
fortfarande har huvudkaraktär av ”att handla” snarare än ”att shoppa”. Den förra typen av 
konsumtion har mer karaktär av vardag, arbete, nödvändighet och plikt, medan den senare 
mer avtecknar sig som ett njutningsfyllt nöje, en fritidsaktivitet eller har ett slags extraordinär 
karaktär. Vissa forskare, som t.ex. Daniel Miller (1987, 1998), menar t.o.m. att de konsum-
tionshandlingar och -beteenden som har karaktär av ”att handla” under lång tid har över- 
skuggats av intresset för mer extravaganta shoppingbeteenden. 

Samtidigt som det ur denna synvinkel kan riktas kritik mot de flesta kritiska analyser  
av konsumismen för att överbetona vissa företeelser eller inslag i människors konsumtion,  
som t.ex. vissa shoppingbeteenden, och bortse ifrån andra, som t.ex. deras vardagsbetonade 
inköp, bör detta ställas i relation till svårigheten att empiriskt fånga konsumistiska drag i  
deras konsumtionshandlingar och -beteenden. Det är t.ex. långtifrån självklart eller givet vad 
som kan tänkas utgöra indikatorer på den mentalitet, de handlingsmönster, begär eller behov 
som konsumismen ger uttryck åt. Icke desto mindre borde ambitionen att konstruera sådana 
indikatorer, med så hög validitet och reliabilitet som möjligt, ha potential att generera intres-
sant forskning; speciellt mot bakgrund av att konsumismen, åtminstone som samtidsfenomen, 
har underkastats få empiriska studier.
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Smak, identitet och livsstil som filter  
och uttryck i ungdomars konsumtion

I dag träder barn och ungdomar in i konsumentrollen långt innan de träder in på arbetsmark-
naden eller i försörjarrollen. I takt med att ungdomars inträde på arbetsmarknaden successivt 
har skjutits upp till allt högre åldrar, liksom deras inträde i försörjarrollen, har deras konsum-
tionsförmåga tidsmässigt blivit alltmer beroende av deras föräldrar och möjligheterna att dryga 
ut de pengar de erhåller av dem med extraarbeten vid sidan av skolarbetet eller sommarjobb. 
Deras förmåga att konsumera är i denna mening i huvudsak beroende av en gåvoekonomi med 
förankring i familjen och övergår med stigande ålder och krav på eftergymnasiala utbildningar 
för majoriteten av dem till ett slags kreditekonomi, vars bas utgörs av studielån och olika typer 
av bidrag, innan de så småningom träder in på arbetsmarknaden och – i bästa fall – blir fullt ut 
”självförsörjande”.

Denna väg till självförsörjning, som gäller för majoriteten av alla ungdomar i Sverige och 
andra postindustriella eller senmoderna samhällen, medför också att de i regel träder in i rollen 
som självständiga eller oberoende konsumenter först vid omkring tjugo års ålder eller senare. 
Ungdomar gör förvisso självständiga konsumtionsval redan innan de träder in på arbetsmark-
naden, men det är först när de får egna inkomster (eller en ”egen” ekonomi i form av studielån 
och -bidrag) som dessa val förenas med mer fullständig ekonomisk autonomi eller ekonomiskt 
oberoende.

I ljus av att ungdomars inträde i ”konsumtionssamhället” i denna bemärkelse föregår  
deras inträde i ”produktionssamhället” balanseras inte heller deras ”konsumtionsidentitet” 
mot en ”produktionsidentitet” på samma sätt som bland vuxna. Utan förankring i ett arbete  
eller en yrkesroll ligger det ur denna synvinkel närmare till hands att ungdomar i större ut-
sträckning eller på ett mer påtagligt sätt än vuxna söker och förankrar sin identitet i någon 
form av konsumtion, inklusive de symbolvärden denna tillhandahåller. Att ungdomar står 
utanför arbetsmarknaden hör till de gemensamma drag som framträder i deras livsvillkor  
och som kan sägas särskilja ungdoms- från vuxensamhället, men samtidigt måste ställas i  
relation till det förras inre differentiering, i termer av t.ex. ålder, klass, genus, etnicitet, geo- 
grafisk tillhörighet och, inte minst, livsstilar och stilar. Sociala, kulturella och ekonomiska 
strukturer lägger på detta sätt grunden till ett differentierat ungdomssamhälle, där ungdomar  
å ena sidan delar vissa åldersspecifika erfarenheter med varandra som särskiljer dem från 
vuxna, men å andra sidan också särskiljer dem från varandra.

Själva användningen av ungdomsbegreppet öppnar i de flesta sammanhang för att de ge-
mensamma dragen i ungdomssamhället överskuggar dess inre differentiering när det talas om 
ungdomar. Talet om ungdom bidrar härigenom till att homogenisera ungdomen som social 
kategori, på ett sätt som döljer såväl ungdomssamhällets stratifiering som differentiering.  
Detta återspeglar sig också när ungdomars konsumtion tematiseras. Ur denna synvinkel fram-
träder tonårsmarknaden, d.v.s. den del av varumarknaden som i mer specifik mening vänder  
sig till ungdomar, som en del av ungdomssamhället, men som ungdomar orienterar sig mot 
med skiftande konsumtionskapacitet eller -förmåga, social bakgrund och tillhörighet, livs-
inställning, behov, smak, etc. Ungdomars konsumtion är i huvudsak koncentrerad till denna 
marknad, men utmynnar icke desto mindre i olika konsumtionsval, liksom sätt att bruka de 
inköpta varorna och tillskriva dem eller omtolka deras mening.

Med undantag för den genusdifferentiering som tonårsmarknaden själv ger uttryck åt 
genom att den till stor del är uppdelad i en sektor för pojkars/unga mäns respektive flickors/
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unga kvinnors konsumtion, vet man i dag betydligt mer om ungdomars allmänna konsumtions-
mönster än om hur dessa mönster skiljer sig åt mellan olika ungdomskategorier eller -grupper. 

Mot denna bakgrund ligger det också nära till hands att överbetona hur ungdomar följer  
olika konsumtionstrender och bortse ifrån frågor som handlar om vilka ungdomar det är som  
följer dem och vad som ligger bakom eller avgör vilka trender som slår igenom bland olika 
ungdomskategorier eller -grupper. I likhet med vad som är fallet för vuxna spelar smak i 
allmänhet en viktig roll för vad ungdomar konsumerar och i synnerhet när det är fråga om 
kultur-, medie- och konfektionskonsumtion, som hör till de sektorer av varumarknaden som 
ungdomar i huvudsak orienterar sig mot och inom vilka de spenderar huvuddelen av sina egna 
pengar. Som jag tidigare pekade på fungerar smak både som ett filter för vad människor, inklu-
sive unga människor, konsumerar och som något som uttrycks genom eller i deras konsumtion. 

Samma dubbelhet kännetecknar konsumtionens relevans för identiteter och livsstilar: den 
egna identitetsuppfattningen eller livsstilen fungerar både som ett filter och uttryck för vad 
ungdomar konsumerar. Dubbelheten förklaras av att identiteter och livsstilar, precis som smak, 
är något som både internaliseras och externaliseras – eller m.a.o. något som införlivas i oss och 
som vi på olika sätt ger uttryck åt och härigenom också gör tillgängligt för andras uttolkningar 
och bedömningar. Samtidigt har begrepp som smak, identitet och livsstil en grundläggande re-
lationell karaktär: en smak, identitet eller livsstil får sin innebörd i relation till och i förhållande 
till hur den skiljer sig från eller kontrasterar gentemot andra smaker, identiteter och livsstilar.

Den filter- respektive uttrycksfunktion som sammanhänger med smak, identitet och livsstil i 
konsumtionsprocessen kan åskådliggöras på följande sätt:

Som framgår fungerar smak, identitet och livsstil som ett filter i konsumtionsprocessens inle-
dande moment av urval och köp, samtidigt som det senare också ger uttryck åt dem, genom att 
köphandlingen, i likhet med bruket, kan betraktas som en externalisering av köparens smak, 
identitet eller livsstil. Men såväl filter- som uttrycksfunktionen kan även – om än långtifrån 
alltid – spela en viss roll i konsumtionsprocessens slutmoment, när den inköpta varan på olika 
sätt avyttras. Avyttringen kan t.ex. markera att den en gång inköpta varan inte längre över-
ensstämmer med eller ger uttryck åt brukarens smak och därför ”filtreras” bort ur hans eller 
hennes ägodelar. Själva avyttringen fungerar i ett sådant fall som ett slags indirekt bekräftelse 
på brukarens förändrade smak, genom att den markerar att föremålet i fråga inte längre faller 
honom eller henne i smaken.

Konsumtionsprocessen

Moment Urval Köp  Bruk Avyttring   
       (Destruktion, byte, donation,  
       försäljning, etc.) 
  
  Filter    Uttryck
Smak
Identitet
Livsstil
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Konsumtionsmoral:  
från spara-inte-slösa-mentalitet till shopaholics?

I huvudsak fungerar dock smak som ett filter vid urvalet och inköpet av en vara, medan dess 
uttrycksfunktion i huvudsak är knutet till bruket av den. Givetvis gäller detta också i första 
hand för den typ av konsumtion och varor som förmedlar starka konnotationer till eller kan 
sägas representera eller stå för olika smaker, identiteter eller livsstilar. Vardagsinköpet av mjölk, 
socker eller grädde uppfyller knappast sådana kriterier, men däremot de flesta varor, tjänster 
eller upplevelser som i någon mening går att hänföra till en upplevelse-, kultur-, medie- eller 
konfektionsmarknad.

När det gäller denna typ av konsumtion bekräftar många studier att såväl vuxna som ung-
domar konsumerar sådant som överensstämmer med och ger uttryck åt deras smak, identitet 
och livsstil. Däremot är bilden betydligt mer splittrad när det gäller förståelsen av hur de sma-
ker, identiteter och livsstilar som (symboliskt) manifesterar sig i konsumtion sammanhänger 
med andra sociala faktorer; inte minst med avseende på ungdomars konsumtion. I likhet med 
andra faktorer som lägger grunden till identiteter och livsstilar, som t.ex. arbete, yrkesroller och 
utbildning, knyter konsumtionspraktiker samman vissa människor med varandra och särskiljer 
dem från andra. Som Georg Simmel (1904/1971) pekade på redan i början av 1900-talet  
angående modeväxlingar sammanfaller detta dessutom med att personliga konsumtionsval 
antar kollektiva former och utmynnar i ett slags oavsiktlig konformism genom att andra gör 
samma, men likaledes personligt grundade, val vid ungefär samma tidpunkt.

Detta bidrar, i likhet med en rad andra processer, till en förslitning och nedbrytning av  
konsumtionsvarors symboliska värden och innebörder. Samtidigt framstår denna omvandling 
av individualism till konformism som en process som på en och samma gång underbygger  
och hämmar en tilltagande individualisering av smaker, identiteter och livsstilar. Dessutom 
motverkas en sådan individualisering av att ”produktionssamhället” fortfarande utgör en  
förutsättning för ”konsumtionssamhället”, även om det senare numera framstår som mer 
primärt i många – och framför allt unga – människors liv än tidigare. ”Produktionssamhällets” 
sociala strukturer spelar i denna mening fortfarande en viktig roll för människors konsumtions-
val och -preferenser, också när dessa val framstår som högst individuella. Detsamma gäller – 
om än inte på samma direkta eller påtagliga sätt – för ungdomar, trots att huvuddelen av dem 
i dag inte tar steget in i eller integreras i ”produktionssamhället” förrän vid omkring eller efter 
tjugo års ålder. Vid sidan av deras sociala bakgrund och genus spelar ”produktionsförbered-
ande” faktorer som t.ex. deras skolprestationer och utbildningsval fortfarande en viktig roll  
för de smaker, identiteter och livsstilar som både fungerar som filter för och uttrycks genom 
vad de konsumerar.

Det finns dessutom fog för att hävda att ungdomars inordning och position i sådana pro-
duktionsförberedande sociala strukturer även spelar en viktig roll för förståelsen av deras liv 
som konsumenter utifrån andra aspekter än dem jag har berört här. Det gäller t.ex. ungdomars  
deltagande i den typ av amatör- och kunskapsbaserade internetkulturer som enligt Henry  
Jenkins (2006a, 2006b) och andra forskare har stärkt deras ställning som mediekonsumenter 
i förhållande till medieföretagen och fört in alltfler produktiva moment i deras mediekon-
sumtion, som produktionen av fanfiktion, -kritik, -diskussioner, bloggsajter och blogginlägg. 
Samtidigt som detta deltagande öppnar för en utvidgning av de filter- och uttrycksfunktioner 
varigenom smak, identitet och livsstil manifesterar sig symboliskt i ungdomars konsumtion,  
vet man i dag ganska lite om hur det är knutet till bakomliggande sociala faktorer som t.ex. 
klass, genus och utbildning.
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Detsamma gäller andra aspekter av ungdomars konsumtion och inte minst sådana som berör 
etiska frågor och deras inställning till olika former av konsumtion. Lika litet som vuxna är 
ungdomar en homogen konsumentkategori. Och liksom bland vuxna lägger sociala, kulturella 
och ekonomiska faktorer, även om de inte är identiska eller verkar på exakt samma sätt, grun-
den till olika konsumtionsmönster, -kulturer och inställningar till konsumtion som sådan bland 
ungdomar. 

Samtidigt förstås ungdomars konsumtion på nya sätt och omgärdas av nya värderingar och 
normer. ”Produktionssamhällets” spara-inte-slösa-normer, liksom den spargris- och sparbank-
stradition som gav uttryck åt dem, är i dag överspelade och förefaller – åtminstone på ytan – 
ha ersatts av ”konsumtionssamhällets” shoppingvurm, omättliga behov och kreditmöjligheter. 
Oaktat om det föreligger en sådan normförskjutning eller ej, är det intressant att missbruks-
metaforen även har fått fotfäste i den samtida förståelsen av konsumtionen i form av begreppet 
shopaholic, köpmissbrukaren. På samma sätt som för ”spel-” och ”sexmissbruk” förefaller inte 
längre etik och moral utan medicinska – eller snarare kvasimedicinska – diagnoser sätta gränser 
för vad som är acceptabelt respektive oacceptabelt i konsumtionens rike. Och intressant nog  
är det i det senare fallet inte primärt fråga om när bruket av konsumtionsvaror övergår i miss-
bruk, utan när den lockelse som varorna utövar och själva köphandlingen gör det.
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Försakelser och förhandlingar -  
vardag för barnfamiljer med knapp ekonomi.

Karin M. Ekström, Torbjörn Hjort

Inledning1

Under de senaste decennierna har konsumtion kommit att bli ett allt viktigare område för män-
niskor när det gäller att uttrycka och uppfatta socioekonomisk status. Det finns även forskare 
(Bauman 1998) som hävdar att konsumtion blivit viktigare än arbete när det gäller att visa 
status. I ett överflödssamhälle som det svenska är det framför allt den symboliska och positio-
nella konsumtionen som är betydelsefull, d.v.s. sådan konsumtion som syftar till att visa om-
givningen hur man vill uppfattas. På ett förenklat sätt kan man säga att denna typ av konsum-
tion rymmer två olika drivkrafter, social emulering och social distinktion. Emulering innebär 
att konsumtionen syftar till att man vill uppfattas som de flesta, som majoriteten konsumenter. 
Distinktion innebär däremot att genom konsumtion visa att man är annorlunda än de flesta,  
att man är unik och sticker ut från mängden.

Forskningsmässigt har det huvudsakliga intresset varit inriktat mot distinktion, d.v.s. kon-
sumtion som kan tolkas som nyare trender och som utmärker sig. Den andra drivkraften, den 
sociala emuleringen, den ibland kanske gråare och vardagligare konsumtionen har inte tilldra-
git sig samma intresse. Detta har bl.a. fått som konsekvens att det är konsumenter som ligger i 
framkanten av förändrade konsumtionsmönster som tilldrar sig intresset medan de som genom 
sin konsumtion strävar efter att uppfattas som majoriteten, som ”normala” och efterföljare till 
trendsättare inte studerats i samma omfattning. 

Forskningen och kunskapen är begränsad gällande hur familjer med låg inkomst hanterar  
sin vardag och hur de påverkas av de förväntningar som finns på att de mer allmänna konsum-
tionsmönster som existerar i dagens konsumtionskultur (Ekström och Hjort 2009). För grup-
per med låg inkomst handlar konsumtionen mycket om att försöka konsumera på ett sätt som 
signalerar normalitet och att på så sätt visa att man någotsånär följer utvecklingen avseende 
allmänna konsumtionsmönster. Att inte kunna följa med strömmen och konsumera som andra 
innebär en risk att uppfattas som annorlunda och avvikande från konventionella konsumtions-
mönster (t.ex. Bauman 1998, Ransome 2005). Stigmatiseringen av att uppfattas som miss-
lyckad konsument kan av vissa uppfattas som lika illa som att uppfattas som fattig. För män-
niskor som lever under knappa förhållanden kan konsumtionen vara en inkörsport för att delta 
i samhället i stort. Det är en anledning till att låginkomsttagare ibland tenderar att konsumera 
produkter som kan anses vara icke-nödvändiga basvaror eller även s.k. ”lyxvaror”. Konsum-
tionen är ett uttryck för att delta, att konsumera som alla andra. Vid marginalisering på andra 
samhällsarenor så som arbete, boende och utbildning tycks även konsumtion ha fått en allt mer 
betydelsefull roll för delaktighet i det etablerade samhället.

1 Detta kapitel är en förkortad version av rapporten ”Det blir många nej” – konsumtionens meningar och villkor för 
barnfamiljer med knapp ekonomi. Konsumentverket rapport 2010:38.
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Syfte
Syftet med denna rapport är att beskriva och försöka förstå innebörden av en vardag kantad 
av fattigdom bland familjer med knapp ekonomi i den svenska välfärdsstaten. Denna fattigdom 
kan både beskrivas som absolut och relativ – det handlar både om att kunna äta sig mätt och 
att snegla på kompisens mobiltelefon, både om att ha någonstans att bo och att försöka köpa 
märkeskläder. 

I de intervjuer som vi genomfört tecknas en bild av flera dimensioner av en vardag i fattig-
dom. Avsikten är att försöka identifiera de processer som pågår mellan familjens olika medlem-
mar med fokus på sådant som rör konsumtion och konsumtionens mening. Vad innebär en 
utsatt och otrygg ekonomisk situation för konsumtionsvillkoren och vilka uttryck tar det sig i 
de processer som är kopplade till konsumtion, t.ex. förhandlingar och prioriteringar? På vilka 
sätt påverkar den begränsade ekonomin roller, möjligheter till påverkan och inflytande för så-
väl barn som föräldrar? Vilken typ av konsumtion diskuteras, finns det konsumtionsrelaterade 
frågor som skapar konflikter, vem ansvarar för vilken typ av konsumtion, vem påverkar och 
hur ser förhandlingar och beslutsprocesser ut? Hur påverkar finansiella begränsningar förhand-
lingsmöjligheter och konsumentsocialisation? 

Vår avsikt är att reflektera över hur processer som inklusion, exklusion och marginalisering 
påverkar familjer med låg inkomst i en konsumtionskultur. Tidigare forskning om låginkomst-
tagare har huvudsakligen studerat hushåll som en enhet i förhållande till konsumtion och inte 
tagit hänsyn till den interaktion och dynamik som finns inom familjer, mellan familjemedlem-
mar, men även i relation till det omgivande samhället.

Ekonomisk marginalisering och fattigdom
Ekonomisk marginalisering eller fattigdom är ett relationellt fenomen som handlar om relatio-
ner mellan människor. Om alla hade levt under knappa förhållanden hade ekonomisk knapp-
het varken varit skambelagt eller stigmatiserande. I en utvecklad välfärdsstat som den svenska 
förväntas det inte finnas någon fattigdom och när forskare eller samhällsdebattörer ändå lyfter 
fram fattigdom som fenomen i ett svenskt sammanhang påbörjas nästan per automatik en 
diskussion om hur fattigdom ska definieras. En sådan diskussion om definitioner handlar ofta 
om fattigdom ska förstås som antingen ett absolut eller relativt fenomen. Absolut fattigdom 
innebär att knappt ha resurser för att täcka livets nödtorft som mat och kläder. Relativ fattig-
dom innebär att man i och för sig kan täcka de materiella nödvändigheterna men att man ändå 
tvingas leva på ett sätt som avviker från dominerande sociala normer. 

Ekonomisk utsatthet studeras vanligtvis inom välfärds- och fattigdomsforskningen. Inom 
denna forskning används teorier om social marginalisering och exklusion som kan bidra till en 
ökad förståelse. Bland annat kan dessa teorier säga en del om komplexiteten och dynamiken i 
ekonomisk utsatthet. 

I den internationella forskningen om fattigdom har huvudfokus legat på att studera familjen 
som minsta beståndsdel snarare än enskilda familjemedlemmar. I Sverige finns forskning kring 
konsumtion hos ekonomiskt utsatta även om den inte är speciellt omfångsrik. Denna forskning 
(Hjort 2004) visar bl.a. att konsumtionen spelar en påtaglig roll för upplevelsen av delaktighet 
med det etablerade samhället och hur tydligt familjer med knapp ekonomi upplever krav kring 
att följa allmänna konsumtionsmönster. Men även i Sverige är det framför allt hushållet som 
varit i fokus för studier. Studier om familjer med knapp ekonomi har i första hand sett familjen 
som en helhet snarare än enskilda familjemedlemmar.
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Sociala jämförelser
För att närma oss frågor relaterade till konsumtionens mening(ar) som vi i föreliggande studie 
fokuserat på använder vi i huvudsak två olika typer av teoribildningar. Den första handlar 
om hur konsumtion kan förstås i termer av sociala jämförelser. Konsumtionen erbjuder både 
möjligheter och skapar press avseende såväl emulering som distinktion. När det gäller ekono-
misk utsatthet har tidigare studier visat (t.ex. Hjort 2004, Bonke 2005) att konformitet genom 
konsumtion är ett sätt för låginkomstfamiljer att visa att de deltar i samhället som alla andra. 
Det är också ett faktum att de flesta konsumtionshandlingar har drag av både konformitet och 
distinktion. Även familjer med låg inkomst använder konsumtion som distinktion, d.v.s. på 
något sätt försöker de urskilja sig från mängden även om huvuddelen av konsumtionen sker i 
syfte att fylla behov av materiella nödvändigheter samt konsumera på ett sätt så att man passar 
in. Sättet individer konsumerar på kan ses både som ett uttryck för distinktion och emulering 
beroende på sammanhang (t.ex. Ekström 2010a). 

Den andra teoribildningen som vi fokuserat på i denna studie tar sin utgångspunkt i de 
förhandlingar och processer som pågår mellan olika familjemedlemmar som lever under eko-
nomisk knapphet. Vi är intresserade av hur barn och föräldrar påverkar varandra som konsu-
menter och hur beslutsprocesser tar sig i uttryck. Barnens möjlighet att påverka kan förväntas 
vara beroende av socioekonomisk bakgrund. Utan att specifikt ha fokuserat på processer inom 
familjen visar både Hjort (2004) och Bonke (2005) att barnen prioriteras och att mycket energi 
läggs på att barnen ur ett konsumtionshänseende ska hålla så jämna steg som möjligt med sina 
kamrater. Ekström (1995) fann att familjer med höga inkomster tillät sina barn mer påverkan 
jämfört med familjer med låga inkomster. Direkt påverkan handlar om att bli tillsagd vad som 
ska göras, indirekt påverkan handlar om att ta hänsyn till andra familjemedlemmars önskning-
ar utan att ha blivit tillsagd eller genom att lära genom att observera (t.ex. Ekström 2010b).
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Konsumentsocialisation
Det finns begränsad kunskap om vad konsumtionen innebär för låginkomstfamiljer och hur 
olika familjemedlemmar lär sig om konsumtion. Forskning om konsumentsocialisation belyser 
att man lär sig bli konsument (t.ex.Ward 1974). En majoritet av denna forskning har fokuserat 
på barn som konsumenter, men det är viktigt att poängtera att även vuxna socialiseras som 
konsumenter. Socialisationspraktiker i familjer kan antas skilja sig åt beroende på inkomstnivå 
(t.ex. Bonke 2005; Ekström 1995; Hjort 2004). Familjer med högre inkomst kan allokera re-
surser på ett sätt som låginkomstfamiljer ofta saknar. En majoritet av forskningen om socialisa-
tion har fokuserat antingen på barn eller på föräldrar utan att ta hänsyn till hur de interagerar 
och lär sig från varandra (Ekström 2006). Barn påverkas dock inte bara av sina föräldrar utan 
även av kompisar, släktingar etc. 

Barnens roll i familjer med knappa resurser är förhållandevis outforskat, förmodligen p.g.a. 
metodologiska svårigheter. Att studera barn är en svår uppgift och det är ännu svårare när de 
lever i familjer med knappa resurser. Ett skäl är att föräldrar ofta vill skydda sina barn från 
den ”verkliga” situationen för att inte oroa dem och därför tillåter de oftast inte att deras barn 
deltar i studier (t.ex. Harju 2008). En annan anledning att inte delta i en studie om fattigdom 
är de känslor av skam och stigma som ofta associeras med detta. 

Tidigare forskning om familjer med knappa resurser har funnit att barns konsumtion priori-
teras på bekostnad av föräldrarnas konsumtion (Hjort 2004). Forskning om ekonomisk utsatt-
het har också visat på att prioritering av barnens konsumtion kan innebära att föräldrar ger 
uttryck för att vilja vara kompetenta föräldrar (Hjort 2004; Bonke 2005).
Sammanfattningsvis är vår utgångspunkt att båda teoribildningarna, social jämförelse samt  
förhandlingar och processer inom familjer, tillsammans kan ge oss en ökad förståelse för hur 
konsumtionskulturen påverkar och kommer till uttryck i familjer med låg inkomst. Den för-
sta tar sin utgångspunkt i hur familjemedlemmar agerar och kommunicerar sin identitet och 
sociala position i relation till omgivningen medan den andra fokuserar på dynamiken inom 
familjerna. 

Metod och material
Studien är baserad på intervjuer med sex barnfamiljer som bor i en svensk storstad. Familjerna 
har olika etnisk bakgrund och kompositionen följer mönstret av familjer som lever under  
fattigdom i Sverige såsom invandrare och ensamstående föräldrar (t.ex. Salonen 2008). Alla  
de intervjuade föräldrarna utom en är ensamstående. Av de fem ensamstående föräldrarna är 
fyra mammor och en pappa. Som låginkomsttagare avser vi här familjer som vänt sig till en  
frivillig organisation för ekonomiskt stöd. Baserat på information från denna organisation  
befinner sig majoriteten av de familjer som söker strax ovanför, på eller under socialbidrags-
normen. I enstaka fall beviljas ansökningar från familjer som befinner sig över normen. Det 
finns följaktligen goda skäl för att anta att de intervjuade familjen lever under synnerligen 
knappa förhållanden. 

Vi har valt att göra intervjuer med de föräldrar som barnen bor hos och att inte intervjua 
barnen. I några familjer var barnen för små för att det skulle vara meningsfullt och i de famil-
jer där barnen åldersmässigt skulle kunna delta gjorde vi bedömningen att vi behövde mer tid 
för att skapa en sådan relation att det hade varit etiskt försvarbart att intervjua barnen. En 
förälder ville inte att intervjun skulle ske i hemmet då barnet eventuellt skulle höra samtalets 
innehåll.  
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De familjer som har valt att medverka har alla informerats om de sedvanliga forskningsetiska 
principerna. Intervjuerna tog cirka en timme och ägde rum i hemmen hos familjerna, förutom 
en intervju som ägde rum hos en frivillig organisation, som nämnts ovan. 

Efter att vi genomfört intervjuerna har vi analyserat intervjuerna utifrån våra olika forsk-
ningshorisonter, konsumtionskultur i marknadsföring respektive socialt arbete.

Resultat
Vi har valt att koncentrera oss på sju teman som på ett tydligt sätt träder fram ut materialet: 

•	Det	första	temat,	materiella	och	sociala	nödvändigheter,	belyser	hur	överflödssamhället	på		
 olika sätt tränger sig på även hos fattiga familjer och skapar ett spänningsförhållande mellan  
 det basala, som att äta sig mätt, och symboliskt betydelsefull konsumtion som märkeskläder  
 och mobiltelefoner. 
•	Det	andra	temat,	sociala	jämförelser,	behandlar	hur	familjerna	i	studien	jämför	sig	med	och		
 ser på sig själva i förhållande till omgivningen. 
•	Inflytande	och	påverkan	bildar	ett	tredje	tema	som	berör	hur	en	knapp	ekonomi	påverkar		
 inflytande, roller och positioner inom familjen. 
•	Det	fjärde	temat	diskuterar	mat	och	matvanor	då	detta	område	är	centralt	i	familjernas	liv.	
•	Kontroll,	som	utgör	det	femte	temat,	är	något	som	karaktäriserar	vardagen	när	det	gäller		
 konsumtion och hushållsekonomi. 
•	Det	sjätte	temat,	kreativitet,	handlar	om	hur	familjerna	gör	för	att	hantera	och	få	vardagen		
 att fungera utifrån begränsade resurser, t.ex. de sista dagarna före utbetalning av barn- 
 bidraget. 
•	Det	sjunde	och	avslutande	temat	belyser	betydelsen	av	de	sociala	nätverk	som	finns	runt	 
 familjerna i studien. 

I presentationen och analysen av resultatet har vi valt att väva samman intervjuerna med de 
olika familjerna och framför allt lyfta fram olika mönster som vi identifierat. 

Framträdande teman i studien

Materiella och sociala nödvändigheter
Tidigare studier om konsumtion och ekonomisk utsatthet (t.ex. Hjort 2004, Bonke 2005)  
använder begrepp som sociala och materiella nödvändigheter. Materiella nödvändigheter inne-
bär sådan baskonsumtion som mer eller mindre tas för given i västvärlden, t.ex. mat, kläder 
och boende. Sociala nödvändigheter utgörs av, i detta sammanhang, sådant som barnfamiljer 
förväntas ha möjlighet att konsumera eller vad som kan beskrivas som allmänna konsum-
tionsmönster. Tidigare studier på detta område (t.ex. Hjort 2004, Bonke 2005) har i huvudsak 
fokuserat på hur familjer hanterar förväntningar på sociala nödvändigheter eftersom dagens 
konsumtionskultur fokuserar på just sådan konsumtion. I denna studie kan vi dock se att de  
intervjuade familjerna finner det problematiskt att också klara av den materiellt nödvändiga 
konsumtionen. Föräldrarna uttryckte oro t.ex. för att barnen inte åt tillräckligt, att de var  
oroliga att bli uppsagda från lägenheten, att inte ha råd att köpa mediciner och att inte ha  
tillräckligt med pengar för att betala de mest nödvändiga räkningarna.   
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Parallellt med denna oro nämner föräldrarna också diskussioner i familjen om de senaste mo-
biltelefonerna, Converseskor och om annan typ av konsumtion som är av en helt annan karak-
tär än att kunna äta sig mätt. I flera av familjerna visste man inte hur man skulle lösa  
en eventuell situation där t.ex. en säng eller TV gick sönder. En mamma som för en ständig 
kamp för att få pengarna att räcka till både mat och blöjor uttryckte hur avvägningar som  
rör kronor och ören kan te sig: 

”ett par limpor bröd varar längre än ett paket kycklingfilé och de är dessutom billigare” 

Detta citat visar på betydelsen av några kronor. Denna och andra bilder av uttryck för knapp-
het som t.ex. att föräldrar väljer att inte äta den mat de bjuder barnen på pekar på tämligen 
uppenbara avsteg från en gängse bild av hur barnfamiljer i Sverige kan hantera sin vardag.  
I tidigare studier (t.ex. Harju, Hjort & Montesino 2010) framgår det att familjer i Sverige står 
i kö för att få bröd av en frivillig organisation. Även i denna studie framkom att en intervjuad 
familj gjorde detta. 

De svårigheter de intervjuade familjerna har att få vardagen att fungera ur ett konsumtions-
perspektiv bör också placeras in i ett större samhälleligt sammanhang där utvecklingen går mot 
ökade inkomstklyftor och där det förmodligen blir än svårare för den typ av familjer som ingår 
i denna studie att hålla jämna steg med den allmänna konsumtionsutvecklingen. I konsum-
tionskulturen ser vi att nya produkter och mode förhållandevis snabbt förvandlas till sociala 
nödvändigheter och delaktighetsmarkörer.

Konsumtion och sociala jämförelser
En betydelsefull uttrycksform för sociala jämförelser är konsumtion. Detta gäller oavsett in-
komst och innefattar jämförelser såväl mellan som inom olika grupper som mellan individer. 
I de intervjuer som genomförts har vi försökt att vara observanta på hur sociala jämförelser 
kommuniceras och hur man jämför sig. En tendens är att de vuxna verkar ställa sig utanför.  
De befinner sig inte på jämförelsernas catwalk annat än som just föräldrar då de har prioriterat 
ner den egna konsumtionen till en låg nivå. Denna typ av prioritering har också framkommit  
i tidigare studier (jfr Hjort 2004). 

Det är snarare i rollen som förälder de vuxna talar i termer av sociala jämförelser. Även om 
man har en ytterst begränsad ekonomisk situation är det betydelsefullt att kunna visa att man i 
alla fall är en förälder som kan tillgodose barnets behov. Det är genom barnens kläder, leksaker 
och aktiviteter som man visar att man är en duglig förälder och det är också på detta område 
jämförelserna sker. Någon förälder beskriver sig till och med som ett föredöme som klär sitt 
barn finare än andra. Men för flera andra är krav på att kunna jämföra sig med omgivningen 
svåra att leva upp till och detta uttrycks i termer av skam och sorg:  

”Det är klart att man tittar, man ser att andra barn har märkesgrejer och så kommer han i så 
fula skor och då skäms man lite. Jag känner ingen press men jag blir ledsen. Stackarn måste 
vara klädd så bara för att hans mamma går på soc.”  

Bland de äldre barnen och ungdomarna är de sociala jämförelserna tydliga, åtminstone utifrån 
föräldrarnas berättelser. Det framställs som en ständig jakt på att inte halka efter. Ett sätt för 
barnen och ungdomarna att aktualisera dessa jämförelser är att berätta vad kamraterna fått 
eller gjort. Ett annat sätt är att visa och prata om annonser och reklam och på så vis försöka 
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ge intryck av att det inte är så dyrt, alla andra har ju. Föräldrarna är naturligtvis medvetna om 
denna sociala press som deras barn och tonåringar lever under:

”Min son kräver mycket hela tiden, han jämför sig i skolan med andra barn, med spel, kläder, 
håret och mobiltelefon.”

Intervjuerna visar även att familjerna jämför sig med andra som lever med bättre ekonomiska 
förutsättningar. Barn i denna typ av familjer beskrivs delvis som bortskämda och som tar all-
ting för givet. En mamma understryker att hon tycker det är bra att hennes barn är tacksamma 
och uppskattar vad de får: 

”man får en bamsekram, tack så jättemycket mamma, man ser glädjen, det värmer gott.” 
 
Genom de sociala jämförelserna framstår konsumtionen mer som något man känner sig tving-
ad eller pressad till än något som är lustfyllt (jfr Bonke 2005). Den sociala jämförelsen fram-
ställs av föräldrarna mer i termer av konformitet, d.v.s. att försöka konsumera som andra eller 
på ett sätt man upplever som normalt än som distinktion vilket skulle innebära att konsumtio-
nen används för att uttrycka exklusivitet eller olikhet. 

Barnens påverkan och inflytande
Barnen står på flera sätt i centrum bland de intervjuade familjerna. När det gäller påverkans-
möjligheter tar sig detta olika uttryck. Å ena sidan beskrivs föräldrarnas sätt att agera som 
förhållandevis auktoritärt som innebär att de ofta säger nej och får sätta tydliga gränser. Detta 
skulle också kunna beskrivas som ett tämligen odemokratiskt sätt att agera men nödvändig-
heten av att ha kontroll och kunna fördela de få resurser som finns tycks tvinga fram detta  
förhållningssätt. Å den andra sidan beskrivs en helt annan typ av agerande där barnen bjuds 
in att delta i olika typer av beslutsprocesser, inte sällan utifrån en argumentation om att det 
är viktigt att barnen får insikt i den ekonomiska situationen och blir en del av planeringen av 
konsumtionen. Det kan beskrivas i termer av konsumentsocialisation, d.v.s. att lära sig som 
konsument. Denna demokratisering kan också ses som ett sätt och en möjlighet att göra barnen 
nöjda eller att se till så att de får vad de önskar.  

Det är tydligt att den största delen av planeringen av ekonomi och konsumtion handlar om 
att i så stor utsträckning som möjligt hålla barnen ”skadeslösa” för den knappa situation som 
råder. De intervjuade föräldrarna är måna om att barnen inte ska avvika och uppfattas som  
annorlunda av andra barn. 

Utifrån en grov uppdelning av vårt resultat skulle man kunna skilja på barns påverkan och 
inflytande. Påverkan innebär att framför allt de äldre barnen och tonåringarna på ett medvetet 
och aktivt sätt försöker påverka föräldrarna eller föräldern att konsumera en viss typ av mat, 
kläder och mobiltelefon. Inflytande berör främst de mindre barnen genom att föräldern priori-
terar deras kost, kläder, aktiviteter etc. även om barnen inte ger uttryck för sådana önskemål. 

I vår studie finns naturligtvis även påverkan bland de mindre barnen och inflytande bland de 
äldre, gällande t.ex. mat. Barn lär sig också hur de, i förhållande till föräldrarna ska använda 
den knappa situationen som argument för inte avvika eller uppfattas som annorlunda (jfr Hjort 
2004).
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Mat och matvanor
Mat och inköp av mat är ett betydelsefullt inslag i familjernas liv. I intervjuerna talas det 
mycket om betydelsen av att barnen äter, tycker det är gott och att de blir mätta. Planering av 
mat och måltid innehåller flera olika dimensioner som omsorg, kärlek, näring, respektabilitet 
och pengar (jfr Beardsworth & Keil 1997; Miller 1998). Möjligen är dessa dimensioner ännu 
mer betydelsefulla för familjer med knapp ekonomi då maten tar en större del av den totala 
hushållsbudgeten än för andra mer ekonomiskt etablerade familjer.

I intervjuerna visade det sig att det är en ständig balansgång mellan att handla det barnen 
tycker om och att maten ska räcka. Köps det till exempel ett godare bröd tar det slut fortare 
och köps det O’boy går det åt för mycket mjölk. Någon köper genomgående bröd med kort 
datum och skivspill till pålägg. Den begränsade ekonomiska situationen gör att det är svårt 
att köpa den mat barnen önskar. Föräldrarna pratar om betydelsen av att försöka anpassa 
mathållningen efter vad barnen vill ha och äter. Det är besvärligt om barnen via kamrater eller 
andra i omgivningen vänjer sig eller får impulser till annan, dyrare mat. Det är vanligt före-
kommande med lågprismärken (t.ex. Eldorado och Euroshopper) och en mamma berättar att 
hon låter sina barn testa skillnaden mellan ett etablerat varumärke och lågprismärke. Godtar 
barnen lågprismärket köper mamman fortsättningsvis lågprismärket. Hon har till exempel 
gjort detta test med pasta och testet utföll till lågprismärkets fördel. Hon berättar även att hon, 
för att ge lågprismärkena mer smak, ”kryddar upp den”, även barnen använder detta uttryck. 
Samtidigt finns det anledning att fundera över barnens möjligheter att ha en annan uppfattning 
då de medvetet eller omedvetet anpassar sig till den ekonomiska situationen. I samma familj 
hade dottern, 16 år, berättat för mamman att hon hade sett prissänkt ost med kort datum i en 
affär och tipsade mamman och att köpa denna. 

En uppfattning som alla hushåll vittnar om är att de skulle vilja köpa bättre mat. Det ten-
derar att bli mycket korv, färs, köttbullar och pasta, det är mer sällan det blir fråga om hela 
köttbitar eller fisk. Mathållningen tycks också följa cykeln av utbetalningar som sker i form av 
lön, sjukersättning, socialbidrag, pension, barnbidrag etc. Just före utbetalningarna är det svårt 
att få pengarna att räcka till mat, flera av de intervjuade hänvisar till sin uppfinningsrikedom 
men också till att maten är extra bristfällig under dessa dagar.  

Ett förhållandevis genomgående tema som vi noterade var hur mammorna talade om sitt 
eget ätande. Flera av dem hade speciella förhållningssätt: de åt inte samma mat som barnen,  
de hade problem med ätandet, de bantade, de var inte hungriga och så vidare:

”Jag äter inte när jag håller diet utan då lever jag på fastepåsar. Det finns naturligtvis en bak-
tanke, jag får ju 15 måltider för 200 kr.”

I intervjuerna visade det sig att barnens mat och ätande prioriterades. En mamma uttryckte 
det som att hon kände sig mätt redan när hon kände lukten av mat och att hon tänkte på sina 
barn. Hon beskrev att hon inte var hungrig, det var tillräckligt med ett knäckebröd med ost, 
men hon är samtidigt medveten om att det inte är bra för henne och att barnen sagt till henne 
att hon måste äta:

”Jag äter inte själv, jag är dålig på att äta. Det blir någon macka, barnen ska ha sitt först.” 

Det kan naturligtvis finnas en rad olika anledningar till att föräldrarna äter mindre eller annan 
mat än barnen. Men själva bekräftar de att den knappa ekonomin åtminstone är en delförkla-
ring till deras egna förhållningssätt till mat.
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Kontroll
Ett genomgående mönster i intervjuerna är talet om och beskrivningen av kontroll och pla-
nering av utgifter och konsumtion. I Bonke (2005) gjordes en jämförelse mellan ekonomsikt 
utsatta och mer etablerade familjer med fokus på konsumtion som visade att de ekonomiskt 
utsatta familjerna hade betydligt större kontroll på inköp, utgifter och framför allt på vad som 
fanns kvar på kontot. De etablerade hade inte samma kontroll, om det någon månad behövdes 
mer pengar sköts sparade medel till. 

Bland familjerna i denna studie fanns det ingen buffert eller sparade medel. I princip samtli-
ga familjer hade en sträng kontroll över kassan och konsumtionen: inköpslistor skrevs, kvitton 
sparades, inköp bokfördes, extrapriser och realisationer bevakades bl.a. genom rabattkuponger 
och i vissa fall genom internet. Konsumtionen verkade vara sig ganska lik vecka efter vecka, 
det skedde inte några större avvikelser. I alla familjerna tycktes en betydande del av energin 
kretsa runt hur många dagar det är kvar tills nästa utbetalning och hur mycket som är kvar  
på kontot: 

”Det är alltid bara pengar, har vi råd med det, har vi råd med det” 

Denna kontroll tär på familjerna och flera beskrev vardagen som grå och tråkig och att de 
kände att de ibland måste göra något extra för barnens skull. Man måste bryta cirkeln, t.ex. 
hade nästan alla familjer någon form av fredagsmys med läsk, chips och popcorn. Vidare köpte 
man ibland mat man egentligen inte hade råd med för att någon gång släppa på kontrollen.  
En mamma berättade om hur hon resonerar de gånger hon köper lite godare mat:

”Vi gör så här ändå, vi får försöka lösa det på något sätt. Det är så roligt att se glädjen hos 
barnen. Sen kommer oron efteråt – shit, jag skulle inte ha gjort så – men man får försöka dölja 
det för barnen.”

En annan sa: 

”Och ibland tänker jag att vi måste få unna oss det här, t.ex. lite räkor. Det får svida i slutet på 
månaden, det får lösa sig.”

Ofta är denna tillfälliga avvikelse från det vanliga mönstret direkt riktat till barnen. Någon 
gång måste man göra något extra, det finns förväntningar inför helgen på att det ska serveras 
lite annorlunda och godare mat. Eftersom det finns få möjligheter att göra något annat så blir 
maten viktig, bland annat som en gemensam aktivitet för familjen. Samtidigt innebär detta 
något som ger upphov till oro och ånger, den järnhårda kontrollen innebär förmodligen att det 
finns en viss förutsägbarhet, att det finns pengar även om det är lite. Släpper man på kontrollen 
riskerar denna förutsägbarhet att förvandlas till osäkerhet och oro. Men enligt flera familjer är 
detta ett pris man är beredd att betala.
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Kreativitet för att hantera vardagen
För att kunna hantera vardagen måste familjerna ständigt försöka finna nya lösningar på olika 
typer av situationer som uppstår. Vardagen präglas av ett pusslande för att få ihop pengar och 
tid. När pengarna sinar finns det oftast ett antal dagar kvar innan nästa utbetalning och då 
krävs det uppfinningsrikedom. En annan konsekvens av den begränsade ekonomin är svårighe-
ter att hantera oförutsedda utgifter. En skolutflykt eller behov av medicin skulle kunna inne-
bära att något annat måste prioriteras ner. När det gäller mat gäller det att kunna använda sin 
fantasi. En mamma uttryckte det som att hon kan göra ”pasta med skinksås av ingenting”. Ett 
annat sätt är att använda kryddor för att få maten att smaka mer, något som nämndes ovan. 
En tidigare studie (Ekström et al. 2003) visade att ryska familjer med knappa resurser hante-
rade sin situation genom att använda resurser som kunskap och förmåga att använda olika for-
mer av tekniker. En långsiktig planering försvåras av frånvaron av buffert och att oförutsedda 
utgifter förhindrar den planering familjerna ändå försöker hålla sig till. 

Sociala nätverk
För de familjer som ingår i studien är den befintliga inkomsten inte tillräcklig, pengarna räcker 
helt enkelt inte, oförutsedda utgifter måste lösas på kort tid. Med andra ord är familjerna i 
behov av något större marginaler än vad deras egna inkomster ger. Budgetmässigt är förutsätt-
ningarna små när det gäller att skaffa ett större konsumtionsutrymme. Några familjer i studien 
har skaffat krediter och hamnat i skuldproblem, en familj genomgår t.ex. skuldsanering. För 
dem som har socialbidrag är det svårt att få krediter. I en intervju framkom också att SMS lån 
med hög ränta är svårt att betala av när inkomsten är begränsad.

Det som ser ut att vara den viktigaste förutsättningen för familjerna i studien är att ha ett 
personligt nätverk som har möjlighet att bistå med såväl finansiell hjälp som tjänster. Flera av 
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de intervjuade uppger att de har en släkting som har bil vilket är betydelsefullt för att kunna 
handla där det är billigt, t.ex. lågprisaffärer för livsmedel eller kläder.

För ensamstående föräldrar är det också betydelsefullt att ha någon form av avlastning 
såsom barnvakt och i några fall finns morföräldrar som kan ställa upp med detta. Det bety-
delse-fullaste stödet som nätverket står för är ändå möjligheten att låna eller få pengar och att 
få saker. Ofta är dessa pengar eller saker öronmärkta för eller riktade till barnen. Det tycks 
finnas en stolthet som gör det svårt att ta emot pengar som inte är öronmärkta för något spe-
ciellt ändamål, t.ex. en sparkcykel eller någon form av aktivitet. För vissa av familjerna finns 
det släktingar med betydligt bättre ekonomiska förutsättningar medan det för andra snarare 
handlar om släktingar som har det något bättre eller befinner sig i samma läge. För två av de 
intervjuade är dessa möjligheter starkt begränsade, en kan låna av kompisar medan den andra 
inte har någon att låna pengar av:

”Jag har ingenstans att vända mig om pengarna tar slut. Jag pratar knappt med mamma,  
jag kan inte be henne om pengar. Hon har ju själv inte så mycket. Ibland får jag 100 eller 200 
spänn, men det är bara om det gäller blöjor eller så, om det är akut.”

Emellertid är ett resursstarkt nätverk inte enbart positivt. Att t.ex. syskon befinner sig i helt 
olika ekonomiska situationer påverkar naturligtvis relationen då man till stora delar lever olika 
liv och den ena är beroende av den andra med inte tvärtom. Likaså vittnar flera om att det 
känns besvärande att som vuxen behöva be sina föräldrar om pengar. En av mödrarna ställdes 
inför en oväntad utgift:

”Jag ville inte gå till mamma och pappa för de hade hjälpt mig så mycket under julen”

Förutom familjen finns det andra som också kan utgöra ett socialt nätverk. En av de intervjua-
de berättade att en second hand butik hade ringt och berättat att de fått in nya Levis jeans som 
hon kunde köpa till sina barn för 99 kr per par. De intervjuade berättade också att de vände sig 
till en frivilligorganisation för ekonomisk hjälp och att de också kontinuerligt sökte ekonomisk 
hjälp genom att ansöka ur olika fonder.

Slutsatser 
Konsumtion innebär för familjerna i studien både att kunna äta ordentligt, att snegla på kom-
pisens nya mobiltelefon, att ha någonstans att bo och att ha möjlighet att kunna köpa åtmin-
stone något märkesplagg. Föräldrarnas berättelser pekade på flera dimensioner av vad ett 
vardagsliv i fattigdom kan innebära. Konsumtionen handlar om att klara vardagen, men det 
också viktigt att kunna konsumera som andra för att inte riskera att ställas utanför. Gällande 
relationen till det omgivande konsumtionssamhället så fanns det variationer i hur familjerna 
beskrev sig själva och sina förhållningssätt. Några av dem försökte följa det man uppfattar som 
ett normalt konsumtionsmönster medan andra mer eller mindre tycks ha gett upp detta för att  
i stället fokusera på baskonsumtion. När föräldrarna talade om press och förväntningar var det 
alltid relaterat till barnens konsumtion. Barnen tycktes ha en särställning i familjerna avseende 
konsumtion och resursfördelning. Det är i första hand barnen som skyddas mot risken att bli 
betraktade som avvikande och som misslyckade konsumenter. De vuxna tycks ha reducerat sig 
själva, åtminstone som konsumenter, till att enbart vara föräldrar. 
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Precis som i flera andra länder i västvärlden pågår det i Sverige en utveckling som pekar mot 
ökade inkomstklyftor (t.ex. OECD 2008). Grupper med låga inkomster är med absoluta mått 
inte fattigare än tidigare men gapet till andra inkomstgrupper har ökat. Parallellt med denna 
utveckling tycks också konsumtionen som ett sociokulturellt stratifieringsinstrument öka i bety-
delse. De visuella elementen i konsumtionskulturen har blivit allt mer betydelsefulla. De all-
männa konsumtionsmönstren tenderar att flytta allt längre ifrån sådant som grupper med låga 
inkomster har råd att konsumera. Sverige är också, precis som stora delar av världen, präglat 
av ökad arbetslöshet och nerdragningar i de offentliga välfärdssystemen. 

I intervjuerna framkom det två olikartade sätt att förhålla sig till utvecklingen av en accele-
rerande konsumtionskultur. Å den ena sidan talade flera om att det blivit svårare att klara den 
vardagliga ekonomin, å den andra sidan fanns det hos flera hopp om en positiv förändring, att 
få in en fot på arbetsmarknaden. Att stanna kvar i den situation de nu befinner sig i beskrevs av 
flera som ohållbart. Förväntningarna på framtiden var en blandning av pessimism, oro, fövänt-
ningar och drömmar. 

I framtiden behövs mer forskning om på vilka sätt relationerna mellan vuxna och barn på-
verkas av de knappa omständigheterna. Hur och om vilken typ av konsumtion lär sig barn och 
föräldrar av varandra? Vilka avtryck sätter den ekonomiska utsattheten på relationen mellan 
familjerna och det omgivande samhället? 

Det behövs överhuvudtaget mer kunskap om konsumtionens mening(ar) hos familjer med 
låg inkomst. Hur planerar och prioriterar de och i vilken utsträckning görs jämförelser med 
grannar, kompisar etc. Vilken betydelse har varumärken och medier? Hur utvecklas kompe-
tens hos både barn och föräldrar? Vilken kompetens finns och vilken kompetens saknas för att 
kunna navigera som konsument och medborgare i en konsumtionskultur? Det behövs forsk-
ning som på ett mer djupgående sätt, såväl empiriskt som teoretiskt, förmår belysa hur materi-
ellt och socialt nödvändig konsumtion interagerar och hur familjer hanterar denna balansgång.

Studien har också visat på behovet av att forskningsmässigt studera hushållsekonomins 
relation till konsumtionen. Knappa förhållanden innebär att hushållskassan blir central och 
historiskt har kvinnan tagit detta ansvar. De flesta familjerna i studien består av ensamstående 
föräldrar men i berättelser om hur man hanterar pengar refereras det ofta till den andre föräld-
ern som i fem av sex fall är mannen. Kvinnorna beskriver ofta sitt eget sätt att hantera hus-
hållsekonomin i kontrast till hur barnens fäder sköter sin ekonomi. Ofta har männen en något 
bättre ekonomisk situation men kvinnorna lyfter fram hur männen köper onödiga saker till 
barnen och inte tar sitt ansvar när det gäller att lära barnen pengars värde. 

Vad som är intressant är att denna ”könade” konstruktion av ekonomiskt ansvarstagande 
verkar gå i arv. Av våra intervjuer framgår att flickorna är de som förväntas vara sparsamma, 
prismedvetna och bli som sina mödrar medan sönerna inte förväntas ta samma ansvar. Poj-
karna beskrivs som slösaktiga, prioriterar fel och gör slut på maten. Döttrarna köper inga dyra 
kläder, de jagar extrapriser och passar på när det är billigt medan sönerna kan lägga mycket 
pengar på ett par byxor. Det intressanta ur ett socialisations- och genusperspektiv är alltså inte 
enbart hur konsumtionsmönstren skiljer sig åt mellan flickor och pojkar utan hur det nästan 
med självklarhet framställs som något naturligt och hur denna uppfattning skapas.  

Ett annat intressant spår är pengars olika betydelse beroende på var de kommer ifrån. Med 
inspiration från Zelizers (1994) bok om pengars olika sociala innebörder skulle det vara intres-
sant att närmare studera hur pengar, också i sammanhang där dessa är en bristvara, ges olika 
betydelse och funktion. I denna studie kan vi se hur t.ex. barnbidrag och studiebidrag betraktas 
som ”andra pengar” än t.ex. socialbidraget eller lönen. Det är pengar som barnen och ungdo-
marna, direkt eller indirekt, tycks ha rätten att göra anspråk på även om situationen är ytterst 
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knapp. Om det tillfälligtvis kommer in extra pengar till familjen tycks dessa fördelas på ett an-
nat sätt än de mer ”traditionella” pengarna. Gåvor och ekonomiskt stöd från familjens nätverk 
har också en tendens att uppfattas på ett annat sätt andra pengar. 

Ett annat spår rör tidsperspektiv och syn på framtiden. Avsaknaden av buffert innebär att 
det inte finns några marginaler utan det tycks ständigt vara en fråga om att välja bort, om-
prioritera och att försöka se till att det finns lite pengar över till oförutsedda utgifter. I denna 
och andra studier vi medverkat i tidigare bekräftas denna bild. Emellertid är våra kunskaper 
tämligen begränsade när det gäller vad dessa korta tidshorisonter innebär och hur de påver- 
kar familjerna. Den andra delen som är knutet till just tidshorisonten fokuserar på synen på  
framtiden. I en tidigare studie har frågan om tidsperspektiv och framtid berörts (Bonke 2005).  
I skillnader mellan ekonomiskt utsatta familjer och mer ekonomiskt etablerade familjer fram-
kom då bland annat följande: medelinkomsttagare har i högre grad möjlighet till att spara  
för framtiden än låginkomsttagare vars sparande är inriktat på att klara de närmaste dagarna 
eller veckan.  

Avslutningsvis behövs forskning som förmår fånga konsumtionens betydelse för männis-
kors upplevelse av delaktighet och inklusion. Samhället är idag så präglat av konsumtion att 
vi behöver ställa nya frågor och utveckla nya teoretiska verktyg för att förstå konsumtionens 
betydelse. Det behövs också en ökad förståelse för hur beslutsprocesser och förhandlingar om 
konsumtion inom familjer påverkas av en accelererande konsumtionskultur, i synnerhet när 
skillnaderna mellan olika familjers ekonomiska förutsättningar ökar. 
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Unga på nätet –  
om nätkulturer och ungas strategier.

Elza Dunkels

Detta kapitel handlar om unga och deras aktiviteter på nätet. Jag har valt att använda ordet 
unga för att beteckna gruppen barn och ungdomar, medveten om att termen är en aning svä-
vande. Det gör jag därför att det är svårt att uttala sig om vilken åldersgrupp som gör vad;  
dels ser det olika ut i olika studier, dels är det sällan så att vissa aktiviteter begränsas till vissa 
åldrar. Det finns förvisso en debatt som handlar om just ålder i förhållande till syn på datorer 
och internet, där ena sidan hävdar att det är stor skillnad i förhållningssätt mellan generatio-
nerna och den andra gör gällande att andra variabler såsom kön, etniskt ursprung och social 
klass påverkar förhållningssättet lika mycket. I detta kapitel finns dock ingen anledning att ta 
hänsyn till den debatten varför jag inte kommer att skilja mellan barn och ungdomar.

Ett försök att sammanfatta vad unga gör på nätet ger tre huvudspår; de roar sig, de umgås 
och de lär sig. Medierådets återkommande studie av barn i Sverige (Medierådet, 2010) ger  
en ganska tydlig bild av att nätet är en arena för umgänge och för att ha kul. Många forskare 
så som Veen och Vrakking (2006), Dunkels (2007) och Ito et al, (2008) har dessutom visat  
att det pågår ett lärande som inte alltid är tydligt för omgivningen. En del av detta lärande  
har bestått av att unga har utvecklat strategier för att hantera det de upplever som negativt  
på nätet. Mycket av den forskning som finns om ungas nätanvändning, bland andra Dunkels 
(2007) och Larsen (2010), ger en bild som står i stark kontrast till medierapporter om faror  
på nätet. Där media generellt rapporterar om att unga är utsatta för sexuella förövare och  
trakasserier, menar de flesta unga att de har fungerande sätt att hantera de eventuella situatio-
ner som uppstår och att den övervägande delen av nätanvändningen präglas av djup vänskap 
och positiva upplevelser.

Unga konsumenter på nätet
Ska man titta på unga som konsumenter ger nätet utrymme för många typer av konsution.  
Dels finns sådant som kan betecknas som rena köp av produkter så som spel och musik,  
antingen i form av fysiska produkter, exempelvis skivor, eller genom att man betalar för att  
få ladda ner en fil. Dels kan konsumtionen handla om icke-fysiska varor som till exempel  
medlemskap eller prenumeration. Betalning kan ske genom att skicka sms som kostar mer än 
ett vanligt sms, via ett telefonnummer där pengar dras från hemtelefonen eller via ordinarie 
betalningskanaler där det krävs att en vuxen betalar; internetbank, bankkort och olika typer  
av säkra betalningslösningar. En konsumtion som är relativt ny är handel med icke-fysiska  
varor i en icke-fysisk miljö. Det kan röra sig om produkter som skapats i ett spel och sedan 
säljs vidare eller en spelkaraktär som byggs upp och därefter säljs vidare. Det är en form av 
investering som spelaren gör, där den tid spelaren lagt ner på sin karaktär eller på att skaffa  
sig produkter, till slut omsätts i pengar utanför spelet. 

Mycket av det deltagande på nätet som unga är engagerade i är gratis. Möjligen skulle man 
kunna anse att det är gratis bara på en ytlig, synlig nivå. Någon tjänar trots allt pengar på att 
tillhandahålla tjänster där unga kan mötas, publicera sina bilder, dela med sig av sina tankar, 
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etc. För att göra det gratis för användaren är många tjänster reklamfinansierade så att det inte 
medför några direkta kostnader för användaren. Samtidigt finns det tecken som tyder på att 
vi inte är lika mottagliga för annonser på nätet som på exempelvis 1990-talet så frågan är åt 
vilket håll utvecklingen kommer att gå i ett läge där traditionell annonsering inte längre är lika 
lönsamt som tidigare. Man kan se en alternativ väg i de produktplaceringar som förekommer 
i spel, på framgångsrika bloggar, etc. Dels finns den typ av produktplacering vi redan ser på 
film; där aktörerna dricker en viss dryck eller bär ett visst klädmärke. I spel förekommer sådant 
i stor utsträckning, där finns exempel på täta samarbeten mellan speltillverkare, musikprodu-
center och andra verksamheter som har spelare som målgrupp. Dels finns en typ av sponsring 
som är vanlig bland bloggar med många läsare, där ett företag skänker varor till bloggaren som 
sedan skriver om produkten. Den informella och intima tonen i bloggen gör att reklamen fram-
står mer som en personlig rekommendation än reklam från ett företag. Nätet erbjuder generellt 
goda möjligheter att söka ut specifika grupper att rikta sin marknadsföring. Genom all den  
information man uppger frivilligt, exempelvis när man skaffar sig ett konto i ett socialt nät-
verk, eller genom att ens datortrafik loggas, skapas förutsättningar för företag att rikta rekla-
men till en relativt tydlig målgrupp, vilket med stor sannolikhet påverkar värdet på denna typ 
av marknadsföring.

Unga är också i stor uträckning konsumenter via ombud. En förutsättning för att kunna  
befinna sig på nätet är en relativt kostsam infrastruktur. Man behöver ha tillgång till en dator 
och någon måste betala för uppkoppling till internet. Än så länge handlar det om stora pengar  
i förhållande till vad unga människor tjänar och det krävs således en välvillig vuxen som kan 
tillhandahålla denna infrastruktur. Många unga som inte har tillgång till dator och uppkopp-
ling i hemmet uppvisar stor uppfinningsrikedom för att ändå få tillgång till nätet. Det kan 
handla om att besöka bibliotek eller andra ställen som tillhandahåller gratis tillgång till internet 
eller bara att besöka andra familjer med internettillgång. Många unga vill ha snabb, pålitlig 
uppkoppling till nätet och företag är inte sena att utnyttja denna önskan i sin marknadsföring 
av datorer, uppkoppling och tekniska prylar till hemmet.
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Säkerhet till salu
Barn kan också sägas vara målgrupp via ombud för en annan typ av produkt som fått visst 
genomslag framförallt under 2000-talet, nämligen säkerhetsprodukter riktade till unga. I  
kölvattnet av den skeva medierapporteringen av ungas liv på nätet, där allmänheten kan upp-
fatta farorna som större än de i själva verket är, har en mängd så kallade säkerhetslösningar 
till datorer seglat upp. Denna lukrativa bransch riktar in sig på föräldrarna som konsumenter 
men det är barnen som är slutkonsumenten eftersom det är deras säkerhet man använder som 
försäljningsargument. Det är i och för sig inget nytt med att sälja produkter för barns säker-
het, det har vi ju vant oss vid när det gäller trafiksäkerhet, till exempel. Det som skiljer trafik-
säkerhetsbranschen från internetsäkerhetsbranschen är att den första bygger sina argument på 
forskning om just trafiksäkerhet medan den senare arbetar med känslor som argument. Man 
kan säga att man spelar på föräldrars och lärares osäkerhet för att få sälja en produkt som  
ska skydda barnen.

Det finns nämligen inget som säger att dessa produkter utgör något som helst skydd för 
barn. Tvärtom finns det forskare som anser att de kan vara kontraproduktiva och utgöra ett 
hinder för de etiska samtal som föräldrar ständigt bör föra med sina barn och som istället  
utgör ett verkligt skydd (Dunkels, 2009). Exempelvis menar Shifman och Varsano (2007)  
att det finns en risk att föräldrar och lärare invaggas i falsk säkerhet när det innehåll barnen  
tar del av på nätet är granskat i förhand.

Det man vet idag om risker på nätet är att farorna har ytterst lite att göra med själva datorn 
och vilket innehåll barnen får tillgång till via datorn. Istället kan man tack vare forskning av 
bland andra Shannon (2007), Ybarra och Mitchell (2008) och Ybarra et al. (2007) slå fast att 
en gemensam nämnare hos många av de barn som råkat ut för sexuella förövare efter kontakt 
på nätet, är att de befinner sig i en utsatt social situation. En stor del av de unga som verkligen 
är i riskzonen har alltså ett svårt liv i övrigt och det de har utsatts för har ytterst lite med just 
nätet att göra. Nätet kan ses som en arena på vilken deras utsatthet exponeras och som den 
plats där de får kontakt med en förövare. Det grundläggande problemet är dock fortfarande  
att de är sårbara för den manipulation som vuxnas sexuella kontakter med barn på nätet  
väldigt ofta utgör. Kunskapen att det ligger till så ger upphov till helt andra frågor och kräver 
helt andra lösningar än de säkerhetslösningar som marknadsförs. 

Jag tänkte gå vidare genom att mer detaljerat diskutera tre exempel på dessa säkerhets- 
lösningar, nämligen tekniska lösningar, varnande föreläsningar och säkerhetstips.

Tekniska lösningar
Till sin natur är tekniska lösningar sådana att de söker lösa problem genom att identifiera  
ett antal parametrar som antas medföra risker vid datormedierad kommunikation. Själva  
lösningen är sedan att på teknisk väg förhindra farorna. Det klassiska exemplet som funnits 
sedan användning av internet slog igenom hos den breda allmänheten i mitten på 1990-talet  
är filterprogram som filtrerar bort sexuellt och våldsamt innehåll. Dessa filterprogram är  
populära i många länder men har inte fått stort genomslag i Sverige. På senare år har även 
något som kallas chattskydd dykt upp på marknaden. De marknadsförs som skydd mot exem-
pelvis sexuella förövare och är applikationer som bland annat låter föräldrarna få tillgång  
till barnets användarkonton på nätet, ger återkommande säkerhetstips till barnet och ger för-
äldrarna möjlighet att filtrera innehåll och övervaka barnets aktiviteter på nätet. Ett allmänt 
problem med den här typen av produkter är att de blir väldigt generella eftersom parametrarna 
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måste vara förinställda för att applikationen ska vara till någon nytta för användaren. Om 
jag som kund ska kunna installera ett program utan allt för mycket arbete bör det mesta vara 
inställt redan från början. Ytterst få kunder vill lägga ner timmar på att definiera var de tycker 
att gränsen går mellan sexinformation och pornografi eller vad de tycker om att barnen blog-
gar under sitt riktiga namn. Det är frågor man vill lämna över till programmakarna eftersom 
det ligger i sakens natur att den som köper en teknisk lösning inte litar på sin egen förmåga att 
engagera sig i just de frågorna. Alltså får vi en lösning som ska passa alla, oavsett kulturell  
bakgrund, religiös hållning, etc. Ytterligare ett problem med vad man skulle kunna kalla tek-
niska lösningar på mänskliga problem är att de per definition baseras på värderingar, det vill 
säga vad som anses vara bra respektive dåligt för barn. Dessa värderingar är dock inte trans-
parenta för konsumenten utan fungerar som dolda utgångspunkter för beslut som fattas av 
tillverkaren. Som användare måste man alltså acceptera företagets värderingar och de val dessa 
värderingar leder fram till utan att ha fått värderingarna redovisade för sig. Det är ingalunda  
så enkelt att alla föräldrar delar värderingar när det gäller de här frågorna. Dels är det kultu-
rellt betingat vad man anser är utvecklande för barn och vad de bör skyddas från, dels finns 
skillnader mellan generationer, familjer och individer. I de yttersta kanterna av värderings- 
skalan kan vi säkert hitta gemensamma uppfattningar; när vi pratar om dokumenterade över-
grepp kan man se att det råder konsensus men relativt snart kommer man ner på frågor där det 
inte finns några enkla svar. Vid vilken ålder barn ska få möjlighet att söka information om eller 
bara stilla sin nyfikenhet när det gäller sex är en sådan fråga. En annan är om det är nyttigt  
och utvecklande eller destruktivt att lära sig mer om andra kulturer, andra politiska system  
och andra religioner. Den typen av svåra avvägningar har tillverkarna av tekniska lösningar  
att göra i föräldrarnas eller lärarnas ställe om de väljer att installera filterprogram.

Varnande föreläsningar
Det andra exemplet, varnande föreläsningar, skulle man kunna likna vid en samtida freak show 
som i lika delar underhåller och förskräcker. Den typiska föreläsaren har samlat på sig exempel 
på avarter av nätkommunikation och visar åskådarna dessa tagna ur sitt sammanhang. I vissa 
fall kan till och med själva visningen av dessa avarter bryta mot lagen. Bilder som är olagliga 
att inneha, som exempelvis en dokumenterad våldtäkt på barn, det som ibland kallas barnpor-
nografi, får man inte heller titta på i sin dator eftersom det rent tekniskt betyder att man har 
laddat ner bilden och tittar på den lokalt i sin egen dator. I varnande föreläsningar uppvisas 
dessa avarter som om de vore normal användning av nätet och något som alla barn ständigt är 
utsatta för. De risker som finns på nätet plockas ur sin kontext och målas upp som något alla 
barn riskerar. I många fall är detta välmenande vuxna som antingen arbetar för eller hyrs in av 
välrenommerade ideella organisationer. Syftet med föreläsningarna är med största sannolikhet 
inte att underhålla och förskräcka utan kan ses som ett uttryck för välvilja och en önskan att 
hjälpa barn. Problemet är att dessa föreläsningar inte har sin grund i vetenskaplig kunskap  
om ungas nätanvändning och därmed förknippade risker. Istället baseras de på antaganden 
och gissningar. De diskussioner som följer på den här typen av föreläsningar blir sällan sansade 
samtal om hur vi ska kunna vara starka vuxna och stötta våra barn. Istället blir det generella 
tipset från föreläsaren ofta att föräldrarna ska öka sin övervakning av barnet och se till att vara 
den som kontrollerar tillgången till internet.



73

Säkerhetstips
Den tredje versionen av vanligt förekommande lösningar är säkerhetstips, safe use guides på 
engelska, listor på sådant som unga bör tänka på för att vara säkra på nätet, riktade direkt 
till unga eller till de vuxna i barnets närhet. Avsändarna av dessa säkerhetstips är ofta ideella 
organisationer men även myndigheter och företag kan ligga bakom. Vid en genomgång av 
säkerhetstips i de europeiska länderna (Lüders et al., 2009) visade det sig att råden i de olika 
länderna var påfallande lika trots att avsändarna var vitt skilda. Inget av säkerhetstipsen i 
studien angav någon källa eller motiverade på annat sätt att just de råden var säkra. De flesta 
säkerhetstipsen innehåller rådet att unga inte ska lämna ut personlig information på nätet.  
Som personlig information listas många gånger riktigt namn, bostadsort, telefonnummer och 
självporträtt där man kan identifiera personen på bilden. I några av länderna, som Sverige, 
Norge och Danmark, ges rådet att tänka efter innan man publicerar personuppgifter medan  
det i andra länder är formulerat som en direkt uppmaning att inte lämna ut sådan information. 

Det finns ett par märkligheter med den här uppmaningen att vara anonym på mötesplatser 
på nätet. Tanken att anonymitet skyddar har för det första inget direkt stöd i forskning om 
unga och nätet. Tvärtom menar vissa forskare, exempelvis Bae Brandtzæg (2009) och Staksrud 
et al. (2009) att anonyma miljöer skapar större utrymme för trakasserier, förtal och sexuell 
utsatthet. Det finns således skäl att anta att de förhållningssätt vi normalt har utanför nätet 
också skulle kunna gälla på nätet; att vi lär våra barn att stå för det de säger och gör. Inte heller 
tanken att anonymitet hindrar förövare från att hitta offer baserar sig på vetenskaplig kunskap. 
Forskare som Shannon (2007) Ybarra och Mitchell (2008) och Ybarra et al. (2007) har, som 
nämndes ovan, visat att det är andra faktorer som påverkar vem som blir ett offer. Att då ge 
råd som inte fungerar kan möjligen försvaras med att det åtminstone inte kan skada eller att 
man vill ta det säkra före det osäkra. Dock bör man då ta med i beräkningen att när råden inte 
har någon effekt kan det få till följd att de uppfattas som mindre värda, det vill säga en sorts 
psykologisk devalvering av råden. 

Det finns ytterligare en märklighet med säkerhetstipsen. Det visade sig vid den genomgång 
av europeiska säkerhetsråd jag gjorde (Lüders et al., 2009) att råden inte bara var påfallande 
lika sinsemellan, de har dessutom sett ungefär likadana ut sedan mitten av 1990-talet. Samma 
tips har följaktligen cirkulerats i dryga 15 års tid trots att nätanvändningen har genomgått 
stora förändringar. För att utvärdera säkerhetstipsen kan man därför inte enbart bedöma hur 
rimliga råden verkar utan man bör sätta dem i det sammanhang där de är tänkta att göra nyt-
ta, det vill säga på dagens mötesplatser på nätet. Det visar sig då snabbt att det inte är möjligt 
att umgås anonymt på nätet, annat än i väldigt marginella sammanhang. De flesta användarna 
befinner sig dagligen på det man kallar egocentriska sociala mötesplatser (Larsen, 2010) som 
använder den egna personen som ett nav. Till skillnad från 1990-talets mötesplatser som oftare 
var uppbyggda kring ett gemensamt intresse eller en aktivitet bygger dagens mötesplatser på att 
användarna identifierar sig och bygger upp ett nätverk av vänner. Dessa praktiker kräver att 
alla användare delar med sig av både sådan information som gör att man kan identifieras som 
person och sådan information som kan föra användarna känslomässigt närmare varandra.  
Det är alltså inte ens tänkbart att befinna sig på moderna sociala mötesplatser på nätet och  
behålla sin anonymitet, lika lite som det är möjligt att ingå i ett nätverk utanför internet utan 
att avslöja vem man är. Om man framhärdar i att utfärda rådet om anonymitet på nätet, ser 
jag att det finns en risk att detta skapar utrymme för att barnen döljer sina verkliga aktiviteter 
för de vuxna. Risken är att det blir ännu svårare för barnet att berätta om hon verkligen råkar 
ut för något eftersom hon dels måste erkänna att hon inte följt de vuxnas råd, dels berätta att 
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något farligt har inträffat. Att publicera råd som inte går att följa skulle alltså kunna skapa en 
ännu farligare situation än om råden aldrig utfärdats. Utöver detta kan det finnas risk att vi 
skuldbelägger offren om vi framhärdar i att ge uttryck för en falsk korrelation mellan barnens 
beteende och faror. Om någon som inte har följt råden blir utsatt för något är risken stor att 
offret ser det som att hon bidrog till faran genom att inte lyda råden.

Om vi alltså inte kan hitta andra gemensamma nämnare hos offren än att de flesta befinner 
sig i en svår social situation, kan vi egentligen inte ge något annat råd än att de unga ska må 
bra. Att må bra, känna tillit och ha bra självkänsla låter sig naturligtvis inte formuleras som 
råd till de unga. Istället är det vuxnas ansvar att se till att alla barn får ett bra liv. Ur samhäl-
lets synpunkt handlar den här frågan delvis om att fördela resurserna så att alla får lika stora 
chanser till skydd och har stöd om det uppstår problem. Således är den typ av kunskap jag har 
presenterat i detta kapitel viktig ur samhällssynpunkt då den ger vägledning vid upprättande  
av handlingsplaner och beslut om resursfördelning. Innan vi hade kunskap om vilka som bäst 
behöver skyddas och hur det kan göras, fanns en allmän uppfattning om att alla barn var i  
behov av skydd mot diffusa faror. Idag kan vi istället basera beslut på vetenskaplig kunskap 
och har därigenom större möjligheter att skydda de mest utsatta.

Att det ofta är ideella aktörer eller myndigheter som ligger bakom de lösningar jag diskute-
rat i detta kapitel gör att deras handlingar kan vara svåra att kritisera. Eftersom syftet obestrid-
ligen är gott kan det uppfattas som att man kritiserar deras avsikter eller organisationen som 
sådan även om det bara är en enskild satsning som bedöms. Jag ser det dock som fortsatt vik-
tigt att kritiskt granska även handlingar med gott syfte. Det kanske till och med är än viktigare 
när det handlar om aktörer med rykte om sig att göra gott. Det finns en risk att avsändarens 
goda rykte fungerar som en kvalitetsstämpel på något som kanske inte bör karakteriseras som 
gott. Om ideella aktörer presenterar farliga eller onödiga lösningar på ett svårt problem kan 
alltså skadan bli större än om samma lösning presenteras av exempelvis kommersiella krafter 
då vi har större vana att kritiskt granska en kommersiell aktör.

Man skulle kunna närma sig de säkerhetslösningar jag har presenterat utifrån ett värde-
grundsperspektiv och studera vilka värderingar de vilar på. En viktig aspekt som avgör hur vi 
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hanterar etiska problem är vilken syn vi har på människan och i detta fall på relationen mel-
lan vuxna och barn. I mina studier har jag observerat att många lösningar bygger på att den 
vuxna, förälder eller lärare, är en överordnad som har rätt att använda en mängd metoder för 
att skydda barnet, oavsett om dessa metoder normalt skulle anses kränka barnets integritet.  
Att gå in och granska vilka webbsidor barnet har besökts skulle kunna jämföras med att re-
gelbundet läsa barnets dagbok, vilket knappast ingår i ett normalt föräldraskap. Här blir det 
viktigt att vi synliggör dessa värderingsmässiga utgångspunkter och diskuterar huruvida de 
är rimliga. Ytterligare en iakttagelse jag gjort är att vuxna ofta förväntas betrakta barnen och 
deras nätanvändning med förövarens blick. Med det menar jag att vuxna generellt anses vara 
goda vuxna om de kan förutse hur en förövare skulle betrakta barnen och de vuxna förväntas 
också överföra denna oro på barnen. Återigen naturligtvis med barnets bästa för ögonen, men 
frågan är vad detta skifte av betraktelsepunkt gör med våra barn och relationen mellan vuxna 
och barn. Dels finns naturligtvis risken att både barn och vuxna lever i ständig stress och stän-
digt förväntar sig att livet ska innehålla övergrepp och trakasserier. Och detta då i stark kon-
trast till de faktiska riskerna i statistisk bemärkelse. Dels finns återigen risken att både barnen 
och föräldrarna skuldbeläggs i det fall ett barn verkligen hamnar i fara eftersom alla inblan-
dade visste att det var farligt och barnet ändå råkade illa ut.

Vi behöver diskutera dessa värdegrundsfrågor i förhållande till nätet så att vi är på det klara 
med huruvida man bör anses vara en dålig förälder om man inte övervakar i detalj vad barnen 
gör på nätet eller om man inte ständigt agerar grindvakt vid deras nätkommunikation. Vi behö-
ver också diskutera genusfrågor i förhållande till nätet så att vi inte kringskär flickors frihet för 
att vi oroar oss mer för dem än för pojkar. Detta skulle i så fall kunna leda till en förstärkning 
av de diskriminerande och stereotypiserande praktiker vi ser idag, och alltså motarbeta strä-
vanden för ökad jämställdhet.

Vilken forskning saknas?
Jag har försökt visa på behovet av kontextualiserad forskning, det vill säga forskning som 
tar avstamp i det sammanhang i vilket det studerade fenomenet återfinns. Istället för att utgå 
från våra egna frågor och föreställningar om unga och nätet, behöver vi fråga oss hur de unga 
användarna själva ser på sitt umgänge på nätet. För att forskning om ungas nätanvändning 
ska kunna sägas ha samhällsnytta behöver den anta ett kritiskt förhållningssätt och ett uttalat 
barnperspektiv. Vi behöver också erkänna att antagandet av ett barnperspektiv där man ser 
unga som delar av ett system inte alltid behöver samspela med att utgå från det man ser som 
barnets bästa. Argumentet att man handlar utifrån barns bästa har historiskt använts för att 
rättfärdiga exempelvis aga och är utan tvekan ett argument man bör vara ytterst försiktig med 
att använda. Att anta ett barnperspektiv däremot innefattar att systematiskt lyssna efter ungas 
egen röst och att vara medveten om att den inte alltid låter som man önskar eller förväntar sig.

 Ett konkret exempel på forskning som saknas är en analys av de tekniska lösningar, före-
läsningar och säkerhetstips som marknadsförs idag. De bör dels analyseras utifrån ett riskper-
spektiv; utgör de ett skydd för unga och finns det andra sätt som skyddar bättre? Dels bör de 
analyseras utifrån värdegrund; vad säger den här lösningen om synen på föräldrar och barn 
och är det etiskt försvarbart eller ens lagligt att övervaka och begränsa sina barn på det sätt 
som dessa lösningar föreslår? 

Utöver detta behöver vi fortsätta studera risker på nätet och ställa dessa i relation till  
umgänge på nätet, positiva upplevelser, social situation, etc. På så sätt kan vi öka vår kunskap 
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om vilka unga som befinner sig i riskzonen och vilka åtgärder som behövs för att minska ris-
kerna (jfr Dunkels, 2010). 

Redan nu bör vi dock kunna få nationella direktiv som styr vem som ska ha ansvar för de 
här frågorna. Som det ser ut idag lämnas frågorna generellt åt hemmen att hantera, antagligen 
för att frågorna tolkas som del av barnuppfostran. Den långsamma utvecklingen på området 
visar dock att det har varit svårt för hemmen att hantera frågorna. Många föräldrar har medie-
rapporter som sin enda källa till information och följden för många blir en stark oro för sina 
barn. Detta gör föräldrar till lätta offer för marknadsföring av tekniska lösningar, föreläsningar 
och säkerhetstips. För att motarbeta negativa effekter av kommersiella och kriminella krafter 
bör regeringen utfärda direktiv och tilldela resurser till någon myndighet att sammanställa  
aktuell forskning på området och utreda praktiska konsekvenser av kunskapsläget. Detta 
arbete kan innefatta en diskussion om skolan och hemmen som arenor för samtal om säker-
het på nätet. Vi måste erkänna att det finns en oro kring de här frågorna hos nästan alla vuxna 
som har med unga att göra. Vi har dock inte på allvar diskuterat frågan om vem som stöttar 
de vuxna så att de orkar och vågar stötta sina barn. Inte heller har vi på ett seriöst sätt närmat 
oss frågan om var och hur den oro man kan utläsa ur den offentliga debatten avspeglar sig i 
officiella policydokument.
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Godis och medier:  
en söt, sur eller besk upplevelse?

Helena Sandberg

Godis är något som kan tyckas ganska så trivialt och obetydligt. Inte heller har svenska fors-
kare i någon större utsträckning ägnat sig åt att studera vår godiskonsumtion. Litteraturen må 
vara tunn, men inte desto mindre har godis en stor betydelse i våra liv. Godisframställningen 
har vuxit till en omfattande industri till glädje för alla dem som den sysselsätter och som tjänar 
pengar på försäljningen, men konsumtionen av sötsaker är samtidigt problematisk och har 
negativa konsekvenser för svenska folkets hälsoutveckling. Godis är dock mycket mer än så. 
Godis skänker glädje, tröst och väcker minnen till livs. Vi har alla en massa tankar och känslor 
förknippade med godis och vi bär på många godisminnen; den sedan länge plundrade julgrans-
karamellen med romantiskt bokmärke, de klibbiga syrliga mandarin- och apelsinkaramellerna 
hos mormor, femöres-godisbitarna i Maja och Maltes kiosk på Finjagatan, jag minns dem väl. 
Vilka godisminnen kommer våra barn och unga att bära med sig? Karamellkungens introduk-
tion av plockgodis i Sverige eller de enorma påsarna med godis från Hemmakväll?

En allt större del av vår konsumtion handlar om godis antingen i betydelsen att vi äter  
mer godis själva, eller i den överförda betydelsen, det vill säga vi söker efter njutning och kon-
sumerar produkter som om det vore godis. I vissa fall konsumerar vi faktiskt produkter som 
tillfredsställer vårt godisbegär, trots att det inte är godis, till exempel läppglans med smak av 
vanilla fudge och kola som vi ivrigt slickar i oss, eller choklad- och kanelbulledoftande stearin-
ljus som försätter oss i ett sötsaksdoftrus.  

Bäst i världen på att äta godis
Svenskar är bra på många ting, men kanske visste du inte att vi är bäst i världen på att äta 
godis. Måhända är det ett rekord som vi känner oss mindre stolta över och som rimmar illa 
med vår nationella självbild, ett sunt och hälsosamt folk. I Godis åt folket: En bok om hur 
svenskarna blev sockerslavar i karamellkungens rike (2009) kan vi ta del av Cabiscos/Leafs 
konsumtionsstatistik. Den visar att Sverige toppar den internationella tio-i-topplistan över 
godiskonsumtion, mätt i antalet kilo per person och år. I Sverige äter vi årligen så mycket som 
17 kilo godis (choklad och sockerkonfektyr) per person. Den genomsnittlige EU-medborgaren 
äter mindre än hälften, 8 kilo. I USA, som man kanske förväntar sig ha en hög godiskonsum-
tion, äter man i själva verket mindre godis än i Sverige, 11 kilo per person och år, något som 
kan förklaras dels med att plockgodisförsäljning ännu inte är tillåten överallt i USA, dels med 
att man har andra kulturella värderingar där vad gäller godis. Godis betraktas nämligen i USA 
som barnsligt och konsumeras huvudsakligen av barn, inte av den vuxna befolkningen. I tabell 
1 visas de länder i världen där man äter mest godis per capita.
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Tabell 1. Godiskonsumtionens tio-i-topplista. Genomsnittlig godiskonsumtion per capita i  
kilo (kg).

1. Sverige 17 
2. England 16 
3. Tyskland 15 
4. Norge 15  
5. Finland 14,5
6. Danmark 14 
7. Belgien 13,5 
8. USA 11 
9. Australien 11 
10. Frankrike 8   
 
(Källa: Godis åt folket/Cabisco, 2009)

Konsumtionen av choklad och sockerkonfektyr har fördubblats sedan 1980-talet (från 9,8 kilo 
till 17 kilo). Idag äter vi drygt 120 000 ton godis om året (Persson & Hedlund, 2009). Att vi 
under samma 30-årsperiod därför ökat i vikt är inte förvånande. I genomsnitt väger svensken 
flera kilo mer idag än för 30 år sedan. Många, såväl vuxna som barn, bär på alldeles för många 
extra kilon för vad som kan betraktas som hälsosamt (Socialstyrelsen, 2009).
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Barn och ungas konsumtion av söta saker
Livsmedelsverket är den myndighet som regelbundet genomför undersökningar av svenska  
folkets mat och måltidsvanor. Riksmaten (2003) är den senaste riksomfattande kostunder-
sökningen som genomförts på barn. I undersökningen ingår 4-åringar, barn i årskurs 2 (8–9 
år) och barn i årskurs 5 (11–12år). Undersökningen som finns att ladda ned i fulltext på Livs-
medelsverkets webbplats (www.slv.se) visade att 17 till 23 procent av barnen var överviktiga 
(isoBMI >25), varav 1 till 4 procent bedömdes vara feta (isoBMI >301). De åt söta livsmedel 
i genomsnitt 2−3 gånger per dag. De största sockerkällorna var läsk och saft följt av godis, 
smaksatta mejeriprodukter och gruppen bullar, kakor och kex. Tjugofem procent av barnens 
dagliga energi kom från livsmedel som godis, läsk, snacks, glass, efterrätter och bakverk.  
Konsumtionen av godis var 1−2 hg per vecka, fördelat på 3−5 gånger. Men en så stor andel 
som 13 procent åt godis varje dag. 4-åringar åt glass 2−3 gånger i veckan och skolbarnen 1−2 
gånger i veckan. De drack i snitt 2 dl saft eller läsk varje dag. 10 procent av skolbarnen drack  
5 dl (eller mer) läsk/saft varje dag. Man fann dock inga stora skillnader i livsmedelsval eller nä-
ringsintag mellan barn från olika socioekonomiska grupper. Barn till föräldrar med högskoleut-
bildning konsumerade dock mer frukt och grönt och hade en något bättre näringstäthet i kos-
ten. Barn till föräldrar med utländsk bakgrund åt också mer frukt och grönt, men drack mindre 
mjölk. Den höga konsumtionen av sötsaker och livsmedel som till stor del består av ”tomma 
kalorier” ter sig oroväckande. En hög konsumtion av sötsaker ökar risken för karies, diabetes 
II samt övervikt och fetma. Barnen i undersökningen befinner sig en stor del av sin vakna tid i 
pedagogisk verksamhet. En cetral fråga att ställa är vilken roll förskola, skola och fritidsverk-
samheter har när det gäller konsumtion av sötsaker. I vilken utsträckning tillhandahåller de 
eller uppmuntrar de till konsumtion av sötsaker? Många skolor har sett över sitt cafeteriautbud 
som en reaktion på fetmalarmen, men det finns mycket kvar att göra på detta område.

Godis en lönsam affär
Godis är en vara som ofta köps impulsivt. Godiset placeras därför strategiskt i affärerna vid 
kassor och utgångar så att ingen ska kunna kringgå det och för att locka till sista-minuten och 
impulsköp. Troligtvis är godis också en av de produkter som är allra mest lättillgänglig. Det 
går i princip att få tag på godis dygnet runt i jourbutiker, på bensinmackar, i kiosker och på 
varuhus. Många diverseaffärer som järnaffärer, blomstermarknader, överskottsbolag, hem-  
och fritidsaffärer men också leksaksaffärer erbjuder dessutom billigt godis vid kassorna. Det är 
inte konstigt att många vill sälja godis för vinstmarginalerna på godis är höga (25−35 procent) 
(Hedlund & Persson, 2009). Vilket i sin tur hänger samman med att det tillverkas av billiga 
råvaror: socker, fett och gelatin från slakteriavfall, samt färg- och smakämnen. Man undrar  
om vi skulle bli mindre sugna och äta mindre godis om vi visste att gelégodiset i bjärta kulörer 
är gjort av kokt grissvål, och är alla muslimer och vegetarianer medvetna om detta?

Plockgodis som var ett helt nytt fenomen i Sverige introducerades av Karamellgrossisten 
(senare Karamellkungen) i dagligvaruaffärerna 1984. På bara några år byggdes verksam- 
heten ut och gjorde avtryck i vår godiskonsumtion. Samtidigt som ytan för godisförsäljningen i 
butikerna ökade 10−15 procent sköt godiskonsumtionen under 1990-talet i höjden. Från att ha 

1 Då det vanliga BMI inte fungerar för barn och ungdomar har International Obesity Task Force utvecklat en metod 
anpassad för barn. Den kallas isoBMI. Måttet beräknas på samma sätt som BMI för vuxna, dock skiljer sig vikt-
klassificeringen åt betydligt och gränserna för övervikt respektive fetma varierar för alla åldrar mellan 2 och 18 år. 
(http://www.isobmi.se/).
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haft ett ganska så begränsat utbud med färdigpaketerat godis att välja på ställdes nu kunderna 
inför flera hyllmeter med ibland så mycket som 130 olika sorters godis i alla möjliga färger och 
fantasifulla former. Detta i kombination med de stora påsarna bidrar till att många har svårt 
att begränsa konsumtionen och köper betydligt mer än de tänkt sig. Att valet av godis inte 
är lätt vittnar också tidsåtgången om. Ty det är vid plockgodishyllan som vi lägger ned allra 
mest tid, cirka 10 minuter, jämfört med övriga delar i butiken (Hedlund & Persson, 2009). 
Karamellkungen finns idag över hela landet i ca 1400 livsmedelsbutiker, men det finns också 
flera kopior, till exempel Godisprinsen. Idag utgör plockgodisförsäljningen drygt en tredjedel 
av all godiskonsumtion och försäljningen omsätter uppskattningsvis 3 miljarder kronor (a.a.). 
Godistillverkarna och försäljarna tycker troligen inte att svenska folket äter för mycket godis. 
Vissa kan kanske till och med resonera: ”Vi ger konsumenterna det de vill ha. Men människor 
rör sig för lite”. Därmed överför de ansvaret för överkonsumtionen av sötsaker på den enskilde 
individen. Förvisso kan man inte hålla marknaden ensamt ansvarig för den enskildes hälso-
utveckling, men introduktionen av lösgodisförsäljningen i Sverige visar på ett tydligt sätt hur 
tillgången skapar efterfrågan och stimulerar till överkonsumtion. 

Godisätande inget nytt i sig
Man kan luras att tro att människors konsumtion av godis skulle vara ett sentida fenomen, så 
är inte fallet. Människan har i alla tider haft en svaghet för sötsaker. Man kan säga att vi är 
biologiskt och fysiologiskt programmerade för att gilla sötsaker. Det kan vi inte ändra på. Till 
en början nöjde vi oss med det som naturen erbjöd i form av örter, rötter, frukt, tallskott eller 
kåda. Honung var länge också ett uppskattat sötningsmedel. Godis som vi känner det idag bör-
jade emellertid inte att fabrikstillverkas förrän på 1890-talet. Men innan dess skedde mycket 
av den ”storskaliga” produktionen i hemmen. Karamelltillverkningen var en av de första 
branscherna där kvinnor kunde bli egenföretagare. Många fattiga fruar, ensamma mödrar och 
änkor kunde försörja sig på att koka karameller. De drev rörelsen hemma i köket parallellt med 
att de skötte övriga hushållssysslor (Conradson, 1986).
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Godis har idag kanske ett oförtjänt dåligt rykte. Det är vida känt att godis kan vara direkt 
skadligt i stora mängder, så har dock inte alltid varit fallet. För flera hundra år sedan ansågs 
godis tvärtom välgörande och det försåldes via apoteken. Till Gustav Vasas bröllopsfest 1531 
levererade hovapotekaren Hans König godsaker till hovet i spånaskar enligt följande: 5 askar 
med korianderkonfekt, 1 ask med vit kumminkonfekt, 1 ask med röd aniskonfekt, 1 ask med 
vit aniskonfekt, 1 ask med kanelbarkskonfekt, 1 ask med mandelkonfekt, 1 ask med blå kori-
anderkonfekt, 1 ask med förgylld konfekt samt 1 ask med röd tresy konfekt, som uppskattades 
för dess laxerande effekt, något som säkert var behövligt efter den rikliga bröllopsmiddagen 
(Conradson, 1986). 

På 1890-talet lanserades choklad som nyttig folkdryck och i marknadsföringen lyftes dess 
välgörande effekter fram. Drycken framställdes som ett hälsosamt alternativ som skulle ersätta 
öl och brännvinskonsumtionen. I en annons i Idun presenteras chokladkakor (Dalkullans rena) 
som ”matnyttiga och lättsmälta, upplifvande, dock ej hetsande och billiga som näringsmedel” 
(Conradson, 1986:31).

Socker och choklad var länge mycket exklusiva varor i Sverige och i Europa och fungerade 
då precis som mat och dryck gör idag, det vill säga som en indikation på individens sociala 
status och kulturella kapital (jfr. Bourdieu, 1984). På 1500−1600-talen var det bara adeln och 
hovet som åt godis, och det vid mycket speciella tillfällen. Nu har godis blivit så billigt att vi 
alla kan ha råd med det i stora kvantiteter, i princip veckans alla dagar. Vad vi bjuder för sorts 
godis säger dock något både om den vi är och den vi vill vara. En röd Alladin chokladask på 
bordet sänder således helt andra signaler än en smal vit elegant ask med text i grått där det 
står: Jan Hedh och Maria Escalante, Chocolatier, Malmö Sweden (Jönsson & Sandberg, 2010).

Socker var länge en bristvara i Sverige och all import kontrollerades av sockerraffinanderiet, 
fram till det att sockerbetor började odlas i Sverige på 1700-talet. Trots att konsumtionen av 
godis inte var vida utbredd i samhället förstod man tidigt att de förgyllda marsipantårtorna  
och sockerstatyerna liksom konfekt kunde ha en menlig inverkan på hälsan. Drottning  
Kristina som var bekymrad över adelns godiskonsumtion lät införa en överflödesförordning 
redan år 1644 för att stävja överdrifter i konsumtionen. Den kom dock inte att få någon direkt 
effekt och skärptes därför ytterligare några decennier senare. Framförallt ville man begränsa 
konsumtionen av marsipan och konfekt. Endast sådan konfekt fick ätas hette det som: ”är af 
smått Socker och canderat, samt icke myckit kostar, eller elliest består uthi råå Frucht, hwilken 
frambäras på wanlighe Skålar och icke uthi korgar.” (Conradson, 1986:12). Ett sätt att försöka 
begränsa konsumtionen var således också att påverka hur sötsaker presenterades. Vanliga skå-
lar var att föredra framför stora korgar.

Godis är en viktig kulturbärare. Det speglar olika historiska epoker och skeenden, synen på 
människorna och det samhälle de lever i. I Karameller: Om kulturhistoriskt godis från skåde-
bröd till sega råttor (1986) och Godis (1996) beskriver Birgitta Conradson och Cia Conradson 
godisets historia. Likaså har Sven Hagman (1986) tecknat godisets historik i en rikligt illustre-
rad bok Tidernas godis.
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Godis och medier − godis i medier
Våra föreställningar om godis baseras på våra egenupplevda erfarenheter, till exempel vårt  
första knäckkok i barndomsköket eller den där goda chokladen vi åt på resan till Frankrike, 
men en allt större del av vårt tankegods formas och omformas i samspel med medier. Medie-
sociologen John B Thompson (1995) hävdar att merparten av de stimuli som våra hjärnor 
arbetar med baseras på medierade erfarenheter. Han går till och med så långt att han påstår 
att vi lever genom medierna. Medierna är utan tvekan centrala i våra liv och delaktiga i vår 
meningsproduktion. De presenterar nya forskningsrön, lanserar nya produkter, tillhandahåller 
information, definierar problem, lösningar till dessa och erbjuder tolkningsramar. Medierna 
sprider också myter och idéer om godis som snabbt får fäste hos allmänheten, till exempel  
myten om att man går ner i vikt av choklad eller att man kan bli beroende av godis på samma 
sätt som alkoholisten är beroende av alkohol.

Godis och medier har länge varit parhästar och konsumtionen av det ena tycks vara förbun-
det med konsumtion av det andra. Introduktionen av spelfilm och biografer på 1920-talet kom 
exempelvis att förändra våra godisvanor. Vi åt allt mer sötsaker i takt med att biografbesöken 
blev mer frekventa och de fabrikstillverkade kolorna, chokladkakorna och tablettaskarna slog 
igenom rejält tack vare den ökade försäljningen som biografernas godisvagnar möjliggjorde 
(Conradson, 1986). Än idag är biobesök starkt förknippat med godiskonsumtion eller det mer 
amerikanska alternativet i form av popcorn och coca-cola. Om vi framför biografbesök väljer 
alternativet hemmabio är också det starkt förknippat med konsumtion av sötsaker. Vi faller lätt 
för frestelsen och köper en rejäl påse plockgodis samtidigt som vi hyr en dvd-film på Hemma-
kväll. Medier och godis lever således i symbios! Det är ett väl fungerande och sammanhållet 
koncept som svårligen låter sig ruckas på. Detta utnyttjar givetvis också handeln som till varje 
större teveevenemang eller tevehögtid (till exempel Melodifestivalen, inför julen eller fotbolls-
VM) passar på att lansera särskilda kampanjer och godispaket för att hjälpa konsumenten att 
få den optimala medieupplevelsen.

Mat och dryck utgör över lag en allt större del av medieutbudets innehåll (Jönsson & Sand-
berg, 2010) och inte minst får godis och andra onyttigheter stort utrymme i olika mediekatego-
rier: i film, tevefiktion, litteratur, reklam och på internet. Många minns kanske den flerfaldigt 
prisbelönte Lasse Hallströms-filmen Chocolat (2000) med Juliette Binoche och Johnny Depp i 
huvudrollerna. 
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Filmen handlade om hur en ung mamma och hennes sexåriga dotter anländer till en liten in-
skränkt by i Frankrike och hur hon där genom att öppna en chokladeria får byborna att börja 
äta mörk choklad. Hon lyckas på så vis förändra invånarnas liv och stämningen i hela byn. 
Vid den här tidpunkten var chokladerior ganska så sällsynta företeelser i Sverige, men filmen 
lyckades sätta chokladtillverkning på agendan och såväl dagspressens rapportering som all-
mänhetens intresse för den mörka chokladen tilltog. Filmen om den mörka chokladen är också 
ett tydligt exempel på hur medierna förser oss med ny kunskap men också producerar föreställ-
ningar och skapar intresse för mat och dryck (här choklad). 

Lek, nöje, glädje och lust är något som helt naturligt hör barn och barndomen till och som 
allt som oftast också kopplas samman med godis. Det finns något barnsligt över godis som ap-
pellerar till barnet i oss oavsett vår biologiska ålder. I barnlitteraturen och barnfiktionen finner 
vi otaliga exempel på godislekar och drömmar om godis. Tidigt introduceras föreställningar 
om godis för barnen och de får lära sig att uppskatta godis, förstå dess värde och attraktions-
kraft. Ofta framställs godis som den mest åtråvärda belöningen ett barn kan få. Godis är varje 
barns högsta önskan, denna önskan är dock inte medfödd utan är kulturellt betingad inte minst 
genom barnets medierade erfarenheter. 

I Astrid Lindgrens sagoskatt ryms åtskilliga exempel där godis blir en central del av berätta-
ndet, något som skänker glädje, trygghet åt de föräldralösa, tröst för den som lämnats ensam, 
njutning åt den som länge försakat, belöning åt den förslagne. Vi har Emil som tröstar Ida  
med marknadskarameller och efter mycket tjat lyckas han själv få njuta den där sockerdrickan 
som han så väl tjänat ihop till. Pippi ger sig hän åt karamellinköp och håller kalas då choklad,  
kakor och karameller avnjuts och får hon bestämma äter hon tårta till frukost, vilket hon 
också gör. I Saltkråkan säljer den förslagna Stina lilla Skrållan för 25 öre till Westerman för att 
kunna köpa chokladbollar i affären, vilket vittnar om hur långt ett barn kan gå för att få tag  
i godis. Karlsson på taket lanserar dessutom universalmedicinen för att motverka alla barns  
lidande − Kuckelimuckmedicinen − ”hälften karameller, hälften choklad och så rör du ordent-
ligt med lite kaksmulor, säger Karlsson.”Sötsaker förekommer även i äldre sagor som i Brö-
derna Grimms klassiska saga Hans och Greta, om de vilsna skoggshuggarbarnen som kommer 
till ett hus i skogen gjort av bröd, med fönster av renaste socker, klätt med pepparkakor och 
polkagrisar. Detta godishus framställs något olika i olika versioner av sagan, men det som är 
gemensamt i samtliga versioner är att godiset eller det söta används som ett lockbete för att 
förleda och dupera barnen och göra dem fogliga.

När de kom alldeles in på stugan, såg de att den var byggd av bröd och täckt med peppar-
kakor. Men fönstren var av klart socker. –Nu ska vi ta för oss och äta allt vad vi orkar, sa 
Hans. Jag tar mig ett stycke av taket. Och du Greta kan äta av fönstret. Det smakar sött,  
må du tro. Han ställde sig på tå och bröt en bit av taket för att känna hur det smakade.  
Och Greta ställde sig vid ett fönster och knaprade på en ruta. Då hörde de en pipig röst 
inifrån rummet, som ropade: ”Knaperi, knaperi, knus, vem är det som knaprar på mitt hus? 
– Det är bara vinden, svarade barnen och så fortsatte de att äta. [---] Då öppnades plötsligt 
dörren och en gammal, gammal kvinna kom ut [---]. – Kära barn, hur har ni kommit hit? 
Kom nu med in och stanna hos mig! Här ska ingen göra er något ont. (Bröderna Grimms 
Sagor, del II, 1943:14)

Efter denna passage bjuder gumman barnen på ytterligare godsaker: pannkakor med socker  
på, äpplen, nötter. Barnen tror de är i himlen, men den gamla damen narras, hon vill ta död  
på dem, koka dem i en gryta och äta upp dem.
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Godisets starka attraktionskraft på barn utnyttjas också i andra mer senmoderna mediala  
sammanhang. Webbplatsen GratisGodis.se är ett sådant exempel. Den har funnits sedan 2006 
och drivs av företaget Thomsson.net. Barn och unga erbjuds där ”gratis godis” om de öppnar 
ett konto och blir medlemmar. Därefter kan barnet få ännu mer ”gratis godis” genom att delta 
i de kampanjer, tävlingar, undersökningar och erbjudanden som bjuds ut. Ju mer aktiv perso-
nen är desto mer godis får hon/han. Graden av aktivitet registreras och rapporteras varefter 
godiset skickas hem portofritt till barnets brevlåda. Konsumenten, i detta fall det unga barnet, 
varufieras, det vill säga blir en slags handelsvara i sig som saluförs till annonsörer och under-
sökningsbolag som ansluter sig till GratisGodis.se. Barnen ”bjuder ut sig” och belöningen är 
det så kallade ”gratis” godiset, som i själva verket kan betraktas som en ersättning för utfört 
arbete. Argumentationen på sidan är övertygande och svår att motstå och bygger på klassiska 
övertalningsknep: ”Bli medlem och du får 2 godisar direkt”, ”Vi skickar varje dag hem hund-
ratals leveranser med godis till våra medlemmar, kostnadsfritt! Vem tackar nej till gratis godis 
hemskickat i brevlådan? Just nu har vi 278.573 härliga medlemmar!

På denna webbplats utlovar man ”gratis” godis till barn om de deltar i kampanjer 
och marknadsundersökningar. På så vis varufieras barnen och blir själva en kom-

mersiell produkt som saluförs till annonsörer och marknadsförare online.

Industrin vänder sig allt mer direkt till framtidens konsumenter och riktar reklam mot barn  
och unga eftersom den vet att det är ett säkert sätt att komma åt föräldrarnas plånböcker då 
barnen har allt mer att säga till om vad gäller hushållets totala konsumtion. Det finns om-
fattande internationell forskning och starka empiriska bevis för att reklam för mat och dryck 
påverkar våra preferenser, matval, önskemål om inköp samt överkonsumtion (Ekström & 
Sandberg, 2010). Vi kan inte lasta medierna och reklamen allt, men marknadsföringen har en 
stark inverkan, vilket också lett till strängare lagstiftning när det gäller reklam för godis och 
ohälsosamma livsmedel (som innehåller mycket socker, fett, salt och lite fibrer) i en del europe-
iska länder (t.ex. Storbritannien), dock inte i Sverige.

Tidigare svenska studier av reklam riktad till barn (i TV, serietidningar, direktreklam och  
internetreklam) har visat att andelen reklam för onyttig mat (godis, choklad, chips, söta dryck-
er och läsk, söta bakverk, glass och efterrätter) har varit omfattande. Andelen onyttig mat  
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varierade mellan medierna och de olika mättillfällena, men i serietidningar var 100% reklam 
för godis, i teve uppgick andelen reklam för onyttig mat till mer än 20% av all livsmedels-
reklam och på internet varierade andelen reklam för onyttiga livsmedel mellan 31 och 52% 
(Ekström & Sandberg, 2007; Sandberg, 2008). Reklam på internet skiljer sig från traditionell 
reklam genom dess inbäddade, rörliga och interaktiva karaktär. Den är många gånger svår att 
upptäcka och den bygger på helt andra tekniker och incitament. Barn lockas exempelvis genom 
gratis onlinespel, videofilmer och andra lekaktiviteter att under en längre tid interagera med 
produkter och varumärken (t.ex. godis och andra sötsaker som är attraktiva för barn). Medi-
erådets senaste undersökning (2010) visar att barns internetdebut sker allt lägre ner i åldrarna. 
Tidigare debuterade barn på internet vid nio års ålder, men nu är de nere på tre till fyra år. 
Frågan bör ställas i vilken utsträckning de yngre barnen kan förväntas identifiera reklam och 
särskilja den från annat innehåll. I vilken utsträckning kan de värja sig mot den kommersiella 
påverkan de exponeras för och vara kritiska konsumenter? Frgorna är viktiga inte minst när 
det gäller reklam för godis och andra onyttiga livsmedel som så starkt kopplas till barn och lek. 
Vi vet idag ytterst lite om barn och ungas visuella interaktion med internet och den reklam de 
möter där, och det bedöms därför vara ett synnerligen angeläget framtida forskningsområde. 

Godisfiering av konsumtionskulturen
Inte bara i reklam och medier uppmuntras vi till konsumtion av godis och sötsaker utan hela 
konsumtionskulturen tycks ha genomgått en slags godisfieringsprocess och gett upphov till 
dubbelhedonism. Konsumtion av konsumtion. Godis och sötsaker smyger sig in i alla möjliga 
sammanhang som blickfång och stämningsskapare (i morgonsoffornas pratprogram, på kon-
ferenser och mässor, i butiker och på pizzerior), men också i annan konsumtion än godiskon-
sumtion. När det gäller barns konsumtionskultur ser vi allt fler leksaker och produkter gjorda 
för barn som tillverkas i formen av godis eller får godisets konsistens, färg, lukt ibland till och 
med smak. Det kan vara byggklossar, tallrikar, glas, dockkläder, smink, prinsessprylar, väskor, 
smycken, hårtofsar, suddigum, vattenflaskor, gummibollar, kuddar, med mera. Vi ser motsva-
rande godisfiering även för vuxna, oftast rör det sig om konsumtionsvaror riktade till kvinnor 
som till exempel smaksatt smink, hudkrämer etcetera som vid användning blir i det närmaste 
som en godisupplevelse eller karamellfärgade designade husgeråd och tuttifruttidoftande ljus. 
Vi ser i handeln också kläder, främst för kvinnor, till exempel underkläder, strumpor, tröjor och 
linnen som gestaltar godis och försöker därigenom att skapa extra attraktionskraft. Dessa kon-
sumtionsvaror kan vid en kritisk läsning sägas reducera kvinnan och få henne att framstå som 
inget mer än en godisbit, en söt muffins eller karamell redo att konsumeras av omgivningens 
blickar, samtidigt som vi påminns om att godis är varje människas högsta önskan. Barn iklädda 
tröjor med godis och varumärken blir på liknande sätt levande annonstavlor.

Somliga menar att introduktionen av lediga lördagar på 1950−60-talen bidrog till etable-
ringen av lördagsgodis. Men det handlade nog i större utsträckning om svenska folkets för-
sämrade tandhälsa under 1940-talet och medicinalstyrelsens rekommendationer och önskan 
om att begränsa godisintaget sedan resultaten från de berömda Vipeholmsexperimenten blivit 
kända (Bommenel, 2006). Dessa experiment pågick under flera år på utvecklingsstörda patien-
ter intagna på ”Vipeholms sjukhus för sinnesslöa”, i Lund. Patienterna matades dagligen med 
en särskild kola, den så kallade Vipeholmstoffee, för att sålunda provocera fram kariesangrepp, 
med förstörd tandhälsa som resultat. Genom dessa i efterhand mycket kritiserade experiment 
fick man dock omfattande ny kunskap om sockrets inverkan på tänderna och reviderade 
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rekommendationer avseende tandhygien utfärdades därefter. Lördagsgodiset institutionali-
serade alltså i syfte att förbättra folkets hälsa och har länge varit till hjälp för föräldrar för 
att stå emot barnens tjat och diskussioner om godisköp även i veckorna. Nu har vi dock fått 
ytterligare en ”godisdag” sedan OLW introducerade konceptet ”Fredagsmys” med reklamfilm 
och kampanjer 2010. Konsumenterna inbjuds i denna kampanj till att bli medskapare av nya 
produkter som så småningom, under 2011, ska fylla våra fredagsmysstunder och legitimera att 
vi ytterligare en dag i veckan ger oss hän och unnar oss det där lilla extra salta, feta eller söta. 
Genom att dessutom anlita Carl Jan Granqvist, mat och vinexpert och professor i mat och 
måltidskunskap från Grythyttan, som domare, lyckas OLW omdefiniera de annars lite onyttiga, 
flottiga och mindre ansedda chipsen till en gourmetupplevelse och ladda dem med nya värden 
för att attrahera nya konsumentgrupper. Om lördagsgodiset introducerades av hälsomotiv kan 
man säga att fredagsmys introducerats enbart utifrån kommersiella motiv. Kanske dröjer det 
inte länge till innan någon annan från livsmedelsindustrin utmanar OLW och lanserar trivsel-
söndag eller varför inte onsdagsgott med tillhörande sötsaker och snacks. Godis är gott, det 
råder ingen tvekan om det, men hur undviker vi att bli sockerslavar i karamellkungens rike, 
som Hedlund och Persson (2009) uttrycker det? Hur lär vi oss och våra barn att stå emot de 
ständiga uppmaningarna att äta godis och alla köpimpulser? Vad skulle hända om man införde 
en godisskatt på samma sätt som man sedan länge beskattat tobak och alkohol för att begränsa 
konsumtionen? Kan man ha varningstexter på godis? Hur kan vi hjälpa våra barn att bli  
kompetenta konsumenter och träna dem i att genomskåda de kommersiella budskapen?  
Vilka är de långsiktiga hälsoeffekterna av denna tilltagande godis- och sötsakskonsumtion  
och vad kommer de att kosta samhället? Det finns många frågor att söka svar på och många 
forskningsutmaningar ligger framför oss. Godis och medier kan i lagom dos vara en trevlig 
upplevelse, men för mycket riskerar att ge en dålig eftersmak.
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