
Barns
uppfattningar

011I konsumtion,
sparande
och arbete.



Arbetslivs- och Personalfrågor
Redovisning och finansiering
Kostnadsintäktsanalys och administrativ ekonomi
Distributionsekonomi, strukturekonomi och marknadspolitik
Förvaltningsekonomi
Ekonomisk geografi
Ekonomisk informationsbehandling
Ekonomisk psykologi
Samhällsekonomi
Programnlet för medinflytande och organisationsutveckling
Avdelningen för forskningstillämpning

Fonden för handels- och distributionsforskning

EFI
Ek()no~niska Forskningsinstitutet .vid Handelshögskolan i Stockholm
Ad~ss&;: Sve,~vägen 65,?, Box 6501,11383 Stockholm. Tel. 08-730'01;20

grundades år 1929

är en vetenskapl~gforskningsinstitution -vid Handelshögskolan i
Stockholm·

bedriver teoretisk och empirisk forskning inom företagsekonomins och
samhällsekonomins olika områden och ger i samband därmed avancerad
utbildning

söker välja forskningsobjekt efter forskningsområdenas behov av teoretisk
och praktisk vida:r:eutveckling, projektens metodologiska intresse samt
problemställningarnas generalitet

offentliggör alla sina forskningsresultat: detta sker i institutets skriftserier
samt ofta också i artikelform

består av ett 80-tal forskare, främst ekonomer men också psykologer,
sociologer och statistiker

har organiserat sin forskningsverksamhet i följ ande sektioner och fristående
program
A
B
C
D
F
G
I
P
S
PMO
AFf

Ytterligare information om EFI:s pågående forskning och publicerade forsk
ningsrapporter återfinns i institutets projektkatalog, som kan rekvireras
direkt från EFI.



Barns
uppfattningar
om konsullltion,

sparande
och arbete.

En studie i ekonomisk socialisation.

Silia Jundin

EFI EKONOMISKA .. FORSKNINGSINSTITUTET
VID HANDELSHOGSKOLAN I STOCKHOLM



Akadem'isk avhandling för erhållande av
ekonomie doktorsexamen vid Handelshögsko'lan
i Stockholm

Stockholm 1983

©,EFI
--UDK-159.9

330.567.2-053.2
659.3 ~

331.02-2
ISBN 91-7258-168-9
Omslag: Stefan Holte
minab/gotab Stockholm 1983



Till Per och Peter
,j





I slutfasen av arbetet på denna bok har manuset gång på gång änd~ats

och sid~r, stycken och avsnitt har lagts ti.ll och kl ippts bort., När
jag så till sist har lämnat den slutliga versionen till ut~krift och
sekreteraren har betackat sig för fler ändringar har hoppet stått
till förordets ännu tomma sidor.

Genom ett första tillägg vill.jag förmedla en del .av de intryck jag
fick av barnen som ,deltog. i min;undersökning. Barn beskrivs av vis
dik~aren som ett folk som bor i ett främmande land. Ett folk sq~

har tankar och fantasier om tillvaron som skiljer sig från pen vuxnes
tänkesätt. Och visst har visdiktaren delvis rätt. Barnet utvecklas
genom lek och genom att pröva sina egna tankar mot omgivningens
realitet. Men vid både de förberedande samtalen och vid klassrums-

, .'

undersökningarna visade barnen också att de kan vara medv~tna, ifråga
sättande och ha en realistisk syn på sin tillvaro och sina möjligheter.
Ett annat intryck som jag fick är ;att barn är en "mycket intresserad

och intressant grupp att undersöka V1lket j~g hoppas ytterliQare
motiverar fler forskare att i framtiden möta barnet i dess värld.
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Ett varmt tack riktar jag till docent Claes-Robert Julander, docent
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originalversionen av frågeformuläret med för att göra undersökningen
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För hjälp med utskriften av tidigare versioner tackar jag Kerstin
Aldrin, Ingrid Ekenäs och Siv Kretz. För utskriften av slutversionen
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1 Introduktion

Denna bok behandlar vissa aspekter av barnets utveckling till konsu
ment och producent. Forskningsområdet är brett och relativt nytt,
vilket avspeglar sig dels i att forskning har påbörjats i skiftande
discipliner, dels i att relativt få forskningsrön finns publicerade.
De teorier och antaganden om socialisationsprocessen som prövas och
diskuteras har därför till största delen hämtats från den barnpsyko
logiska forskningen, från den sociologiska samt från massmedieforsk
ningen. Inom samtliga dessa forskningstraditioner har barnets ut
veckling till en social individ - socialisationsprocessen - stude
rats om än med skilda metoder och inom varierande områden.

Karaktäristiskt för barnforskningen inom samtliga områden är att den
har ökat markant under senare delen av 1900-talet, att allt yngre
barn har börjat studeras samt att de nya undersökningsproblemen speg
lar samhällsutvecklingen. Det ökade intresse som barnforskningen
generellt sett har visats kan till viss del bero på den ändrade synen
på barnet som samhällsmedlem och på barnets ändrade roll. Barn mognar
dessutom både fysiskt och socialt allt tidigare.

Barnets ändrade roll och brådare mognad märks inte minst i dess konsu
ment- och producentroll. Vad beträffar konsumentrollen får barnet
mycket tidigt och ofta långt innan skolåldern status som självständig
konsument både som beslutspåverkare i familjen, som inköpare och som
den konsumerande. Genom en tidig frigörelseprocess från föräldrarna
och genom ett stort utbud av modeller att lära av och likna kan barnet
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mycket tidigt komma i kontakt med de spelregler som hör ti··ll konsument
rollen. Utvecklingspsykologin betonar dock många viktiga skillnader
mellan barns och vuxnas kognitiva kapaciteter som gör att barnet kan
ske är en mer "läraktig" men också en svagare konsument än den vuxne.
Det lilla barnet har ännu inte den mentala förmågan som krävs för de
duktivt tänkande och för konsekvensbedömningar, vilket ofta är en för
utsättning för att en individ skall kunna bilda sig en allsidig upp
fattning om konsumentrollens komplexitet. Detta har också uppmärk
sammats av många länders konsumentvärnande institutioner och bl a har
normer för företags marknadsföringsaktiviteter riktade till barn
ställts upp.

Vidare har samhällets konsumtionsideologi och dess effekter på den
uppväxande generationen varit föremål för debatter liksom massmedias
roll som förmedlare av rådande konsumtionsvärderingar. Den huvudsak
liga slutsatsen vid dessa diskussioner har varit att barns ökade en
gagemang i konsumentrollen har skadliga effekter, men att det för de
unga är svårt att finna alternativ till konsumtion.

Även rollen som producent får barnet vid relativt tidig ålder men dock
senare än rollen som konsument. Det mest uppenbara utbytet av arbete
är instrumentellt - arbetet ger möjligheter till konsumtion. Men
därutöver har arbetet många andra värden både för vuxna och för de
barn som prövar på att arbeta - arbetet kan ge möjligheter till soci
alt umgänge och inte minst vara en källa till självförverkligande.
Förutom att många barn/ungdomar relativt tidigt börjar arbeta på feri
er och på lediga stunder, har de också möjligheter att bilda sig en
uppfattning om olika yrken, arbetsroller och om arbetets utbyten även
indirekt genom social interaktion och via massmedierna. I detta pro
jekt har barns uppfattningar om arbetets utbyten studerats och analy
serats i ett försök att beskriva hur dessa uppfattningar formas.

Inom många områden är barn fortfarande en grupp i samhället
som man vet mycket litet om, och detta gäller i hög grad
barnet som konsument och producent. Den nyare barnpsykologi ska forsk
ningen pekar på vikten av att erbjuda barn en rent allmänt stimulerande,
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innehållsrik och positiv socialisationsmiljö så att förmågor på ett

optimalt sätt skall kunna utvecklas • den psykologiska forskningen
har visat att barnets tidiga erfarenheter sätter spår i den senare
utvecklingen. Men för att grupper och organisationer i samhället skall
kunna erbjuda ett positivt socialisationsklimat krävs kunskap om barns
kunskaper, deras sätt att uppfatta omvärlden och hur kunskaper och upp
fattningar uttrycks i beteenden. I fråga om barnets konsument- och
producentroll finns brister i denna för samhället viktiga kunskap och
än mer påfallande är bristen på empirisk forskning, där livsroller be
skrivs integrerade för att skapa en helhetssyn.

Vid arbetet med detta projekt har jag sökt och beskrivit teorier och
forskningsre~ultat från annan barnforskninge Även detta har jag upp
fattat som viktigt för att forskningen inom området skall kunna föras
längre.

Bokens innehåll och fortsatta disposition är följande:

I kapitel 2 beskrivs problemområdet ekonomisk socialisation samt anges
nrojektets syften.

I kapitel 3 ges en beskrivning av grundläggande modeller för kognitiv
utveckling och social inlärning. Här presenteras också faktorer i om
givningen som har betydelse för barnets kognitiva utveckling och för
den sociala inlärningen.

Den empiriska undersökningens uppläggning och genomförande presenteras
i kartel 4 och i kapitel 5 presenteras den modell som ligger till
grund för undersökningen samt de oberoende och beroende variabler som
ingår i analysen.

I de tre därnäst följande kapitlen redogörs och diskuteras undersök
ningens resultat. I kapitel 6 behandlas de oberoende variablernas
förmåga att förklara skillnader i konsument- och arbetsrollsrelatera
de kunskaper och i kapitel 7 redogörs fär de oberoende variablernas
förmåga att förklara skillnader i inställning till konsumtion. I
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dessa avsnitt föregås resultatredovisningen aven noggrann beskrivning
av tidigare forskning som är hypotesgenererande för detta projekt.
kapitel 8 beskrivs utvecklingen av konsument- och producentrollerna.

Skriften avslutas med en diskussion om mät- och metodproblem samt med
förslag till fortsatt forskning på området.
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2 Ekonomisk socialisation

I detta avsnitt definierar jag vad som menas med socialisation, vad
som inbegrips i termen ekonomisk socialisation och beskriver problem
området som här behandlas.

2.1 TEORIER OM SOCIALISATIONENS FUNKTION

Socialisation kan rent allmänt beskrivas som en process genom vilken
individer på olika vägar "lär sig" hur samhället fungerar och väljer
ut och anammar ett av många möjliga handlingsmönster. Vid en be
skrivning av denna komplicerade process är det enklast att börja i
slutet av processen och att då diskutera det som processen kan antas
leda fram till.

Baumrind (1980) urskiljer tre viktiga saker som barn lär sig genom
socialisationen. Att handskas med knappa resurser, att samspela med
andra människor och att följa sociala lagar. Socialisationen är en
process som initieras av föräldrarna och barnen antas genom insikt,
träning och imitation få vanor och värderingar som stämmer överens
med den rådande kulturen.

Knappa resurser. Barnet lär sig att inte alla behov genast
kan tillfredsställas oavsett resurserna och att resurserna är
avhängiga av att barnet presterar någonting. Möjligheten att
lära detta beror i hög grad på barnets mognad - små barn lever
i nuet och kan inte planera och vänta på att få någonting som
de vi 11 ha.

2
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Samspel. Alla sociala system förutsätter en arbetsfördelning
och ett samspel mellan individerna i systemet. Också barnen
lär sig att de förväntas ge någonting i utbyte mot det de får.
Dessa krav ställs allt högre allteftersom barnet mognar.

Att följa sociala lagar. Orättvisor existerar i alla sociala
system och naturligtvis också i familjen. Varje individ kan
inte alltid få en rättvis behandling i varje situation 
sociala lagar är inte orubbliga. Barnet måste därför lära
sig att anpassa sig till nya situationer och att öva upp ett
flexibelt tänkande. Barnet måste också lära sig att spela
olika roller för att kunna acceptera och förlåta mänsklig
ofullkomlighet.

r~owrer (1960) delar in det som lärs i "avo idance learning" - barnet
lär sig att undvika vissa företeelser, "inhibition" - att avhålla sig
från vissa b'eteenden, "approach learning" - att tycka om vissa saker
och "response selection/habit formation" - att bete sig på ett visst
sätt.

När det gäller socialisationens produkt är naturligtvis också följande
frågor väsentliga:

Hur pass permanenta är de olika aspekterna av socialisationen?

Vad kan tänkas ändra det som har lärts in?

Vilka aspekter av den tidigare socialisationen har den mest
direkta implikationen för en individs beteende senare i livet?

Dessa frågor pekar på ett helt uppenbart fenomen - att socialisationen
inte avslutas vid en viss tidpunkt utan att den fortsätter genom i
stort sett hela liyet. Ny inlärning tillkommer, det som tidigare har
lärts in kan glömmas bort eller bli irrelevant och nya roller och för
ändringar i samhället gör att individen kontinuerligt utvecklas. Det
vore således fel att säga att det går att mäta socialisationens pro
dukt, istället är det intressant att titta på barns värderingar, nor
mer, kunskaper och handlingar i olika stadier i socialisationen. Det
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är ju trots allt inte otänkbart och enligt mitt sätt att se till och
med troligt att socialisationen i barndomen sätter sina spår och ger
en orientering i en viss riktning för den senare inlärningen. Med
detta synsätt kan socialisationen delas upp i en primär och en
sekundär del - och det är den tidigare socialisationen som detta pro
jekt avser att belysa.

2.2 SOCIALISATIONSPROCESSEN

Ordet socialisation användes första gången 1939 av Park och Dollard i
artiklar publicerade i American Journal of Sociology. I en definition
från 1940 angav Ogburn och Nimkoff att socialisationen i stort samman
fattar den process genom vilken en individ utvecklas till en person.
t1en man sade här också att socialisationen står för en aktiv interven
tion i individens liv av sociala agenter som fårsöker forma individen.
Sedan 1940-talet har socialisationsforskning bedrivits i tre discipli
ner - sociologi, antropologi och psykologi.

Begreppet socialisation definieras ofta som den process genom vilken
individer lär sig att delta effektivt i sin sociala omgivning. Ziegler
och Child (1969) ger en sådan definition:

IISoc ia1ization is a broad term for the whole process by
which an individual develops, through transaction with
other people, his specific patterns of socially relevant
behaviors and experience. 1I

8rims (1966) definition säger ungefär samma sak men här poängteras
innehållet i vad som lärs in:

IISoc ialization is the process by which individuals acquire
the knowledge, skills, and dispositions that enable them to
participate as more or less effective members of groups and
the soci ety . II

Enligt Ward (1974) hänför sig socialisationsprocessen till inlärning
av sociala roller och till inlärning av beteenden som är förknippade
med dessa roller. Forskning som exemplifierar detta är Hill &Aldous
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(1971) undersökningar av nygifta och Moores (1971) undersökningar av
nyanställda.

Ytterligare en definition anknyter till roll inlärning men poängterar
också att det inlärda skall ha relevans både för nuvarande och komman
de sociala roller - att rollerna förändras:

"Soc ialization is the process whereby an individual's
standards, skills, motives, attitudes and behaviors are
shaped to conform to those regarded as desirable and
appropriate for his or her present or future role in
soci ety . II

(Hetherington &Parke, 1979)

Forskning kring socialisationsprocessen har huvudsakligen baserats på
två typer av modeller för inlärning: modeller för kognitiv utveckling
och modeller för social inlärning. Med det förra angreppssättet för
klaras formandet av tänkesätt och beteenden som en funktion av åldern
- och åldern används då som en approximation av den kognitiva utveck
lingen.

Den sociala inlärningsmodellen förklarar istället formandet av tänke
sätt och beteenden i termer av individens interaktion med olika källor
för inverkan/påverkan - s k sociala agenter - i omgivningen. "Soc i
alization takes place through interaction of the person with various
agents in specific social settings" (McLeod, et al., 1972).

Det senare modelltänkandet - om social inlärning - kan i sin tur delas
in i två grenar. Enligt den ena linjen ser man individen som en pas
siv mottagare av agenternas ideer och enligt den andra linjen tror man
på en egentlig interaktion mellan i det här fallet barnet och den so
ciala agenten. Individen tar emot meddelanden, ibland från många so
ciala agenter samtidigt, behandlar informationen mot bakgrund av tidi
gare inlärning och med hjälp av det kognitiva systemet, sållar bort,
lägger på minnet men ger också meddelanden - påverkar sin påverkans
källa.

I avsnitt 3.1 behandlas mer utförligt teorier om kognitiv utveckling
och i avsnitt 3.2 behandlas teorier om social inlärning.
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I det här projektet studerar jag en del av den primära socialisationen
- den ekonomiska - ur både ett kognitivt utvecklingsteoretiskt och ur
ett inlärningsteoretiskt perspektiv. Rent konkret görs detta genom att
i första fallet de för projektet beroende variablerna relateras till
barnens ålder. I det senare fallet relateras de beroende variablerna
till mängden kontakter som barnen har med de sociala agenterna och i
vissa fall också till motiven bakom denna interaktion och till in

riktning på interaktionen. De sociala agenter som speciellt ingående
har studerats är föräldrarna och massmedierna. Det finns åtminstone
ytterligare tre viktiga agenter, vars inverkan vore intressant att
studera - kamraterna, skolan och den kommersiella omgivningen (buti
ker, etc). Anledningen till att dessa potentiella agenters interak
tion med barnen inte ingående har studerats är att ett studium av
dessa kräver helt andra undersökningstekniker för att resultaten skall
bli tillförlitliga än vad som har kunnat användas i föreliggande studie.

När det gäller socialisationen är det också intressant att begrunda
hur själva rrocessen har studerats och kan studeras i forskningspro
jekt. Den största delen av processen är helt självklart omöjlig att
kartlägga eftersom bearbetning av information och intryck försiggår i
hjärnan på den enskilda individen och därtill ofta omedvetet. Detta
leder till att man vid undersökningar av socialisationen - och om man
nu vill kalla det för att undersöka en process - får nöja sig med att
studera "input" och "output" i fråga om processen. "Input" i det här
fallet är interaktionen med de sociala agenterna (mängden och innehål
let i) och "output" är värderingar, kunskaper och beteenden vid en
viss ålder. Det blir alltså frågan om att studera oberoende och be
roende variabler för sig men också att försöka bygga (eller i alla
fall att göra antaganden om) en kausal modell över sambanden mellan
dessa oberoende och beroende variabler. Socialisationen kan sedan
till slut beskrivas som en serie stadier i en individs liv.

2.3 EKONOMISK SOCIALISATION - PROBLEMFORMULERING

Ward (1974) 111 fl har tidigare använt begreppet "consumer socialization"

vid studiet av varifrån barn i olika åldrar får impulser till inköp,
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hur barn använder information från reklammeddelanden i tv, hur barn
använder pengar, etc. Begreppet ekonomisk socialisation ser jag som
en utvidgning av begreppet I!consumer socialization ll i' den meningen att
jag inte enbart har undersökt ekonomiska kunskaper, värderingar och
beteenden som är direkt knutna till inköp. I projektet har jag använt
ett angreppssätt där begreppen produktion, sparande och konsumtion
integreras. Detta har gjorts genom att för en och samma grupp av ung
domar studera både kunskaper som har med arbetslivet att göra (dvs
tjänandet av pengar) och det som har med konsumtionen att göra (dvs
konsumtion i en nära framtid men också uppskjuten konsumtion - sparan
de). Tanken har varit att på detta sätt -försöka ge en mer fullständig
bild av hur barn tänker i vardagsekonomiska frågor och att därigenom
också kunna diskutera ungdomars syn på livsstil och livskvalitet -
två viktiga samhällsfrågor.

De beroende variablerna kan således delas in i tre huvudgrupper 
kunskaper, attityder/värderingar och beteenden. Av dessa grupper av
variabler har kunskaper samt attityder och värderingar givits störst
utrymme både i undersökningen och i analysen.

Varför är det då viktigt att undersöka barns ekonomiska socialisation?
För det första anser jag att undersökningen har ett generellt värde
genom att den ger en möjlighet att beskriva en del av barnens värde
system och tänkesätt. Det finns idag ett relativt sett litet antal
beskrivningar av barn i dagens samhälle.

För det andra är projektet viktigt då barnen är en mycket stor grupp
i samhället, och då denna grupp förväntas bli självständig i allt
yngre ålder.

En ytterligare anledning till att det blir allt viktigare att studera
barnens situation är att informationsmängden i samhället ökar i takt
med den tekniska utvecklingen. Barnen kommer dels i kontakt med en
ökande mängd information som riktar sig till barn, dels i kontakt med
information som i första hand är avsedd för och producerad av vuxna
som har en från barnen helt skild bakgrund att tolka information mot.
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Här tänker jag i första hand på massmedieutbudet och på kommersiell
information. Detta gör det viktigt att undersöka hur barnen tolkar
informationen, hur de förstår den och hur de påverkas av den.

För det fjärde ser jag ifrågavarande arbete som ett bidrag till teori
utvecklingen på den ekonomiska socialisationens område. Vid arbetet
med projektet och vid kontakter med forskare intresserade av motsva
rande område har jag funnit mycket få försök till sammanfattningar
av tidigare forskningsresultat samt försök till teoribildning. En
målsättning har därför varit att samla och beskriva forskningsrön
samt att utifrån dessa och egna empiriska resultat formulera hypote
ser kring den ekonomiska socialisationen.

2.4 PROJEKTETS SYFTE

Projektets syfte har varit att studera den ekonomiska socialisationen,
att studera skillnader mellan Qch inom åldersgrupper med avseende på
den ekonomiska socialisationen samt att förklara skillnader inom grup
perna.

De del områden som har studerats är:

l. Barns kunskaper om ekonomiska begrepp

2. Barns uppfattningar om och attityder till konsumtion/sparande,
konsumtionsplanering och företags marknadsföringsaktiviteter

3. Barns konsument- och sparbeteende

4. Barns uppfattningar om arbetssituationer

5. Den socioekonomiska bakgrundens, föräldrarnas, kamraternas
och massmediernas betydelse för den ekonomiska socialisationen.

Det första del området motiveras av att kunskaper är viktiga vid konsum
tionsbeslut. Persson (1978) uppfattar de konsumentproblem som konsu
mentforskarna har att arbeta med vara av två typer. Den ena typen
innebär att konsumenterna i någon mening väljer fel i utbudet av varor
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och tjänster, vilket leder till att de inte får ut så mycket ur sina
ekonomiska och andra resurser som de borde kunna få. De lyckas inte
anpassa sig tillräckligt väl till de förutsättningar som råder. Den
andra typen av konsumentproblem innebär att konsumenterna ställs inför
fel förutsättningar. Några av de tänkbara orsakerna till felaktiga
beslut kan vara otillräckliga kunskaper hos konsumenterna, vilseledan
de eller otillräcklig information, en stark konsumtionsideologi i sam
hället och dåliga köp- och konsumtionsvaror som sällan ifrågasätts.

Det andra del området innebär att jag har haft som mål att inom ramen
för projektet försöka skapa en bild av hur barn och ungdomar ser på
konsumtionsideologin i samhället och på sin egen -konsumtion. Min
uppfattning är att just studiet av attityder är särskilt intressant
då det gäller barn och ungdom, eftersom de oftast inte har ett fullt

utvecklat konsumtionsbeteendee

Vid många konsumtionsbeslut utöver dem som gäller barnen i familjen
kan barnen antas vara viktiga aktörer i beslutsprocessen. När det
gäller det tredje delområdet - konsument- och sparbeteendet hos barn 
har dock inte barnens delaktighet i hushållets konsumtion studerats.
Detta är en relativt viktig avgränsning som i detta projekt har gjorts
vid beskrivningen av barnet som konsument.

Med det fjärde del området har jag velat komplettera bilden av barnet
som konsument genom att också beskriva och förklara hur barn ser på
arbete. Ser de bara arbete som en källa till konsumtion eller har de
också lärt att arbetet dessutom kan fylla sociala behov och vara en
källa till stimulans.

Det femte delområdet omfattar en diskussion av grunderna för den eko
nomiska socialisationen och de olika tänkbara sociala agenternas rol
ler.
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3 Utveckling och social träning

I det förra kapitlet nämndes att forskningen kring socialisations
processen har baserats på två typer av modeller för inlärning - model
ler för kognitiv utveckling och modeller för social inlärning. Av
snittet som här följer ägnas åt en mer utförlig beskrivning av dessa
modeller samt åt en redogörelse för forskning som har utnyttjat detta
modelltänkande. Vidare presenteras också i detta kapitel de s k soci
ala agenterna, dvs olika faktorer i omgivningen som har betydelse för
den kognitiva utvecklingen hos barnet och för den sociala inlärningen.

3.1 DET UTVECKLINGSTEORETISKA ANGREPPSSÄTTET

Det kognitiva utvecklingsteoretiska angreppssättet vid socialisations
forskningen ser utvecklingen som en produkt av både mognaden och bar
nets erfarenheter vid dess interaktion med omgivningen.

Jean Piaget är upphovsman till den kanske mest citerade och diskute
rade kognitiva utvecklingsteorin benämnd den genetiska epistemologin ~

kunskap genom utveckling. Teorin är grundad på mycket noggranna
longitudinella studier av ett fåtal barn. Det ringa antalet undersök
ningsobjekt samt det ostandardiserade undersökningsförfarandet, "kli
nisk" metod som Piaget använde har kritiserats men också reulterat
en mängd intressanta replikationsstudier som har fört forskningen
framåt.

Kognitiva utvecklingsteorier skiljer sig från teorier om klassisk in
lärning genom att de förra behandlar personliga och omvärldsrelaterade
faktorers interaktion, medan de senare teorierna ser beteenden som en
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funktion av krafter som inverkar på barnet (stimulus-respons eller
respons-effektmodeller).

Barn är, enligt Piaget, vid födseln utrustade med endast några få re
flexer och en nedärvd tendens att öva reflexerna och att organisera
sitt beteende.

Mycket tidigt utvecklar barnet vanehandlingar. Piaget kallar sådana
avgränsade handlingssekvenser för schemata. Barnet införlivar sedan
nya objekt och erfarenheter i existerande schemata (assimilation).
Spädbarnet har endast rörelse- och perceptionsschemata, men då för
mågan att använda ord och symboler utvecklas uppstår föreställnings
schemata. Barnets föreställningsschemata vidgas alltefter det att
barnet kommer i kontakt med för barnet okända objekt och företeelser,
och all denna nya information försöker barnet assimilera till någon
känd erfarenhet.

Allt eftersom barnet utvecklas, så utvecklas en förmåga att också kom
binera schemata (ackommodation), vilket är en förutsättning för att
barnet skall kunna arbeta med ovanliga uppgifter och lösa ovanliga
problem.

Barns schemata är mycket flexibla, men de förblir till sin karaktär
organiserade helheter även om de vidgas eller modifieras. Varje in
divid blir adapterad till sin omgivning genom att utveckla ett till
räckligt stort antal schemata för de vanligaste händelserna i om
världen, men detta är endast en tillfällig adaption som modifieras
när omgivningen utsträcker sin beteenderepertoar.

Piagets undersökningar har lett till mycket detaljerade beskrivning
ar av kognitiva utvecklingsnivåer - utvecklingen beskrivs ske i vissa
stadier som inte är helt åldersbundna, men vars följd alltid är den
samma.

Piaget (Kohlberg, 1971) har kommit fram till att:
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l. Det finns distinkta och kvalitativa skillnader i barns sätt
att tänka eller sätt att lösa problem på vid skilda utveck
lingsnivåer.

2. Tänkandets stadier utgör en sekvens i utvecklingen där fakto
rer i omgivningen visserligen kan påverka utvecklingstakten
men inte förändra sekvensen.

3. Tänkandets stadier utgör strukturerade helheter, och ett barn
uppvisar ett tänkande som är typiskt för dess utvecklingssta
dium i ett flertal situationer som kan vara mycket skiftande.

4. Kognitiva stadier är hierarkiska integrationer, dvs ju högre

stadiet är desto mer differentierat och integrerat är tänk
andet.

Enligt Piagets teorier (Brainerd, 1978) genomgår människan fyra

huvudsakliga kognitiva utvecklingsstadier. Då utvecklingen är indi
viduell och beroende av omvärlden har dock inga exakta utan endast
ungefärliga åldersgränser för stadierna angivits.

I det sensorimotoriska stadiet styrs barnets handlande inte av tankar
utan snarare aven samling beteendemönster. Skillnaderna i utveck
lingsnivå mellan olika barn är i detta stadium små. I början av sta
diet utför barnet endast ett fåtal reflexrörelser och vid stadiets
slut inträder språkfunktionen och andra sätt att symboliskt represen
tera omvärlden. Barnets omvärldsuppfattning och dess beteende är
under detta stadium hårt knutet till stimuli-upplevelse-handlings
schemata. Barnet har ännu ingen inre föreställning om kunskap ~ kun
skapen konstrueras genom handling och återkoppling. Det sensorimoto
riska stadiet delar Piaget in i sex understadier. Först i slutet av
det sjätte stadiet kan barnet placera in sig själv i tid och rum och
se sig som en orsakskälla i den omedelbara omgivningen. Den aktivitet
som barnet upplever i detta stadium antas spela en betydande roll för
barnets fortsatta intelligensutveckling, vilket innebär att barn från
en stimulerande miljö inom vissa gränser antas utvecklas fortare än
barn från en mindre aktiverande miljö.
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Det andra stadiet, det preoperationella (ca 18 månader till 7 år)
delas in i ett förbegreppsligt och ett intuitivt stadium. Under det
förbegreppsliga stadiet utvecklas förmågan att föreställa sig konse
kvenser av ett handlande. Strukturerna är representativa men inte
operationella. Barn i detta stadium har ett transduktivt sätt att dra
slutledningar - tänkandet går från ett specifikt till ett annat speci
fikt utan generaliseringar eller logisk stringens. Barnen är här omed
vetna om inkonsekvenser i sitt sätt att tänka. Vidare uppfattas alla
relationer, utom de allra enklaste spatiala, som svåra. Tänkandet hos
barn på det intuitiva stadiet saknar logiskt sammanhang och är fort
farande inte operationellt utan bestämt av omedelbara perceptioner.
Barnet kan inte se mer än en relation i taget och kan ännu inte före
ställa sig en organiserad händelsesekvens. Tänkandet är också fort
farande egocentriskt - barnet är oförmöget att sätta sig in i andra
människors ståndpunkter. (Replikationsstudier tyder dock på att re
sultatet av studierna till vissa delar är beroende av experimentssitu
ationen.) Vidare är barn i detta stadium oförmögna att följa sitt
eget tänkande och de kan ännu inte hålla isär begrepp, vilket· beror
på oförmågan att bilda relationer på det mentala planet. Under detta
stadium utvecklas förmågan att motivera åsikter och handlingar liksom
förmågan att bilda vissa begrepp. Barnen börjar imitera verkligheten
genom sina lekar - de leker lI affär ll

, etc. Barnen blir nu medvetna om
att det existerar regler och tror att dessa är absoluta.

Under de konkreta operationernas stadium, som ungefärligen sträcker
sig från det sjunde till det tolfte levnadsåret, kan handlingar er
sättas av tänkta rörelser. Rörelserna kallar Piaget för operationer
och hävdar att dessa grundas på föreställningar. Både logiska/mate
matiska och spatiala operationer utvecklas. Operationerna är än så
länge begränsade till konkreta objekt och material - sådant som man
med lätthet kan föreställa sig. Barnen börjar nu tänka logiskt (inom
vissa ovan beskrivna gränser) och reversibelt, och under detta stadium
utvecklas också förmågan till decentrering - förmågan att kunna obser
vera flera aspekter samtidigt. Barnen börjar också kunna förstå att
vissa egenskaper är konstanta, medan andra förändras, och barnen är
inte längre lika egocentriska som de förut varit - de börjar förstå
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att andra människor kan ha andra sätt att se på saker och ting, och
att de kan ha andra behov än de själva har. Lekarna går mot rollspel.
Den verbala uttrycksförmågan är ännu inte så utvecklad, vilket även

utgör en begränsning i tänkandet.

De formella operationernas stadium (12-15 år) är det högsta stadium

som tänkandet når. Inom vissa kulturer, där möjligheterna till högre

skolutbildning inte finns når merparten av människorna inte detta

stadium i vilket förmågan att dra slutsatser utvecklas. Likaså ut

vecklas nu förmågan att tänka helt inom sig själv, utan yttre hjälp

medel, att tänka på sina tankar, att konstruera ideal och att fundera

realistiskt på framtiden. Dessa förmågor gör det möjligt att arbeta

med hypotetiska begrepp och att pröva hypoteser. Tänkandet blir log

iskt och systematiskt, och barnen börjar söka efter generaliseringar

för att kunna definiera begrepp. Piaget tror att den ökade sociala
kontakten spelar en betydelsefull roll vid uppbyggnaden av de formel

la operationerna. Vid den sociala interaktionen förekommer bl a dis
kussioner om etiska värderingar, vilka ger tillfällen till argumenta

tion. Piaget anser att formella operationer inte kan utvecklas utan
samarbete och diskussion.

Sammanfattningsvis utvecklas barnet enligt Piaget således

l. Från konkret till abstrakt tänkande

2. Från faktiskt till hypotetiskt tänkande

3. Från osystematiskt till systematiskt tänkande

4. Från infralogiskt till logiskt tänkande.

Barnet får också genom utvecklingen ett tänkande som möjliggör för

utsägelser. Enligt Piaget är kunskapens fördel att den ger möjlig

heter till "feedforward" som kan göra att negativ feedback undviks.

Beskrivningarna av utvecklingsstadierna redogör bara för den översta

gränsen för en individs förmåga, som dock inte används då inte situa

tionen kräver detta.
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Piagets undersökningar visar att barn rårst efter det att de har nått
vissa utvecklingsstadier kan förstå grundläggande relationer och be
grepp, men Mayer, et al. (1979) menar att detta inte är hela sanningen.
Det kan också vara så att dessa resultat visar att barn vid en viss
ålder vanligen har fått så stor erfarenhet inom ett område att de har
lärt sig att handskas med begreppen. Gelman (1969), Kagan, Kears1ey
&Zelazo (1978) och Stampfl, Moschis &Lawton (1978) har gjort experi
ment där de har påvisat att barn redan tidigare kan läras ekonomiska
begrepp genom träning. Effekterna av tv-reklam är ytterligare exempel
på hur tidpunkten då barnet är mottagligt för inlärning kan skifta.
Enligt Slatt, Spencer &Ward (1972) och Ward, Reale &Levinson (1972)
kan inte barn före 10-12 års ålder förstå motiven bakom reKlam, göra
en klar åtskillnad mellan produkt och reklam och förstå meddelandet i
reklam. Men redan innan detta vid en betydligt tidigare ålder kan bar
net förstå reklammeddelanden tillräckligt för att be föräldrarna köpa
de saker som reklamen gäller.

3.2 SOCIAL INLÄRNING

Kelman (1961) påpekar att det sociala inflytandet inte är en enhetlig
process och att det inte endast följer en princip. Traditionellt görs
en indelning i tre delprocesser: l) det sociala inflytandet på omdömen
och åsikter som härrör från påtryckningar mot konformitet, 2) det soci
ala inflytandet som beror på samspelet i små primärgrupper som t ex
familjen eller grupper av jämlikar - kamrater samt 3) det sociala in
flytandet som har sin grund i övertygande kommunikationer från prestige
mättade källor. Var och en av de tre metoderna motsvarar en unik på
verkningsprocess med speciella egenskaper.

Den första processen kan betecknas som medgörlighet. Individen accep
terar att påverkas i hopp om att få en gynnsam reaktion från den eller
de som försöker påverka. En annan anledning till medgörligheten kan
vara att individen på det sättet försöker undvika negativa reaktioner.
Vid den här typen av medgörlighet övertas en åsikt så att säga offent
ligt och utan inre godkännande. Så fort en påtryckning inte längre
existerar, återtar individen sin ursprungliga uppfattning. När det
gäller den ekonomiska socialisationen kan antas att skolan är ett
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exempel på en sådan agent. Bl a har Moschis, et al. (1978) knappast
funnit några tecken alls i sin forskning på att formell konsument
undervisning ger bidrag till ungdomars färdigheter. Enligt Moschis
kan även ett antal andra faktorer bidra till att konsumentundervisning
en inte lyckas. En anledning kan vara att undervisningsmaterialet inte
uppfyller kravet på relevant information, och en annan anledning kan
vara att lärarna använder ineffektiva undervisningsmetoder.

Den andra påverkningsprocessen kan kallas för identifikation och inne
bär att en individ övertar attityderna i en grupp, därför att hans re
lationer till personen eller gruppen är tillfredsställande och ingår i
hans jagbild. Processen omfattar ett normativt socialt inflytande som
härrör från referensgrupper med vilka individen djupt identifierar sig.
Enligt Mann (1972) är familjens samspel upphovet till de tidigaste och
mäktigaste inflytandena på attitydernao Men fastän dessa attityder är
de tidigaste och har lärts in med ett stor engagemang, så kan man anta
att de bara vidmakthålls så länge relationen till föräldrarna och
kamratgrupperna är givande och tillfredsställande. I fråga om föräld
rarnas inverkan visar Moschis undersökningar av tonåringar att famil
jen är en viktig lärare av rationella aspekter av konsumtionen. Resul
taten visar en starkt positiv relation mellan kommunikation inom famil
jen om konsumtion och mängden av ungdomarna uppvisade önskvärda hand
lingar som konsumenter. En undersökning som Ward och Wackman (1973)
gjorde visar att denna utbildning från föräldrarnas sida först börjar
när barnen kommer upp i åldrarna. En slutsats av detta är alltså att
olika konsumentrelaterade färdigheter och attityder lärs in vid olika
åldrar och genom olika inlärningsprocesser. För barn som är mellan
5 och 12 år gamla tycks gälla att föräldrarna förväntar sig att barnen
själva skall lära sig konsumentrollsrelaterade färdigheter genom egna
erfarenheter.

Wards (1977) utgångspunkt i hans studier av "consumer socialization"
är att föräldrarna mycket sällan lär ut nya beteenden till sina barn.
Föräldrarna ger istället negativt och positivt stöd åt de kunskaper,
attityder och beteenden som barnen uttrycker i frågor som rör konsum
tionen. En möjlig effekt av detta stöd kan ~li att det ökar/sänker
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barnets motivation att använda de från andra håll inlärda kunskaperna,
attityderna och beteendena eller också kan det uppmuntra barnet att
lära sig ännu mer. Stödet kan ges både explicit och implicit - barnet
väljer ut och iakttar en viss aspekt av föräldrarnas beteende som är
relevant i en viss situation.

Kamratgruppen tycks vara en viktig socialisationsagent som bidrar till
inlärningen av de expressiva aspekterna av konsumtionen, exempelvis
konsumtionsorienterade värderingar och sociala motiv för konsumtion.
Utöver detta kan också interaktion med kamrater göra att ungdomarna
blir mer medvetna om konsumtionen som sådan, vilket kan leda till en
mer aktiv interaktion också med andra agenter - t ex massmedierna 
vilket i sin tur kan leda till ytterligare inlärning.

Den enligt Kelman (1961) tredje processen - det sociala inflytandet
som är en effekt av övertygande kommmunikation från prestigemättade
källor - kan betecknas som internalisering.

"övertygande kommunikation från förtroendeingivande och
pålitliga källor innehåller information som har samband
med attityderna. Inflytandet accepteras därför att de över
tygande ingångsdata passar ihop med individens värdesystem
och framkallar inre tillfredsställelse. Den centrala id§n
är här att en åsikt eller attityd accepteras, därför att
man, om man antar den och ger uttryck åt den, erfar faktiska
eller anteciperade känslor av tillfredsställelse och god
kännande av det egna jaget. II

(Mann, 1972)

För barn och ungdom kan massmedierna vara en mycket viktig agent i
processen som leder till internalisering av uppfattningar. Rent all
mänt är den psykologiska principen den att det är lättare att över
tala personer med lägre utbildning än personer med högre utbildning,
och därtill kommer att massmedierna utgör ett stort inslag i ungdomar
nas vardag. Ytterligare en faktor som bidrar till att massmedierna
kan vara en viktig agent är att många barn bearbetar den information
de får genom massmedierna genom att de leker och pratar om innehållet
i t ex tv-program och serietidningar.
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Moschis (1978) som har gjort sina undersökningar i USA, där reklamen
är ett stort inslag i tv-utbudet, konstaterar att blotta exponeringen
för tv-program kan leda till inlärning' av expressiva aspekter av
konsumtionen. Enligt Bandura (1971) sker denna inlärning genom obser
vation och imitation, vilket däremot McLeod, et al. (1974), inte anser
vara en tillräcklig förutsättning för att inlärning skall äga runl. Han
menar att inlärningen snarare sker genom en social process. Ungdomar
na pratar om och diskuterar konsumtion med sina kamrater, vilket i ett
första steg leder till ett ökat intresse för produkter och i ett andra
steg till att ungdomarna tittar mer på tv. En konsekvens kan också
bli att ungdomarna i större utsträckning börjar sålla ut och lägga på
minnet sådant material som refererar till konsumtion.

Imitation är också ett inlärningssätt som redan mycket små barn an
vänder och som bl a kommer till uttryck i barnens lekar - barnen leker
affär, mamma, pappa, barn och sjukhus.

Modeller som imiteras kan delas upp i personliga och positionella mo
deller. Den personliga modellen imiteras på grund av dess personliga
attribut och den positionella modellen för attribut i modellens soci
ala situation - kön, ålder, yrke, etc (Winch, 1962). Den personliga
stilen lärs in med hjälp av personliga modeller, medan de sociala
rollerna lärs in med hjälp av positionella modeller. Förutsättning
arna för att barn skall imitera de två olika modelltyperna kan vara
olika. Tidigare kontakt med modellen kan vara en förutsättning för
att den personliga modellen skall imiteras. Här kan det räcka med
att barnet är bekant med den sociala rollen i allmänhet (Danziger,
1971 ) .

Men barn tycks också ställa andra krav på sina modeller. Personer
som har hand om barnet, som tillfredsställer dess behov och visar
barnet tillgivenhet får en viss status i barnets ögon. Vid experi
ment har det visats att vänliga vuxna blir lättare imiterade än ovän
liga vuxna (Mischel &Grusec, 1966). Resultatet från fältstudier
stöder dock inte alltid detta rön. Sears, Rau och Alpert (1965) har
visat att det åtminstone på könsrol'sidentifikationens område inte

3
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finns någonting som tyder på att barn med kärleksfulla relationer till
föräldrar visar ett annat identifikationsmönster än andra barn.

Andra undersökningar visar att vissa modeller verkar ha en i det när
maste total makt över ett barn, medan andra modeller helt kan ignoreras.
Bandura, Ross &Ross (1963) har visat att barn har en benägenhet att
imitera personer som utgör källor till önskade objekt, att modellen
inte alltid behöver utöva kontroll över barnet, och att det inte hel
ler krävs en interaktion med modellen - det kan räcka att barnet ob
serverar modellen som utsatts fär belöningar och straff för att social
inlärning skall äga rum (s k vicarious learning).

Ett av de viktigaste sätten att lära sig är genom att skaffa sig er
farenhet inom olika områden. Erfarenheterna fås genom konfrontation
med verkliga situationer som kräver att man själv agerar - det blir
på det sättet en aktiv inlärning. Redan det späda barnet använder
detta sätt får att lära sig om sin omgivning. Barnet undersöker
saker genom att fingra på dem, kasta dem i. golvet och genom att smaka
på dem. Det äldre barnet får sina erfarenheter genom att t ex gå in i
en affär och köpa saker det vill ha eller ,behöver.

Ett viktigt begrepp i detta_sammanhang är också generalisering.
Eftersom situationer sällan är lika, skulle erfarenheter inte kunna
användas utan generalisering. Generalisering innebär användande av
kunskaper och förmågor som har lärts in i en viss situation också i
andra liknande situationer.

Att denna typ av inlärning är viktig visar bl a studier om hur köns
roller lärs in. Enligt Inga Wernerssons (1977) studier intresserar
sig barn för sådant som är konsistent med 'eller liknar det som finns
i deras tidigare erfarenhet. De tidiga erfarenheterna där föräldrar
nas könsdifferentierade uppfostran ger pojkar och flickor något olika
intresseinriktning tycks bli en grund till successivt allt större
i'ntresseskillnader mellan individer av olika kön.
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3.3 HUR INLÄRNINGSPROCESSEN BEHANDLAS I DETTA PROJEKT

Teorierna om kognitiv utveckling ger en grund för förståelsen av och
för förutsägelser om åldersrelaterade förändringar när det gäller den
ekonomiska socialisationen. Men utvecklingsteoretikerna inklusive
Piaget understryker också omgivningens betydelse för inlärningen.
Trots detta finns det ytterst få forskningsprojekt som har behandlat
hur externa stimuli inverkar på barnen i de olika kognitiva utveck
lingsstadierna (Ward, 1977). Det finns alltså enligt Ward få projekt
som kopplar ihop kognitiv inlärning med social inlärning.

I föreliggande rapport görs en sådan koppling genom att jag vissa
analyser tittar på de olika årskurserna var för sig. För övrigt har
jag inte sett det som möjligt att djupare studera själva inlärnings
processerna. Således kan jag t ex inte empiriskt belägga huruvida
barnen har tillägnat sig vissa kunskaper, attityder och beteenden
genom egna erfarenheter, observation, imitation, etc. Min grund till
liknande diskussioner och antaganden får istället bli teoribildningen
på området.
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4 Undersökningens uppläggning och ge
nomförande

I undersökningen som här avrapporteras ingick förutom parnen också deras
mödrar. Det främsta skälet till att även ta med mödrarna i studien var
att detta ger en möjlighet att beskriva föräldrarnas roll som sociala
agenter. Det ger också en möjlighet att jämföra barnens attityder och
beteenden med en vuxengrupps.

4.1 BARNENKÄTEN

4.1.1 Urval

Den grupp barn och ungdomar som undersöktes valdes ur läg-, mellan- och
högstadieskolor i en förortskommun till Stockholm. Kommunen som valdes
ut representerar en /Igenomsnittskommun/l avseende åldersfördelning, an
tal förvärvsarbetande, inkomst per hushåll och andel invandrare. Under
sökningen begränsades till endast en kommun av resursmässiga skäl.

Urval$enheten för undersökningen var skolklasser och fyra klasser ur
respektive årskurserna 3, 5, 7 valdes slumpmässigt (med hjälp av slump
talstabell), men så att hälften av klasserna ur varje årskurs kom att
innehålla ungdomar från höghusområden och hälften ungdomar från villa
områden.

4.1.2 Genomförande

Undersökningen genomfördes våren 1978 och delades upp på två tillfällen
på grund av frågornas omfattning. Vid det första tillfället besvarades
frågorna i formulär A och vid det andra tillfället besvarades frågorna
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l formulär B (se bilaga l). Ungdomarna fyllde i enkäterna i sin egen
takt och den tid det tog för dem att arbeta sig igenom frågeformulä
ret varierade mellan 1/2 och l timme per undersökningstillfälle.

För studien valdes gruppenkätmetoden. Denna metod användes genomgående
och även för den yngsta undersökningsgruppen - årskurs 3. Förutom att
metoden är resursmässigt fördelaktig så har den också andra fördelar.
Erfarenheterna från tidigare undersökningar inom ramen för projektet har
visat att många ungdomar känner sig betydligt tryggare, om de vid under
sökningstillfället får stanna kvar i sin naturliga situation, dvs i klass
rummet bland sina kamrater och inte behöver sitta ensamma tillsammans med
en intervjuare.

En av förstudierna syftade just till att undersöka användbarheten av
gruppenkätmetoden istället för personliga intervjuer en och en med bar
nen (Jundin, 1978). Resultatet visade att det interna bortfallet var
högre vid de personliga intervjuerna med barnen än då gruppenkätmetoden
användes. Den risk som naturligtvis finns när en metod används, där
intervjupersonerna blir modigare och vågar svara är att det kan förekom
ma fler gissningar vid kunskapsfrågor. Ett tecken på att gissningar
kanske ändå inte förekommer i alltför hög grad är att svarsmönstret i
enkätgrupperna (vid den nämnda undersökningen) överensstämmer relativt
väl med svarsmönstret i intervjugrupperna. Mot bakgrund av detta har
enkätmetoden bedömts vara användbar. För en jämförelse av metoderna se
Jundin (1978, bilaga 2).

Vad gäller den yngsta åldersgruppen (årskurs 3) uppstår dock ibland
vissa problem när gruppenkäter används. Vid den undersökning som här
avrapporteras undersöktes fyra klasser ur årskurs 3. Skriv- och läs
färdigheterna varierar betydligt i de olika klasserna, vilket gör att
metoden måste anpassas efter intervjupersonernas förmågor. I två av
klasserna var undersökningsledaren tvungen att vid det första undersök
ningstillfället läsa upp frågorna och på det sättet träna barnen i att
ta sig igenom enkäterna.
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Ett ännu mindre resurskrävande alternativ hade varit självadministrerande
gruppenkäter. Denna metod bedömdes dock som mindre lämplig då ett fler
tal undersökningar har visat att metoden ofta medför ett större bortfall
och omotiverade intervjupersoner. Alternativet hade inneburit att klass
lärarna skulle ha delat ut enkäterna. Då bl a risken fanns att lärarna
skulle hjälpa intervjupersonerna för mycket med vissa frågekategorier
(t ex med kunskapsfrågorna) och att lärarna och därmed också eleverna
inte skulle känna sig motiverade inför undersökningen, förkastades detta
alternativ. Istället valde jag att själv administrera undersökningen.
Då det visade sig att koncentrationsförmågan inför uppgiften hos inter
vjupersonerna ökade om klassläraren inte var närvarande genomfördes
undersökningen i de flesta fallen utan lärarens nä~varo. Förslaget till

detta kom i vissa fall från lärarna själva.

Valet att använda icke självadministrerade enkäter var en av anledning
arna till att en rikstäckande undersökning inte var genomförbar.

4.1.3 Svarsfrekvens

Totalt svarade 272 ungdomar på enkäterna. Fördelningen av dessa ung
domar på årskurs och kön framgår av tabell 4:1.

TABELL 4:1. De intervjuades fördelning efter årskurs och kön

Arskurs Kön Totalt
Flickor Pojkar

3 47 44 91
5 50 37 87
7 47 47 94

Totalt 144 128 272
% (53) (47) (100)

%

(34)
(32)
(34)

(100 )

Bortfallet i form av vägran var ytterst liten - fyra ungdomar. varje
klass var dock åtminstone några elever frånvarande vid båda undersök
ningstillfällena på grund ?v sjukdom, specialundervisning, etc. Detta
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gjorde att sammanlagt 31 observationer blev of~llständiga - .31 elever
var frånvarande vid endera undersökningstillfället. Den första gruppen,
den som var borta vid bägge undersökningstillfällena, har måst utgå,
medan den senare gruppens intervjuer ,har bearbetats (dvs den del av
intervjun som genomfördes). Den första delen av frågeformuläret omfat
tade huvudsakligen bakgrundsfrågor och frågor om ungdomarnas fritids
aktiviteter, massmediekonsumtion och interaktion med sociala agenter,
medan den andra delen ägnades åt de beroende variablerna. Bortfallet
för respektive enkätdel presenteras i tabell 4:2.

TABELL 4:2. Bortfallet för respektive enkätdel

Bortfall Antal

l:a delen 15
2:a delen 16

Totalt 31 ofullständiga observationer

4.1.4 Intervjuernas innehåll

Som en allmän regel vid intervjuer med·barn gäller att de inledande frå
gorna skall vara lätta att besvara och för barnen relativt intressanta
och vardagsnära. På detta ,vis byggs barnens självförtroende inför upp
giften att besvara frågorna upp. Med tanke på detta inleddes intervju
erna med frågor om ~arnets familj - om barnets syskon och om familjens
bostad (frågorna 1-3).

Frågorna 4 och 5 ger tillsammans ett mått på hur mycket pengar barnet
får från sina föräldrar löpande under året i form av vecko- eller
månadspeng. Detta är naturligtvis ett ytterst grovt mått, och frågan
fångade antagligen inte de variationer som förekommer. Många barn får
periodvis mer pengar, därför att de t ex "hjälper till hemma eller
mindre pengar som en form av bestraffning.
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Frågorna 6 och 7 avser dels att mäta barnens interaktion med kamrater,
dels deras engagemang i olika fritidsaktiviteter.

Med frågorna 8 t o m 20 skattades barnens massmediere1ationer. Frågorna
8 t o m 11 behandlar tv-tittandet, frågorna 12 t o m 14 behandlar hur
barnen läser dagstidningar, frågorna 15 och 16 hur de läser böcker, frå
gorna 17 och 18 läsningen av serietidningar och frågorna 19 och 20 läs
ning av veckotidningar.

Med frågorna 21 t o m 25 undersöktes barnens föräldrar som möjliga soci
ala agenter. Med frågorna 21 och 22 mättes hur stor del av vardagarna
och helgerna barnen träffar sina föräldrar. Tanke~ bakom dessa frågor
är att kontakten mellan barn och föräldrar är den första förutsättning
en för att indirekt påverkan skall kunna ske. Frågorna 23 t o m 25
mäter möjligheterna till direkt påverkan vad avser främst uppfattningar
om arbetslivet.

Frågorna 26 t o m 30 rör agentgruppen kamrater. Frågorna mäter mängden
kamratkontakt, vilket naturligtvis inte kan ses som ett uttömmande mått
på barnets interaktion med sina kamrater. Viktigare är att mäta inne
hållet i interaktionen, vilket jag försökte göra med en öppen fråga om
vad barnen brukar göra tillsammans med sina kamrater.

Genom frågorna 32 och 33 undersöktes skolan som socialisationsagent.
Frågorna behandlar -ungdomars upplevelse av skolan och min hypotes har
varit att ungdomar med en positiv inställning till skolan har större
förutsättningar att lära sig även konsument- och arbetsrollsrelaterade
kunskaper från skolan än ungdomar med en negativ inställning.

Fråga 34 är tänkt att mäta ungdomarnas uppfattning om livskvalitet och
består av 32 delfrågor om hur viktiga olika livsvärden är.

Fråga 35 som o~kså den består av ett antal delfrågor är avsedd att mäta

konsument- och arbetsrollsrelaterade kunskaper.

Med fråga 36 ville jag undersöka vilka skillnader och likheter ungdomar
upplever hos olika arbetsmiljöer. För att göra frågan konkret lät jag
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ungdomarna ta ställning till om de tyckte att kontorsarbete och fabriks
arbete var lika eller olika varandra i en rad avseenden.

Frågorna 37 och 38 berör könsrollsföreställningar. Här fick ungdomarna
ta ställning till vilka uppgifter enligt deras mening män respektive
kvinnor lIpassar bäst för". I fråga 37 gällde det vuxna personer och i
fråga 38 gällde det ungdomar.

Frågorna 39 t o m 61 (resten av frågorna i formuläret) behandlar atti
tyder till konsumtion och sparande samt konsumtions- och sparbeteenden.

4.2 FöRÄLDRAENKÄTEN

4.2.1 Genomförande och svarsfrekvens

Grundtanken med att också ställa frågor till ungdomarnas föräldrar var
att därigenom dels få tillgång till kompletterande uppgifter om ungdomar
nas bakgrund, dels få vissa uppgifter om föräldrarna. Vidare var detta
ett sätt att få underlag för en jämförelse av ungdomarnas attityder med
en vuxengrupps.

Frågeformuläret skickades till mödrarna till de 241 ungdomar som hade
varit närvarande vid båda undersökningstillfällena. Tabell 4:3 visar
antalet enkäter som skickades ut och hur bortfallet blev.

TABELL 4:3. Redovisning av bortfallet bland mödrarna

Skickat till
Tillhör ej populationen

241 mödrar (272 - de ofullständiga
-11 observationerna

230 mödrarKvarstår
Vägrat

Kvarstår
Ej svar efter 3 på
minnelser

Antal svar

-24

206

-28

178

10%

90%

12%

77% (av 230)



30

Den slutliga svarsfrekvensen var 77 procent. Enkäterna skickades ut i
slutet på maj, vilket för många är en tid då man har mycket att stå i
inför semestern och säger sig därför ha svårt att hinna med att engage
ra sig i annat. Tabell 4:3 visar att 10 procent av mödrarna inte ville
svara. Denna andel vägrare är relativt vanlig vid motsvarande under
sökningar. Anledningen till vägran var i de flesta fall en allmän
skepsis mot undersökningar och en rädsla får att bli registrerad.

Efter den första bortfallsuppföljningen visade det sig att elva mödrar
inte kunde anses tillhöra populationen. Dessa var invandrare som inte
kunde tillräckligt mycket svenska för att fylla i formuläret.

Anledningen till att mödrarna och inte fäderna valdes som undersök
ningsgrupp var att det vid ett flertal undersökni'ngar som i någon
mening har med barn att göra har varit svårt att fråga fäderna. Dessa
hänvisar då ofta till mödrarna eller låter mödrarna fylla i formuläret.

4.2.2 Intervjuernas innehåll

Enkäten till föräldrarna inleddes med frågor om interaktionen mellan
barn och föräldrar. Här utnyttjade jag ett frågebatteri som redan är
utprovat och använt i forsknin~sprojektet Mediapanel av forskare i
Lund och Växjö (Rosengren &Windahl, 1978)~-

Frågorna 2-5 och 8-9 mäter föräldrarnas konsumtionsattityder och kon
sumtionsbeteenden. Dessa attityder och beteenden ser jag som själva
innehållet i föräldrarnas socialisationsnormer. Beteendena är uttal
ade normer, medan attityderna inte behöver märkas i direkt handling.
De områden som på detta sätt har undersökts är könsroll~attityder,

konsumtionsplanering, attityder till sparande, uppfattningar om ex
pressiv konsumtion och uppfattningar om arbetsinnehåll och arbets
tillfredsställelse.

Genom att ställa fråga 6 har omfattningen på den direkta påverkan när
föräldrarna pratar med sina barn om konsumtion och arbete mätts.
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De frågor som avslutade enkäten till föräldrarna mätte demografiska
och socioekonomiska variabler - civilstånd, födelseår, utbildning,
graden av förvärvsarbete och socialgruppstillhörighet.

4.3 ANALYSENS UPPL~GGNING

Syftet med analysen är att försöka ge en bild av och förklara hur bar
nens kunskaper, värderingar och beteenden i de studerade avseendena har
formats. Analysen begränsas naturligtvis genom att bara de studerade
oberoende variablernas förklaringsvärde kan skattas. Kapitlen 6-8
innehåller beskrivning och diskussion av tidigare forskningsrön samt
redogörelse för analysernas tekniska genomförande och resultat.
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5 Undersökningsmodell och variabler som
ingår i analysen

5.1 INLEDNING - PRESENTATION AV MODELLEN

Modellen nedan visar de grupper av variabler - socioekonomisk och demo
grafisk bakgrund, medierelationer, social interaktion, kunskaper och
könsrollsuppfattningar - vars inverkan på socialisationsprocessen har
studerats i detta projekt. Valet av variabler har gjorts mot bakgrund
av litteraturstudier inom angränsande forskningsområden och efter in
tresseinriktning. Förutom de variabler som här tagits med kan natur
ligtvis även andra faktorer, exempelvis skolan, inverka på processen,
men gränser har fått sättas för studiens omfattning.

Modellen används i första hand i ett förenklande syfte; för att på ett
övergripande sätt kunna beskriva antaganden om den komplicerande pro
cess som den ekonomiska socialisationen utgör. Modellen som presente
ras gör inte anspråk på att vara en kausal modell i egentlig bemärkel
se utan kan lika väl ses som ett begreppsschema som uttrycker förenk
lade kausala antaganden på den ekonomiska socialisationens områden.

liDne admits that causa1 thinking belongs completely on the
theoretical level and that causal laws can never be demon
strated empirically. But this does not mean that it is
not helpful to think causally and to develop causal models
that have implications that are indirectly testable./1
(Blalock, 1972)

De pilar som sammanbinder boxarna i modellen presenterar den teore
tiska modell som ligger till grund för analyserna inom ramen för pro
jektet. Ett exempel på hur modellen är förenklad jämfört med verklig-
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heten är att många pilar också skulle kunna gå åt det motsatta hållet.
Exempelvis är det möjligt och t o m troligt att kunskaper som har lärts
in genom social interaktion inverkar på mediere1ationerna både vad
gäller motivet för massmedieanvändningen, omfattningen och inte minst
vilket massmedieinnehåll som väljs.

5.2 BEROENDE VARIABLER SOM INGAR I ANALYSEN

De grupper av variabler som i analysen behandlas som beroende är kun
skaper som är relaterade till konsumtion och arbete, föreställningar
och värderingar rörande konsumtion och arbete samt köp- och sparbete
enden. Könsrollsuppfattningarna har mätts eftersom dessa uppfattas
vara viktiga mellanliggande variabler.

5.2.1 Kunskaper om ekonomiska begrepp

Vid undersökningar som syftar till att kartlägga utvecklingsprocesser
är kunskaper av central betydelse. Kunskaper liksom uppfattningar an
ger en produkt som socialisationen vid en viss tidpunkt har lett till.
Vidare kan kunskaperna som mätts också ge en fingervisning om den
svårmätbara omfattningen och inriktningen av social interaktion med
omgivningen.

Enligt Sellerberg (1977) finns ett kunskapsområde som kan kallas för
vardagskunskap. Människor har mycket olika vardagskunskaper - olika
subjektiva verkligheter. Vardagskunskaper i sociologisk mening är
alltså inte "objektiva kunskaper" utan den bild som människor i olika
sociala system tillägnar sig. Med detta synsätt är människor förank
rade i sociala miljöer t ex i en viss "matvär1d". Man lär sig vilka
maträtter som kan kombineras och vad som subjektivt sett är ätligt
och vad som är oätligt.

De kunskaper som har mätts och som jag finner intressanta att studera
och relatera till barnens uppfattningar om konsumtion och arbete lig
ger någonstans mellan de akademiska kunskaperna och vardagskunskaper
na. De studerade kunskaperna skiljer sig från de akademiska i den



35

meningen att de kan läras in indirekt och utan att behöva föregås av
undervisning i egentlig bemärkelse - man är kanske inte alltid medve
ten om var och när man har lärt sig om konsumtion och arbete. De mätta
kunskaperna rör sig dock fortfarande om fakta - om ett regelsystem 
och inte om hur en'verklighet subjektivt upplevs, men samtidigt ger
kunskaperna uttryck för II soc ial förankring" - för kunskapsdelen av den
referensram som bedömningar görs emot.

Varje regelsystem utgör riktlinjer för handlande och för bedömningar
och är därmed väsentliga i sig för individen i ett samhälle att känna
till. En utgångspunkt är att kunskaperna styr handlandet i flera
olika bemärkelser. Man söker mer information om man redan har bas
kunskaper, man ser sina begränsningar och möjligheter beroende på
kunskaperna i ett visst perspektiv och man väljer rollvägar efter kun
skaperna. Kunskapen att banksparande ger ränta kan leda till en posi
tiv uppfattning om banksparande. Kunskapen att det existerar arbets
löshet i Sverige kan ge mindre vidlyftiga framtidsvisioner. Den fel
aktiga kunskapen att frånvaro från arbetet på grund av sjukdom inte
ersätts ekonomiskt kan ha en' mottvationshöjande inverkan på arbetet.
Kunskaper om vad skattepengar används till kan i vissa fall kanske ge
en positiv inställning till att betala skatt. Den felaktiga kunskapen
att man alltid är tvungen att betala kontant vid köp av villa kan leda
till uppfattningar om att man inte har möjlighet att köpa hus och
vidare ett psykologiskt försvar som leder till negativa uppfattningar
om villaboende.

Naturligtvis kan och kommer ungdomarnas kunskaper att utökas med
tiden, och det är ~ckså möjligt att de barn som idag vet minst och
svarar mest inkorrekt vid intervjutillfället på frågorna kommer att
vara de som vet mest i vuxen ålder. Trots att denna möjlighet finns
kan kunskaperna som har lärts in i tidig ålder påverka uppfattningarna
f en viss riktning och en del av de grundläggande värderingarna som
därmed fås kan bli bestående - en hypotes om den primära socialisa
tionen, att denna påverkar den senare socialisationen.
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5.?.2 Föreställningar och värderingar rörande konsumtion och arbete

Inom ramen för projektet har det ansetts vara viktigt att ta upp kon
sument- och arbetsrollerna parallellt. Dessa roller hänger både för
ungdomar och vuxna ihop, eftersom konsumtion förutsätter arbete, och
konsumtion i vissa fall kan ersätta de tillfredsställande funktioner
som arbete har. Vidare har ett antagande varit att både arbete och
konsumtion kan fylla tre slags behov - materiellt-funktionella, soci
ala och ego-relevanta behov. Med detta menas att både konsumtion och
arbete i grunden kan fylla likartade behov hos en människa. För det
första kan de tillfredsställa rent funktionella behov. Arbetet ger
pengar, vilket i sin tur ger möjligheter att köpa produkter och tjän
ster. För det andra kan de också fylla sociala behov - dels i arbets-/
konsumtionssituationen, dels kan arbetet och konsumtionen ha återverk
ningar också i andra situationer i det sociala umgänget med familjen
och vännerna. Arbetet i sig ger kontakter med arbetskamrater - det
fyller ett behov av gemenskap, liksom det kan ge status och makt utan
för arbetsplatsen. På ungefär samma sätt kan konsumtionen erbjuda en
gemenskap och status i sociala situationer. Det tredje behovet, som
både arbete och konsumtion antas kunna fylla, bygger på människans
grundläggande behov av utveckling och strävan framåt mot ett mål.

Människan söker en mening i livet och tillvaron och både arbete och
konsumtion kan erbjuda detta. Arbete kan ge en upplevelse av att man
gör någonting nyttigt, lär sig någonting eller får ta ansvar (känner
en utmaning), vilket också konsumtionen kan ge.

På senare tid har också en kompensatorisk modell diskuterats enligt
vilken människor som inte finner sitt självförverkligande i arbetet
kan söka detta i konsumtionen - man köper spänning och skönhet istäl
let för att få det genom sitt arbete. Detta hänger naturligtvis sam
man med den definition som självförverkligande ges - upplevs t ex an
svar som utmanande och självförverkligande, eller vill man hellre
vara utan detta och upplever det istället som en belastning. Den
kompensatoriska modellen har främst beaktat självförverkligande, men
jag menar att också avsaknad av tillfredsställelse av de sociala be
hoven på arbetsplatsen kan kompenseras genom konsumtion. Om arbetet
inte ger status och makt, kan man genom att konsumera skaffa sig yttre

attribut som är statushöjande.
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Trots att barnen i de årskurser som har undersökts inte har någon egen
erfarenhet av förvärvsarbete och inte heller fullt ut har trätt in i
konsumentrollen, har de dock via olika kanaler presenterats "bilder ll

av dessa roller. Hur dessa bilder har tolkats av barnen finns i deras
medvetanden som uppfattningar och värderingar. Med uppfattningar menas
här en bild av hur det förhåller sig i verkligheten och med värderingar
en bild av hur det borde vara. En antagen produkt av socialisationen
är att bilden av hur det förhåller sig internaliseras hos barnet och
blir till bilden av hur det borde vara.

I fråga om föreställningar och värderingar rörande konsumtionen har,
grovt kategoriserat, inställningen till konsumtionssamhället och upp
fattningen om barnens egen konsumtion och sparande undersökts. I ana
lysen har dessa frågor sammanställts till index som är avsett att mäta
"konsumtionsinriktningen ll

, dvs hurpass positiva/negativa olika grupper
bland barnen är till konsumtion.

Föreställningar och värderingar rörande arbete mättes dels med vissa
attitydfrågor, dels med ett frågebatteri om skillnaden i arbetsinne
håll och arbetssituation mellan lIarbetarelI och IItjänstemän" samt mel
lan kvinnor och män.

5.2.3 Köp- och sparbeteende

Inom ramen för denna studie har inte själva innehållet i barnens kon
sumtion undersökts. Istället har konsumtionsmål , planeringsbenägen
het och graden av självständighet vid konsumtionen skattats. Med kon
sumtionsmål avses här de kriterier som barnen ställer upp för sin kon
sumtion - vilka överväganden de gör i en konsumtionssituation. Inter
vjupersonerna fick svara på frågor om vilka överväganden de gör när
de planerar inköp av kläder och vilka överväganden de gör i själva in
köpssituationen. Planeringsbenägenheten mättes dels genom att fråga
barnen i vilken grad de för kassabok, dels genom frågor om behovs- och
prisbedömningar. Självständigheten i konsumtionen skattades genom att
intervjupersonerna på en lista med en rad produkter fick ange om de
den senaste gången då produkten köptes gjorde inköpet ensamma, till
sammans med någon kamrat eller tillsammans med någon vuxen.

4
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Inom ramen för sparbeteendet har sparandets omfattning, sparformer och
planeringssikten för sparandet studerats. Sparandets omfattning mät
tes genom att fråga barnen hur mycket de "sparar varje vecka ll

• Barnen
tyckte att det var mycket svårt att uppskatta sitt sparande - sparan
det tycks variera högst väsentligt från vecka till vecka, vi"lket gör
det svårt att t o m göra en ungefärlig skattning. Dessa resultat
måste därför tolkas försiktigt. För att få reda på om barnen sparar
kort- eller långsiktigt fick intervjupersonerna beskriva sina sparmål
- dvs vad de hade tänkt använda de sparade pengarna till. Svaren
kategoriserades i efterhand i tre grupper alltefter planeringssiktens
längd enligt följande principer:

Kort sikt:

Mellanlång sikt:

Lång sikt:

Sparar till mindre och billigare saker
eller tänker använda pengarna för läpande
utgifter.

Sparar till dyrare produkter eller annat
som de kommer att köpa inom loppet av några
år och ämnar använda under sin skoltid.

Sparar pengar för att användas i vuxen ålder.

5.2.4 Könsrollsuppfattningar

Med ekonomisk socialisation avses här också utvecklingen av uppfatt
ningar om yrken och arbetssituationer. Det sätt på vilket uppfatt
ningar om yrken och arbetssituationer lärs in kan vara bestämmande för
de mål som senare i livet sätts upp och för de krav som formuleras för
situationen som individen sedan strävar efter att uppfylla.

Grundantagandet här är att uppfattningar om vad som passar för olika
kön kan bestämma aspirationen på det sättet att individen inte strävar
efter att tillhöra en yrkeskategori som han/hon tror är avsedd för det
motsatta könet. Inom socialisationsforskning där man intresserar sig
för hur politiska och rättsliga uppfattningar bildas har visats att
yngre barn i ~tor utsträckning uppfattar förhållanden i samhället som
naturlagar. Om nu barn i ett visst utvecklingsstadium uppfattar andra
områden i omvärlden på det sättet, så kan fallet också vara att barnen
tror att yrken är fördelade enligt sådana lagar och att detta tidiga
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tänkesätt ligger till grund för de uppfattningar som till vissa delar
består. Utvecklingsteoretiker som t ex Piaget har förklarat barns tro
på naturlagar med att barnen söker en förklaring till fenomen som de
uppfattar (Beard, 1970). De vill veta varför berg, sol och hav finns
mm. Detta är ett sätt att strukturera verkligheten och att söka en
mening för existensen för det som man ser. Vidare säger teorierna om
internalisering att man till en början uppfattar de förklaringar som
man kommer fram till som andras och inte som sina egna, men att man
efterhand "glömmer bort ll källan till en förklaring och upptar den som
sin egen. Förklaringarna blir till personliga värderingar. Ett ex
empel på en sådan värdering är att en person av ett visst kön kan upp
levas passa bättre för ett visst yrke eller en viss konsumtionshand
ling än en person av det motsatta könet.

Den ursprungliga källan till förklaringarna kan vara ord uttryckta av
en av de sociala agenterna eller lika väl bilder som barnen kommer i
kontakt med, t ex då de tittar på tv. Ett dilemma för socialisations
forskaren är dock att människan inte fungerar så att det första syn
intrycket blir bestämmande fär uppfattningarna. Människan möter in
formation i många olika former och från många olika kanaler och detta
inte sällan så gott som parallellt. Men det söm man ändå kan anta är
att det för olika människor finns någon huvudkälla till uppfattningar
na och att denna källa till viss del varierar beroende på område för
socialisationen. I fråga om uppfattningar om yrken och yrkesroller är
det tänkbart att tv:n är en viktig social agent och kanske t o m den
allra vikti~aste. Ett av de antaganden som Wernersson (1977) gör är
att samhällets könsrollsstruktur utgör en del av den sociala verklig
het i vilken barnet söker orientera sig med hjälp av bl a kategorise
ring av omgivningen i II man ligt" och IIkvinnligt". Vidare är denna
strävan att dela upp omgivningen så stark att medvetna försök från
socialisationsagenter att få barnet att inte differentiera skulle
vara så gott som verkningslösa om nu den sociala verkligheten är dif
ferentierad .. Detta innebär att de faktiska förhållandena måste för
ändras innan könsrollsföreställningar och attityder kan ändras.
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Kohlberg (1966) har ur ett utvecklingsteoretiskt perspektiv analyserat
hur könsrollsföreställningar uppkommer. Kohlbergs utgångspunkt är att
könsrollsföreställningar hos individen utvecklas efter samma mönster
som den generella kognitiva utvecklingen. Med det fäljer att innebör
den i att tillhöra ett visst kön och att ha en viss könsroll varierar
i olika åldrar.

Kohlberg tar upp vissa mekanismer eller tendenser hos människan som
bidrar till utvecklingen av könsroller.

Man intresserar sig för sådant som är konsistent med eller
liknar det man tidigare har sett eller upplevt.

Man upptar värderingar som förstärker en positiv självupp
fattning.

Begrepp som prestige, kompetens och godhet är förknippade med
de sociala könsrollsstereotyperna. Detta gör att flickor har
svårare än pojkar att upprätthålla en positiv självuppfatt
ning, eftersom bl a kompetens och makt brukar förknippas med
manlighet då båda könen under utvecklingsperioden strävar
efter prestige.

Konformitet med den egna könsrollen betraktas som moraliskt
riktigt.

Personer som liknar en själv och/eller har makt och prestige
imiteras.

Kärnan i Kohlbergs resonemang är att barnet självt i mycket hög grad
bidrar till utvecklingen aven feminin eller maskulin identitet och
att den direkta styrningen från omgivningen in i stereotypa könsrol
ler inte är betydelsefull för processen som sådan. Däremot är den
avgörande för konsekvenserna av könsrollerna genom att den färser de
olika faserna med ett specifikt och konkret innehåll.

Könsrollsuppfattningarna skattades med två typer av frågor, dels frå
gor som gällde rollfördelningen mellan vuxna personer, dels frågor som
gällde rollfördelningen mellan barn (pojkar och flickor).
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5.3 OBEROENDE VARIABLER SOM INGAR I ANALYSEN

5.3.1 Demografisk bakgrund

De variabler som demografisk bakgrund har mätts med är kön, ålder,
antalet syskon, föräldrars ålder och föräldrarnas civilstånd.

Det kognitiva utvecklingsteoretiska angreppssättet vid social isa
tionsforskning ser utvecklingen som en produkt av både mognad och
barnets erfarenheter vid dess interaktion med omgivningen. Aldern
används ofta liksom här som ett mått på barns relativa kognitiva
kapacitet då direkta metoder är svåra att använda. Aldern är därför
en viktig förklaringsvariabel.

Kön är en annan färklaringsvariabel som har bedömts som intressant
eftersom forskare inom många discipliner har rapporterat skillnader
i både värderingar och beteenden mellan pojkar och flickor. (Se
vidare kapitel 6, 7 och 8.)

Ett flertal forskningsrön tyder på att antalet barn i en familj och
ett barns nummer i syskonskaran kan ha betydelse för vilken person
lighet barnet får. Bl a har Schachter (1959) funnit skillnader mel
lan å ena sidan enda- och äldstabarns och å andra sidan övriga barns
beteende. Enda- och äldstabarnen ville i ångests kapande situationer
oftare än de övriga barnen vänta tillsammans med kamrater. Enda- och
äldstabarnen visade sig också ha mindre motståndskraft mot gruppens
tryck, vilket av Schachter tolkas som ett större behov av omgivning
ens stöd (need affiliation). Enligt Adler (1939) b1ir äldstabarn
överlägsna och dominerande och yngstabarnen som känner sig under
lägsna reagerar med att ta upp kampen med de äldre syskonen, vilket
grundlägger ärelystnad.

Forskningsresultaten på det här området är dock långtifrån entydiga.
Enligt Dvoretsky (1966) får inte numret i syskonskaran isoleras från
andra faktorer, vilka ibland kan vara av lika stor eller större be
tydelse vid jämförelse mellan barn med olika nummer i syskonskaran.
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En sådan faktor kan t ex vara att risken för att växa upp utan att ha
båda föräldrarna i hemmet är större för yngsta- än för äldstabarn.
Vidare bör man också enligt Dvoretsky ta hänsyn till familjestorleken.
Ett belysande exempel är en undersökning om vilka familjer som sökte
hjälp vid den psykiska barna- och ungdomsvården (Bökman, 1957). Under
sökningen visar att man i tvåbarnsfamiljer oftast sökte för äldsta
barnet, i trebarnsfamiljer för mellanbarnet och i fembarnsfamiljer
sökte man oftare för något av de två yngsta barnen.

Becker, et al. (1964), skiljer mellan "normativII och "informativ" på
verkan. Enligt Becker är det troligt att förstabarn är mer mottag
liga för normativ påverkan från vuxna än övriga barn, eftersom de
saknar äldre syskon som kan fungera som normgivare.. Äldstabarnen blir
också lätt påverkade av informativa källor, eftersom de har saknat
äldre syskon som har kunnat fungera som lärare.

En hypotes inför analysen var att föräldrar i olika åldrar har olika
principer då det gäller barnuppfostran. Psykologiska undersökningar
har också visat en tendens till att barn till äldre föräldrar har en
h~gre lQ än barn till yngre föräldrar.

Vad gäller föräldrarnas civilstånd fick modern ange om hon var ogift,
gift/sammanboende, änka eller frånskild. Då alltför få barn bodde
ihop med en förälder kommer denna variabel inte att beaktas vid ana
lysen.

Antalet syskon och föräldrarnas ålder har inte heller inkluderats som
oberoende variabler i analyserna som följer utan har här endast nämnts
som exempel på ytterligare variabler vars inverkan på den ekonomiska
socialisationen skulle kunna studeras.

5.3.2 Socioekonomisk bakgrund

De variabler som socioekonomisk bakgrund har mätts med är boendemiljön,
föräldrarnas arbete och föräldrarnas utbildning.
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Boendemiljön, dvs vilken typ av bostad familjen har, ser jag som en
viktig förklaringsvariabel i analysen. Barnens uppväxtmiljö varierar
på många punkter beroende på om de bor i ett villaområde eller i ett
område med flerfamiljsbostäder. Bl a ligger flerfamiljsbostäderna
oftast närmare shoppingcenter än villaområden, barnen i flerfamiljs
bostäder har flera jämnåriga i sitt bostadsområde och i flerfamiljs
bostäder bor ett större antal barn till låginkomsttagare.

Föräldrarnas yrken grupperades i efterhand i tre kategorier efter sta
tistiska centralbyråns indelningsgrunder. Efter denna första indel
ning konstruerades fem kategorier som familjerna delades in i, där
moderns och faderns yrkestillhörighet vägdes ihop.

Tabell 5:1 visar samvariationen mellan de olika måtten på social bak
grund.

TABELL 5:1. Samvariationen mellan måtten på social bakgrund. Siffror
na anger korrelationskoefficienter. Samtliga värden är
signifikanta på 5 procents nivå. (Kendall's tau.)

Moderns Faderns Moderns Faderns Typ av
socialgrupp socialgrupp utbildning utbildning bostad
(1-3) (1-3 ) (Hög-Låg) (Hög-Låg)

Sa.mmanvägd 0,63 0,92 0,32 0,46 0,28
socialgrupp
(1-5 )

Moderns 0,43 0,28 0,23 0,15
socialgrupp
(1-3 )

Faderns 0,27 0,51 0,30
socialgrupp
(1-3 )

~,1oderns 0.,35 0,20
utbi l dn -j ng
(Hög-Låg)

Faderns 0,21
utbi l dn -j ng
(Hög-Låg)
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Tabellen visar att faderns utbildning ofta tycks bestämma familjens
socialgruppstillhörighet (bedömd efter vilka yrken föräldrarna har).
Moderns utbildning bestämmer inte lika ofta denna sociala position.

Kohn (1971) pekar på att det kan finnas olikheter mellan socialklass
levnadsbetingelser - värden - och beteenden. De olikheter från arbets
livet som människor från olika socialgrupper får inverkar på föräldrar
nas uppfostran av sina barn, och levnadsbetingelserna kan skilja sig
såpass mycket åt att arbetare och tjänstemän lär sig att upfatta till
varon på skilda sätt. Detta kan innebära olika föreställningar om hur
den sociala verkligheten är uppbyggd, olika förhoppningar och olika
bedömningar av vad som är viktigt och eftersträvansvärt.

5.3.3 Social interaktion

Vad gäller den sociala interaktionen har två kategorier socialisations
agenter undersökts, barnens mödrar och barnens kamrater. Den förra
gruppen behandlas betydligt mer ingående än den senare på grund av
undersökningstekniska skäl.

Som framgår av bilaga 2 och kapitel 4 gjordes en separat enkätunder
sökning av barnens mödrar. I så gott som all socialisationsforskning
understryks vikten av föräldrarna, och då speciellt modern, som soci
ala agenter. Familjen är ju det första sociala system som barnet kom
mer i kontakt med och där barnet lär grundläggande ideer, normer och
värden som på många områden kan bestämma dess fortsatta utveckling.
Barber (1959) påpekar att en individs utveckling och beteenden senare
i livet måste ses i sammanhang med barnets första, informellt organi
serade men mycket intensiva socialisation av familjen. En grund för
antagandet att just mödrarna är viktiga socialisationsagenter är att
de rent tidsmässigt träffar sina barn mer än fäderna. Av de undersök
ta mödrarna arbetade 52 procent deltid och 12 procent förvärvsarbetade
inte. Också enkäten till barnen visar att barnen träffar sina mödrar
i betydligt större utsträckning än sina fäder.



45

TABELL 5:2. Vilka perioder på vardagarna som barnen träffar sina
föräldrar

Innan skolan
Efter skolan
På kvällen vid tv:n
På kvällen i övrigt

Träffar
mamma (%)

87

60

76

71

Träffar
pappan (%)

46

20

65

58

I analysen kommer interaktionen mellan mödrar och barn att behandlas
på tre sätt. För det första relateras omfattningen av interaktionen
till barnens kunskaper, värderingar och beteenden. En hypotes är att
oavsett om mödrarnas påverkan på barnen är direkt (interaktionen är
aktiv) eller indirekt (interaktionen är passiv) så finns en större
möjlighet att mödrarna har inverkan på barnen om de träffas ofta. Med
aktiv interaktion menas att mödrarna och barnen diskuterar konsumtion,
sparan~e respektive arbete. Inlärning genom passiv interaktion kan
istället ske när barnen iakttar mödrarnas beteende eller lyssnar på
samtal mellan föräldrarna.

Förutom omfattningen av interaktionen mellan barn och föräldrar -
dvs mängden kontakter i olika former - har även norminnehållet under
sökts avseende den passiva interaktionen. Med norminnehåll menas i

detta sammanhang dels föräldrarnas beteende, dels deras attityder.
När det gäller norminnehåll som uttrycks i beteenden har följa.nde
undersökts:

Konsumtionsplanering
Sparande
Könsrollsuppdelning av arbetsuppgifter.

Norminnehåll form av attityder hos föräldrarna mättes med frågor
om:
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Konsumtionsplanering
Expressiv konsumtion
Attityder till reklam
Sparande
Arbetsinnehåll
Arbetstrivsel.

Den tredje gruppen av mått på interaktionen gäller den aktiva inter
aktionen. Mödrarna fick försöka bedöma hur pass ofta de pratade
eller diskuterade med sina barn om följande:

Konsumtionsplanering
Expressiv konsumtion
Arbetsinnehåll
Arbetstrivsel.

Det är mycket troligt att barnens kamrater o~h jämnåriga är yiktiga
socialisationsagenter vid den ekonomiska socialisationen och i synner
het vid inlärningen av de expressiva aspekterna av konsumtionen
(Moschis, 1978). Vidare kan också barnen genom att prata med sina
kamrater och genom att träffa kamraternas föräldrar komma i kontakt
med och lära sig om ett brett register av yrkesgrupper. I kommande
undersökningar bör således större vikt läggas vid att undersöka kam
rater som sociala agenter än vad här har varit möjligt. I föreligg
ande projekt har endast möjligheten till umgänge med kamrater och

antalet kamrater som barnet umgås med i skolan och på fritiden mätts.

5.3.4 Medierelationer

Vid undersökningen mättes både omfattningen av ungdomarnas massmedie
konsumtion, inriktningen på massmediekonsumtionen (innehåll) och moti
ven för massmedieanv~ndningen. De typer av medier som undersöktes var
tv, dagstidningar, böcker, serietidningar och veckotidningar.
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För att mäta omfattningen av massmedieanvändningen ställdes dels frå
gor om hur många gånger i veckan mediet användes, dels hur lång tid
mediet användes varje gång. Då det gäller innehållet listades ett
urval innehållskategorier, och ungdomarna fick bedöma hurpass ofta
de ägnade sig åt sådan massmediekonsumtion. Motiven för massmedie
användningen undersöktes endast för tv-tittandet för att begränsa
antalet frågor. Skälet till att just tv-tittandet på detta sätt sär
behandlades är att tv:n för ungdomarna är det absolut viktigaste med
iet.

TABELL 5:3. Massmediekonsumtionens omfattning

Varje dag/
nästan varje dag

(%)

En eller ett par Aldrig/nästan
dagar i veckan aldrig

(%) (%)

TV 74 19 7

Dagstidningar 5 21 74
Serietidningar 38 46 16

Böcker 32 43 25
Veckotidningar 4 57 19

Tabellen visar att tv är det mest populära massmediet. Därefter
följer serietidningar och böcker. Dagstidningar och veckotidningar
konsumeras i betydligt lägre utsträckning av de undersökta ålders
kategorierna än övriga massmedier.

Redan av den här sammanställningen framgår att tv:n kan tjäna som
viktig informationskanal för ungdomarna. Någonting som ytterligare
stöder antagandet är den genomsnittliga tiden som ungdomar lägger
ner på tv-tittandet varje gång de sätter sig framför tv:n.

En mycket stor grupp ungdomar (närmare hälften av ungdomarna) i den
mest informationsaktiva perioden ser på tv omkring 3 timmar per dag.
De undersökningar som SR/PUB har gjort stöder detta resultat. Vidare
visar resultatet att även de andra gr~pperna är högkonsumenter av
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tv-program. Ett flertal andra studier har pekat på att barn redan
mycket tidigt - vid två års ålder - börjar titta på tv, att tv-tittan
det ökar med åldern upp till 11-12 årsåldern och att det sedan succes
sivt minskar. Mot bakgrund av dessa resultat finns det skäl att anta
att tv som medium kan ha en stor informationsförmedlande roll och där
med kan vara en viktig social agent.

TABELL 5:4. Mängden tv-tittande per dag

Tid/dag som ägnas Annel Arskurs
åt tv-tittande Totalt 3 5 7

(%) (%) (%) (%)

Mindre än en timme 9 12 8 7

1-1,5 timme 29 30 20 37

2 timmar 24 25 26 22

3- timmar 38 33 46 34........... ........... ........... ...........

lOD lOD lOD lOD

Vissa teorier om massmediers effekter utgår från att effekterna är av
hängiga av motiven till massmediekonsumtionen. Enligt von Feilitzen
(1976) spelar den totala situationen vid tv-tittandet en roll för hur
meddelanden .mottas. Som en konsekvens av detta kan man inte utan
vidare påstå att barnen sätter sig framför tv:n för att motståndslöst
bli påverkade. Lyle &Hoffman (1972) som representerar Iluses and
gratifications"-inriktningen inom massmedieforskningen menar istället
att barnet ser på tv för att tillfredsställa något slags behov och
att barnet använder den information som det finner.

Det främsta skälet för tv-tittandet som ungdomarna angivit är att de
tycker att det är roligt att titta på tv. Detta har också belagts av
andra studier, där en relativt vanlig uppdelning av tv:s funktioner
är i:

Underhållande eller emotionella funktioner. Barn tittar därför
att programmen är bra, roliga eller spännande och därför att
tittandet ger avkoppling, sysselsättning och känns stimulerande.
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Informativa eller kognitiva funktioner. Barn kan få en
verklighetsorientering, allmänna kunskaper, informati'on om
aktuella händelser, råd och praktiskt användbar information,
få reda på olika typer av normer, etc.

Sociala funktioner. Tv-tittandet ger sysselsättning, kon
takt med andra personer vid tittandet och efteråt vid dis
kussion av tv-program. Vidare kan tv-tittandet ge sällskap 
man identifierar sig med aktörerna i tv-programmet och får
en nästan verklig kontakt med dem.

Eskapistiska funktioner. Tv-tittandet ger möjlighet till

verklighetsflykt.

En del av dessa funktioner är förknippade med situationen vid tv
tittandet, medan andra är kopplade till själva programmen.

TABELL 5:5. Ungdomars uppfattning om varför de ser på tv. Siffrorna
anger procentuella andelar.

Motiv för tv-tittandet Ofta Arskurs
3 5 7

Jag tittar på tv .•

•• därför att jag tycker att det är 79 74 80 82
roligt (underhållning)

•• för att få reda på saker och ting 48 56 43 44
(information)

•. i brist på annat att göra (sysselsättning) 24 16 28 25

•. därför att tv:n ändå är på (konsumtions- 19 12 27 19
akten)

•• därför att någon annan i familjen 17 17 21 13
tittar (sociala motiv -konsumtionsakten)

.• för att veta vad som visats, för att 16 14 18 15
kunna prata med kamraterna (sociala
motiv - programkännedom)
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Som ovan framgår är, vid sidan av de underhållande funktionerna, ock
så de informativa funktionerna viktiga. Detta tyder på att många
barn inte bara passivt mottar information när de tittar på tv-program
men. Det senare som innebär,att barn engagerar sig i programmen i
högre utsträckning kan antas medföra större effekter hos mottagarna.
Vidare kan·effekterna också bli ännu större om underhållnings- och
informationsfunktionerna är kopplade - inlärningssituationen upplevs
då positivt.

TABELL 5:6. Samvariationen mellan uppfattning om underhållnings- och
informationsfunktion. Siffrorna anger absoluta tal.

Informationsfunktion Underhållningsfunktion
Aldrig Sällan Ofta Totalt

Aldrig
Sällan
Ofta

l

O

4

5

9

17

22

48

29

72

90

191

39

89

116

244

Nittio barn (eller 37 procent av barnen) har uppgivit att motiven för
att titta på tv är både att det är roligt och att man får reda på
saker och ting då man tittar på tv. Detta kan innebära att en rela
tivt stor del av barnen i tv:n ser en möjlighet att få informat'ion
presenterad i en form som de tycker om. Därtill kommer att denna in
formationskanal är lättillgänglig. En tv finns i så gott som varje
hem och den är ofta påslagen.
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6 De oberoende variablernas förmåga att
förklara skillnader i kunskaper

Psykologiska undersökningar inom området kunskapsutveckling hos barn

har så gott som uteslutande varit inriktade på studium av begrepp
hänförbara till den fysiska världen. Färre undersökningar har ägnats

I~unskapsutvecklingen inom ramen för den sociala verkligheten. Ett
exempel på den förra typen av undersökningar är Piagets studier av
barns uppfattning om tid och rum.

Danziger (1958) påpekar dock faran i att använda samma teoretiska ram
vid analys av dessa skilda kunskapsområden. Det är tänkbart att ut
vecklingen av soci,ala kunskaper följer sin egen väg vid sidan av ut
veckli:ngen av fysiska kunskaper.

Barnens kunskaper om ekonomiska begrepp mättes genom att de fick ta
ställn~ng till om de ansåg vissa påståenden vara sanna eller falska.
De 18 påståenden som barnen bedömde hade successivt prövats f~am vid
ett antal pilotstudier. Vid den första studien ställdes öppna frå
gor och intervjuerna genomfördes i samtalsform. Inför nästa under
sökning formulerades frågorna med svarsalternativ, då det hade visat

sig att barnen hade uppenbara problem med att formulera sina svar.
Dessa två studier som beskrivs i Jundin (1978) gav den erfarenhet
som behövdes för att formulera de frågor av påståendekaraktär som
användes vid den senaste studien.

Påståendena är konstruerade så att de knyter an till en konkret situa

tion som har med arbete och konsumtion att göra. Atta påståenden
knyter mest an till rollen som konsument och tio påståenden har mest
med arbetsrollen att göra.
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6.1 HYPOTESER - KONSUMENTROLLSRELATERADE KUNSKAPER

De oberoende variabler som jag har valt ut som möjliga förklaringsfak
torer till skillnader i konsumentrollsrelaterade kunskaper är ålder,
kön, socialgruppstillhörighet, inkomst, massmediakonsumtionens omfatt
ning, mängden umgänge med föräldrar och kamratkontakter.

6.1.1 Alder

Aldern kan antas vara en av de viktigaste förklaringsvariablerna till

skillnader i både kunskaper, värderingar och beteenden hos un9domar.
En människas ålder har betydelse för socialisationens utfall i flera
avseenden. För det första ökar individens potential till förståelse
av sammanhang genom den kognitiva utvecklingen (se avsnitt 3.1). För
det andra byggs med tiden ett lager av kunskaper upp som gör det möj
ligt att välja bland alternativa vägar på alla livsområden. För det
tredje krävs det också tid för att individen skall hinna samla och be
arbeta erfarenheter.

Aldern används ofta, och inte minst vid förklaring av kunskapsdiffe
renser, som ett surrogatmått på kognitiv utveckling. Men vid analy
sen bör även beaktas att ungdomarnas situation förändras på annat sätt
än att de utvecklas rent kognitivt - de får ökade möjligheter att kon
sumera, de får kontakt med arbetslivet etc, ju äldre de blir. Med
ledning av detta bör åldern som ett approximativt mått på kognitiv ut
veckling användas med en viss försiktighet och i första hand i ett
prediktivt syfte och endast till vissa delar i ett förklarande syfte.

Min hypotes beträffande åldern som förklaringsvariabel till de konsu
mentrollsrelaterade kunskaperna är att kunskaperna generellt sett
ökar med stigande ålder. Denna hypotes bygger på resultat från bl a

Moschis (1978) och Williams (1970) undersökningar som tyder på att
kunskaperna ökar med åldern. Enligt Danziger (1958) kan utvecklingen
av förståelsen av ekonomiska begrepp delas in i steg från ett katego
riskt till ett komplext tänkesätt. I ett första steg tror barnet att
utbytet av pengar vid ett köp är en ritual. I barnets ögon tjänar
utbytet inte nå~ot rationellt syfte, barnet förstår inte innebörden i
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utbytet och att utbytet sker uppfattades som en oförklarlig spelregel.
Detta steg kallar Danziger för pre-kategoriskt. I det andra, katego
riska, stadiet uppfattar barnet utbyten som isolerade handlingar som
förklaras av moraliska eller viljemässiga överväganden. I det tredje
stadiet börjar barnet förstå att handlingar kan vara reciproka, men
barnet förstår fortfarande inte att en typ av utbyte kan hänga ihop
med ett annat utbyte. I det fjärde stadiet, till slut, kan barnet se
helheter och ge rationella förklaringar till utbytet (se även kapitel
8) .

6. l .2 Kön

Undersökningar av ungdomars kunskaper mätta i skol prestationer visar
att flickor på de flesta nivåer i skolsystemet får högre betyg än poj
kar. När det gäller konsumentrollsrelaterade kunskaper har Moschis
(1978) genom en studie konstaterat att pojkar har större kunskaper i
som han kallar det IIconsumer affairs ll än flickor. I Moschis undersök
ning ingick 806 ungdomar från 13 skolor i Wisconsin och ungdomarnas
genomsnittliga ålder var 14 år. Kunskaperna mättes dels genom frågor
om ekonomiska begrepp, dels med frågor om konsumentrelaterad lagstift
ning. Moschis har i sina studier använt en frågeteknik motsvarande den
som använts i studien som avrapporteras här - frågorna var av påstående
karaktär med tre svarsalternativ och svaren summerades i efterhand till
ett index.

Hernersson (1977) diskuterar olika anledningar till att 'pojkarna "vin
ner terräng på flickornas bekostnad ll vad avser skolbetygen. En anled
ning kan vara att lärarna blir mer personligt engagerade i pojkarna än
i flickorna bl a på grund av att pojkarna har en image som det kön som
har mest prestige - de antas t ex ha större framtida karriärmöjlighe
ter. Detta kan i sin tur leda till att pojkarna får en större själv
tillit än flickorna, vilket kan ha en positiv effekt på inhämtandet av
sociala kunskaper. Enligt Klackenberg-Larsson &Björkman (1980) ansåg
83 procent aven grupp 15-åriga pojkar att de har många goda egenska
per, medan motsvarande andel av flickorna endast var 60 procent.
Vidare instämde 75 procent av flickorna i påståendet att de ibland

5
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inte är till någon nytta mot 38 procent av pojkarna. Betydligt fler
flickor tycks också ha lätt för att känna sig misslyckade (40 respek
tive 17 procent).

Mot bakgrund av dessa undersökningsresultat är min hypotes om könets be
tydelse för'kunskapsskillnader att pojkar ligger på en högre nivå när
det gäller konsumentrollsrelaterade kunskaper. Denna hypotes stöds även
av resultat från studier som tyder på att pojkar är mer materiellt in
riktade än flickor och att de i större utsträckning är socialt motivera
de till konsumtion än flickor.

6.1.3 Socialgrupp

Hypotesen beträffande socialgruppstillhörighetens betydelse för kun
skapsutvecklingen är att barn från de högre socialgrupperna har större
kunskaper än barn från de lägre socialgrupperna. Williams (1971) har
funnit ett signifikant och starkt positivt samband mellan kunskapsnivå
och socioekonomisk status. Även Moschis (1978) undersökningar visar
att familjen är en viktig agent i den ekonomiska socialisationen och
att föräldrar försöker vara aktiva lärare av främst de rationella aspek
terna av konsumtionen. l Dessa undersökningar visar också att ungdomar
från de högre socialgrupperna har mer utpräglade ekonomiska motiv för
sin konsumtion och att de utvecklas till mer ekonomiskt kunniga konsu
menter än ungdomar från de lägre socialgrupperna.

Barns uppväxtförhållanden beroende på olikheter i social bakgrund har
utretts från olika utgångsrunkter och .man har i flera sammanhang pekat
på att barn från d~ lägre ~ocialgrupperna utgör en riskkategori. Stein
et al. (1972) diskuterar dessa skillnader i termer av "socialization
void" -' en brist på normer i relationer mellan barn och föräldrar i de

. lägre socialgrupperna. Ett av uttrycken för denna socialiseringstomhet
är att föräldrar och barn träffas sällan och/eller kommunicerar sällan.
Enligt Noble (1975) m fl blir i en sådan situation andra sociala agen
ter och främst tv normgivande för barnen.

Von Felitzen, et al. (1977), menar att då barnen blir utsatta för många
och motstridiga normer och brist på entydiga modeller, finns det ett
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stort utrymme för konsumtion, kommersiell påverkan och inflytande från
massmedierna. Resultat från Moore och Stephens (1975) undersökningar
som visar att diskussioner mellan barn och föräldrar till viss del be
stämmer barnens kunskaper om priser leder tanken till att "socialise
ringstomheten" även inverkar negativt på kunskapsinlärningen. Moore,
Moschis &Stephens (1978) har funnit ett signifikant positivt samband
mellan socialgruppstillhörighet och kunskaper om priser på produkter
och tjänster samt kunskaper om konsumenters rättigheter.

6.1.4 Månadspeng

Marshall och Magruders (1960) undersökningar tyder på att barn som
givits stora erfarenheter i användningen av pengar vet mer om pengar
och dess användningsområden än barn som inte i lika stor utsträckning
givits möjlighet till sådan övning. Undersökningarna antyder också
att barns kunskaper om pengar ligger på en högre nivå om de sparar
pengar och att ju mer pengar ett barn får från sina föräldrar, desto
större kunskaper om pengars användning får barnet.

Hypotesen är således att barn med stor månadspeng har större konsument
rollsrelaterade kunskaper än barn med liten månads~eng.

6. l .5 Tv-tittande

Det är huvudsak två generella frågor som har ställts vid forskningen
om vilken betydelse barns tv-tittande har på deras kunskapsutveckling.
Den första frågan gäller vilken inverkan meddelandets innehåll har på
barns kognitiva utveckling, inlärningskapacitet och nivå på kunskaper
na. Den andra frågan har gällt betydelsen av mediets formella karak
täristika för utvecklingen av barns kognitiva färdigheter.

De undersökningar som genomfördes början av tv-epoken i Australien
(Campbell &Keogh, 1962), England (Himmelweit, Oppenheim &Vince,
1958), Japan (Furu, 1962) och USA (Schramm, Lyle &Parker, 1961) visa
de att barn som var tv:s storkonsumenter var mindre begåvade än barn
som i mindre utsträckning tittade på tv. Dessa undersökningar kunde
enbart konstatera detta men inte belägga vad som var orsak och vad som
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var verkan. Fallet kunde antingen vara att tv-tittandet hade en nega
tiv inverkan på kunskapsutvecklin~en eller att mindre begåvade barn
var mer benägna att titta på tv.

Senare genomförda studier har lett fram till hypotesen att tv-tittande
kan vara en möjlig orsak till en minskad inlärningspotential. I en
studie genomförd i tre städer i Kanada, där bl a mätningar genomfördes
före och efter introduktionen av tv i en av städerna (Williams, 1977)
framkom att tv-tittande tycks leda till försämrade läsfärdigheter och
försämrad verbal framställningsförmåga. I en annan studie där syftet
var att undersöka tv-tittandets inverkan på barns ordförråd och krea
tiva verbala uttrycksförmåga (Harrison &Williams, 1977) konsta-
rades att barn som tittade mycket på tv inte hade ett mindre ordförråd,
men att barn som tittade på tv hade svårare att uttrycka sig än barn
som i mindre utsträckning tittade på tv.

Von Feilitzen (1978) påpekar att följderna av tv-tittandet vid sidan
av tv:s struktur och innehåll till stor del också beror på vad barnet
själv för med sig till tv:n. Tv:s inflytande kan således vara olika
på olika barn. För tv:s del gäller att ju mindre barn kan innan,
desto mindre förstår och lär de av program de ser. Atminstone gäller
detta enstaka program och program där avsikten har varit att lära ut
eller att informera. Detta implicerar att barn från olika miljöer
och barn i olika åldrar inte har samma kognitiva förmåga att ta emot
kunskaper som förmedlas via tv. Barn tycks lära sådarit från tv som
de har erfarenhet och intresse av och som de upplever att de har an
vändning av i sin omgivning. När avsikten med programmen är att lära
ut eller att informera inhämtar därför de barn som är resurssvaga i
kunskapsmässigt avseende färre kunskaper än andra barn. Enligt von
Feilitzen kan tv på det sättet bidra till att öka kunskapsklyftorna
på många områden.

I motsats till von Feilitzens tankegångar visar Leifler &Roberts
(1972) undersökningar att effekterna av tv-tittandet minskar med ökad
ålder. Collins (1975) förklarar detta fenomen med att äldre barn
generellt sett har större kunskaper och att de är mer sofistikerade
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i sitt sätt att motta presenterade meddelanden. ~ldre barn är också i

större utsträckning medvetna om tv:s fiction-karaktär och har interna
liserat kunskaper och värderin~ar som till vissa delar skiljer sig från

de som presenteras i programmen (Feshbach, 1970; Hoffman, 1970). En
ytterligare bidragande faktor till att äldre barn generellt sett blir

mindre påverkade av tv än yngre barn kan vara att dessa barn på grund

av att de i större utsträckning förstår komplexa sammanhang, blir mer

selektivt påverkade av presentationer i tv. De äldre barnen accepterar

inte och tar inte till sig presentationen utan vidare utan qör också
konsekvensbedömningar av presenterade handlingar.

Även Hackman, v!artella och Hard (1977) understryker att olikheter i
tolkningen av information har betydelse för inlärningens resultat.
Dessa forskare bygger sina slutsatser på Kohlbergs (1969) teori som

går ut på l) att kognitiva förändringar snarare är en funktion av bar

nets tolknin0 av erfarenheter än av mängden erfarenheter, 2) att bar
nets tolkning av dess erfarenheter är beroende av barnets kognitiva

möjligheter och 3) att fler och rikare erfarenheter från omgivningen
leder till en snabbare kognitiv utveckling. Detta implicerar att in

lärningsprocessen skiljer sig åt för barn på olika kognitiva stadier

och att därmed en viss variabel kan ha varierande effekter på inlär

ningen för barn i olika åldrar.

Den tidigare forskningen kring effekterna av tv-tittande antyder att

tv-tittande både kan ha direkta och indirekta effekter på kunskapsin
lärningen.

Mot bakgrund av tidigare forsknin9 är hypoteserna i fråga om tv

tittandets effekt på kunskapsinlärning l) att de barn som är tv:s

storkonsumenter har lägre kunskaper än andra barn, 2) att motivet för

tv-tittandet förklarar skillnader i konsumentrollsrelaterade kunska
per och 3) att typen av program som barn tittar på förklarar skillna

der i kunskaperna.
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Till skillnad från tv-tittandet är dagstidningsläsningen mindre utbredd
i de undersökta ålderskateg~rierna. Tjugosex procent av ungdomarna
tittar i eller läser så gott som aldrig en dagstidnin~. Bara 39 pro
cent av ungdomarna tittar i eller läser dagligen en dagstidning och
det är i första hand de äldre barnen som läser tidningen.

Också i fråga om det mest lästa tidningsinnehållet dominerar det under
hållande materialet - serier, olyckor och brott samt sport. Men allra
intressantast tycks un9domarna anse det vara att läsa tidningarnas pre
sentation av kommande tv-program. Ett intressant resultat är att ung
domarna inte läser och tittar på annonser i tidningarna i någon större
utsträckning.

Resultatet visar att intresset för samtliga innehållstyper ökar med
åldern. Detta kan ha sin förklaring i att tidningsläsningen i siq
ökar ju äldre ungdomarna blir, vilket kan ses som en effekt av socia
lisationen.

Flickor läser i större utsträckning än pojkar annonser och familje
sidan, medan motsatt förhållande råder för sportnyheterna. Undersök
ningar av vuxna läsare har visat att det i gruppen som läser samhälls
orienterat innehåll (nyheter och kommentarer i politiska och ekonom
iska frågor) finns en överrepresentation av män, medan det i gruppen
som läser det allmänna innehållet (nyheter i lokala frågor o d samt
annonser) finns en stark överrepresentation av kvinnor (Hadenius &
Weibull, 1978). En sådan markant skillnad mellan könen finns inte
bland de ungdomar som intervjuats. Det enda som tyder på att flickor
är mer intresserade av det allmänna innehållet än rojkar är att de
läser mer annonser än pojkarna.

Johansson (1977) har i en undersökning av 14- och 15-årin~ar funnit
en positiv korrelation mellan skolbetyg och läsning av dagstidningar.
Denna undersökning visade också att det fanns ett statistiskt signi
fikant samband mellan svag skolpresentation och avsaknad av dagstid
ning i hemmet. För att få reda på vilken betydelse som informations-



59

källa dagstidningarna har jämfört med andra medier ställde Johansson
(1977) följande fråga: IIFrån vilken källa får du den sociala informa
tionen som du behöver?1I Resultatet visar att den största gruppen ung

domar, 35 procent, uppger att de får information från många olika käl
lor såsom radio, tv, dagstidningar och genom kontakt med personer i om
givningen. En stor grupp ungdomar, 60 procent, angav att tv och dags
tidningar i olika kombinationer var de viktigaste informationskällorna.
En analys av mängden informationskällor och skolbetyg visade att ung
domar med höga skolbetyg i större utsträckning använde sig av många in

formati onskäll or, medan major'i teten ungdomar med l åga betyg använde
tv:n som den främsta informationskällan.

Hypotesen i fråga om dagstidningsläsningens betydelse för kunskapsut
vecklingen är att endast de äldre ungdomarna kan lära sig konsument
rollsrelaterade kunskaper genom att läsa dagstidningar. För· de' flesta
yngre barn är dagspressen inget komplement eller alternativ till andra

informationskällor såsom tv och personliga kontakter. Oförmågan att
läsa komplicerat textmaterial lägger praktiska hinder i vägen för de
mindre barnen att själva tillgodogöra sig innehållet i dagstidningar
och andra tryckta medier. Och, enligt von Feilitzen, et al. (1977),
förmedlar inte heller föräldrarna information från dagstidningar till
sina barn.

6. l .7 Umgänge med föräldrar

Föräldrarna antas kunna påverka barnets intellektuella utvecklin0 både
genetiskt och miljömässigt. I de analyser som följer kommer endast de
miljömässiga aspekterna av påverkan att diskuteras och då framför allt
betydelsen av mängden och arten av kontakterna mellan barn och föräld
rar.

Miljömässigt kan föräldrarna påverka barnets kunskapsutveckling både
på ett direkt och på ett indirekt sätt. Med den direkta vägen menas
att barnen genom kontakt och kommunikation med föräldrarna kan få in
formation från föräldrarna som är av vikt för utvecklingen av de kon
sumentrollsrelaterade kunskaperna. Men föräldrarna kan också stödja
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kunskapsutveck1inqen genom att erbjuda barnen en miljö som stimulerar
den kognitiva utvecklingen och därmed också inverkar positivt på inlär
ningen av de konsumentrollsrelaterade kunskaperna.

Chaffee (1973) understryker betydelsen av kommunikationen mellan barn
och föräldrar för barns utveckling men påpekar samtidigt också att för
äldrarnas kunskaper kan vara mindre viktiga än sättet att överföra kun

skaper till barnet. Enligt Chaffee, finns en .rad skilda kom
munikationsmönster som olika familjer praktiserar. I en tvådimension
ell modell skiljs mellan "soc io-orientation" och "concept-orientation".
Det förra mönstret präglas av personliga relationer, undertrycker vil
jan att argumentera och avstyr kontroverser. Denn-a tYD av kommunika

tionsklimat är vanligast mellan yngre barn och deras föräldrar (McLeod
&Brown, 1976). I familjer där det senare kommunikationsklimatet råder
uppmuntras barnet att uttrycka sina åsikter och att ifrågasätta de
åsikter barnet kommer i kontakt med i sin omgivning och genom massmedier.

Chaffee och Mc McLeod har vid sina studier endast funnit en mycket svag
positiv samvariation mellan "socio-" och "concept-orientation", vilket
har legat till grund för formuleringen av fyra klasser av kommunika

tionsmönster i familjer genom att dikotomisera varje dimension vid
medianen.

1. Laissez-faire. Kommunikationen mellan barn och f~räldrar är

sparsam och barnet påverkas mer av kamratgruppen.

2. Protektiva familjer. Barnet har små möjligheter att få in

formation som är vikti~ fär att skapa en bild aven kontro
versiell värld eftersom kommunikationsmönstret i huvudsak är

socio-orienterat.

3. Konsensuella familjer. Dessa familjer tillämpar ett kommuni
kationsmönster som är en blandning av "socio-" och "concept
orientation".

4. I pluralistiska familjer uppmuntras barnet att bilda sig en
egen vär1dsuppfattninq. Familjen försöker stödja barnets

upptäckarlusta
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Hedinsson (1981) har funnit att familjens kommunikationsmönster också
till vissa d~lar bestämmer barns masskommunikationsbeteende. Hög
"soc io-orientation" och låg "concept-orientation" tycks leda till att
barnet blir storkonsument av tv-program.

En hypotes inför analysen är avseende kommunikationsmönstrets betydelse
för utvecklingen av konsumentrollsrelaterade kunskaper hos barn att
barn från familjer där kommunikationen mellan barn och föräldrar är om
fattande har en större inlärningspotential än andra barn och att deras
kunskaper därför ligger rå en högre nivå än hos andra barn. En annan
hypotes är att barn från familjer där kommunikationsinnehållet i stor
utsträckning är konsumtionsinriktat har större kunskaper om ekonomiska
begrepp än andra barn.

6.2 HYPOTESER - ARBETSROLLSRELATERADE KUNSKAPER

De variabler som valts ut som tänkbara förklaringsfaktorer till skill
nader i arbetsrollsrelaterade kunskaper är i det första analyssteget
desamma som används i analysen av skillnader i konsumentrollsrelaterade
kunskaper (se avsnitt 6.4.f). Dessa variabler är ålder, kön, social
gruppstillhörighet, inkomst, omfattningen av massmediekonsumtionen,

mängden umgänge med föräldrar samt kamratkontakter.

En första hypotes är således att skillnader i de två typerna av kun
skaper kan förklaras med en och samma modell. Detta antagande ligger
nära till hands eftersom det inte finns någon skarp skiljelinje mellan
dessa kunskapsområden.

Hypoteserna om de enskilda oberoende variablernas förklaringsförmåga
har dock till vissa delar reviderats när nu den beroende variabeln är
arbetsrollsrelaterade kunskaper. Hur hypoteserna har ändrats och vad
som ligger till grund för ändringarna beskrivs nedan.

6.2.1 Alder

Även vid förklaringen av skillnader i arbetsrollsrelaterade kunskaper
är min hypotes att åldern är en viktig förklaringsvariabel . Här antas
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t o m att åldern ,som förklaringsvariabel ger .ett större tillskott vid
förklaringen ,av de arbetsrollsrelaterade kunskaperna än vid de 'konsu

mentrollsrelaterade kunskaperna. En viktig källa till de förra kunska

perna är sannolikt kontakten med näringslivet, vilken ökar med åldern.

6.2.2 Kön

Även könet kan antas vara en viktigare förklaringsvariabel till skill
nader i arbetsrollsrelaterade kunskaper än till skillnader i konsument

rollsrelaterade kunskaper. De undersökningar som Statens Ungdomsr~d

(1981) har genomfört visar att barn tidigt börjar extraarbeta på kväl
lar och skollov för att tjäna ihop pengar till sin konsumtion - drygt

25 procent av ll-åringarna utför någon syssla som de får betalt för.
Undersökningarna tyder också på att pojkar är mer intresserade av att

arbeta för pengar än flickor och att pojkarna (redan i .ll-årsåldern)
har mer "professionella" arbeten än flickorna som oftast utför familje
och omsorgsarbete. Detta ger en orund för antagandet att pojkar

oftare än flickor vistas i en miljö där arbetsrollsrelevanta frågor
diskuteras.

6.2.3 Socialgrupp

Enligt Statens Ungdomsråd (1981) är det vanligare att barn ur social

grupp 1 och 2 arbetar på fritiden än att barn ur socialgrupp 3 arbetar.
Men socialgruppsskillnaderna är små på detta område, vi"lket gör att
jag inte förväntar att måttet på socialgruppstillhörighet - bostads
typ - av den anledningen ger tillskott till förklaringen av variatio
nen arbetsrollsrelaterade kunskaper.

6.2.4 Månadspeng

Barnens inkomster av förvärvsarbete har inte mätts i denna undersök

ning och inte heller hur stor del av fritiden barnen arbetar mot er
sättning i pengar. Barnens månads peng antas i sig inte kunna förklara
skillnader i arbetsrollsrelaterade kunskaper.
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Trots att tv ofta presenterar arbetsroller på ett stereotypt sätt och
trots att' under- och överrepresentation av vissa yrkeskategoriers pro

blem förekommer i tv-program är detta medium ändå enligt Noble (1975)
en effektiv informationsförmedlare om arbetsrollen. Min hypotes är

därför att barn som ofta tittar på tv har större arbetsrollsrelaterade
kunskaper än barn som sällan tittar på tv samt att tittande i informa
tionssyfte och tittande på samhällsDrogram förklarar kunskapsskillna
derna.

6.2.6 Dagstidningsläsning

Dagstidningsläsningens betydelse för inlärningen av arbetsrollsrelate
rade kunskaper överensstämmer med motsvarande hypotes för inlärningen
av de konsumentrollsrelaterade kunskaperna. Möjligtvis spelar dagstid

ningsläsningen här en mindre roll då dagstidningsinnehållet som behand
lar dessa frågor kan vara för svårtillgängligt även för de äldre barnen
och att därför avsnitt där arbetsrollsrelaterade begrepp förekommer
inte läses av barnen.

6.2.7 Umgänge med föräldrar

Hypotesen om komrnunikationsmönstrets betydelse för utvecklingen av
arbetsrollsrelaterade kunskaper hos barn är, liksom vid utvecklin0en
av konsumentrollsrelaterade kunskaper, att barn från familjer där kom
munikationen mellan barn och föräldrar är omfattande har en stMrre in
lärningspotential och att deras kunskaper därför är större än hos barn
från andra familjer. Däremot är det osäkert i vilken grad kommunika

tionsinnehållet förklarar variationer i kunskaper. Det förefaller
inte troligt att föräldrar i någon större utsträckning diskuterar
arbetsrollsrelevanta frågor med sina barn utan att arbetet oftare dis
kuteras mellan föräldrarna och att barnen möjligen lär sig mer indirekt
genom att passivt närvara vid föräldrarnas samtal.
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6.3 ANALYSMETODEN

För att bedöma de oberoende variablernas förmåga att förklara skillna

der i kunskaper har jag valt att använda multipel regressionsanalys.

Multipel regression undersöker sambandet mellan en beroende variabel

(Y) och ett antal oberoende variabler (X) och är en analysmetod som an

vänds ofta - bl a vid psykologiska studier - och i flera syften. Mul

tipel regression kan både användas för deskription och för statistisk

inferens. I deskriptivt syfte används metoden för att

l. söka efter den bästa linjära förklarinqsekvationen och för
att utvärdera dess förklaringsförmåga,

2. utvärdera betydelsen av varje enskild variabel eller grupp
av variabler,

3. finna strukturer och förklara komplexa multivariata samband
byggda på en kausal teori. Detta kan göras med hjälp av

pathananalystekniken som är en vidareutveckling av regressions
analysen.

föreliggande projekt har analysmetoden för det första använts för att

undersöka hur stor andel av variationen i måttet på konsumentrollsrela
terade kunskaper som förklaras av de oberoende variabler som valts ut
för studium. En indikation på denna andels storlek ger värdet på de

terminationskoefficienten R2, och genom F-testning av R2 kan regres
sionsekvationens signifikansnivå bedömas.

Analysmetoden har också använts för att beskriva de enskilda variabler

nas inflytande på socialisationsmåtten. De enskilda variablernas infly
tande uttrycks i regressionsanalysen av värdet på betakoefficienterna.

Även de enskilda regressionskoefficienterna kan signifikanstestas med
ett F-test. Vid test av regressionsmodellen i sin helhet utgörs F

värdet av kvoten mellan andelen förklarad och oförklarad variation,

medan F-värdet vid test av de enskilda regressionskoefficienterna ut
görs av kvoten mellan det unika tillskottet som varje variabel qer och

andelen oförklarad variation.
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Vid simultan multipel regression - den analysmetoden som här har valts 
förs varje enskild variabel in sist i ekvationen efter det att alla
andra variabler har introducerats. Det unika tillskottet avser således
det tillskott som varje enskild variabel ger om den skulle föras in i
ekvationen sist.

Vid beräkningen av regressionerna har programmen standardpaketet SPSS
(Nie, et al., 1975) använts.

Vid analysen av kunskapsmåtten genomfördes reqressionsberäkninqar för
de tre årskurserna var för sig. En anledning till att det kan vara in
tressant att hålla isär årskurserna vid regressionsanalysen är antagan
det att de enskilda förklaringsfaktorernas betydelse och vikt kan vari
era mellan årskurserna, vilket inte skulle kunna studeras om årskurs
tillhörighet tilläts ingå i regressionsekvationen som en oberoende
variabel. I resultatredovisningsavsnittet beskrivs förutom resultatet
av regressionsanalyserna inlednin9svis även kunskapsnivån samt föränd
ringen i kunskaperna mellan de tre åldersgrupperna.

En analysstrategi med regressionsanalyser i två steg valdes. Vid steg
l fördes betydligt fler oberoende variabler in i regressionsmodellen än
i steg 2 och resultatet från steg l användes till att gallra bland för

klaringsfaktorerna. Variabler med mycket låga beta- «0,1) respektive
F-värden exkluderades vid det andra steget. Tanken bakom denna analys
strategi var att med så få variabler som möjligt förklara variationen
i kunskaperna. Tabellerna över regressionsanalysernas resultat visar
att det justerade R2-värdet ökar då variabler exkluderas (se t ex
tabell 6:4). Det justerade R2-värdet ger ett R2 justerat för antalet
oberoende variabler i regressionsekvationen och för antalet observa
tioner som regressionen beräknas på.

Vid steg l fördes sju grupper oberoende variabler in - socioekonomisk

och demografisk bakgrund, mängden tv-tittande, programval (tv), motiv
för tv-tittande, mängden dagstidningsläsning, umgänge och kommunikation
med föräldrar samt kamratumgänge. Vad beträffar den första variabel
gruppen kunde av analystekniska skäl socialgruppstillhörighet inte an
vändas som oberoende variabel när materialet delades upp på de tre
årskurserna.
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Socialgruppstillhörighet mättes i frågeformuläret till mödrarna. Bort
fallet i denna del av undersökningen var dock relativt stort, vilket
medförde att antalet svar per ålderskategori blev alltför lågt. Istäl
let valdes bostadstyp (flerfamiljshus/villa) som en approximation av
socialgruppstillhörigheten. Korrelationen mellan socialgruppstillhörig
het och bostadstyp är 0,28 (se avsnitt 5.3.2).

6.4 RESULTATREDOVISNING

6.4.1 Inledning

Av kunskapsfrågorna bildades två index - ett för de konsumentrollsrela
terade kunskape~na och ett för de arbetsrollsrelaterade. Indexen bilda
des genom att varje korrekt svar gavs ett poänq och varje felaktigt svar
gavs noll poäng. Därpå summerades poängen. Cronbachs alphal är för det
konsumentrollsrelaterade indexet 0,60 och för det arbetsrollsrelaterade
indexet 0,71.

Påståendena som gäller konsument- respektive arbetsrollen (se tabell
6:1) mäter givetvis inte genomgående likvärdiga kunskaper, vilket gör
det svårt att uttala sig om och jämföra ungdomarnas absoluta kunskaps-

Den beroende variabeln utgörs i detta fall av ett index sammansatt
av frågorna som visas i tabell 6:1. Cronbachs a beräknas enligt
följande formel.

k
l: 02

( k ) (l _~)
K=T 2

, ot

anger antalet frågor som indexet är sammansatt av

a~ anger variansen i fråga i och

ai den ~otala variansen i indexet.

Cronbachs a-beräkning utgår, som visas ovan, från variansen och är
därför inte lika känslig för ett lågt antal items som McKennells
(1970) approximativa formel. Nunally (1967) anqer 0,50 som ett god
tagbart mi nimi värde för a. Vi l:ket mi nimi'värde som bör anses som god
tagbart bör dock enligt Rosengren (1970) i viss mån bedömas från fall
till fall.



TABELL 6:1. Andel ungdomar som gav korrekta svar på respektive "kunskapsfråga"

Konsumentrollen

Om man köper ett hus så måste man
betala allt på en gång

Man kan hyra en tv

Banker lånar inte ut pengar

De kläder som är dyra håller all
tid längre än de som är billiga

Svarta pengar kallas sådana pengar
som människor struntar i att betala
skatt för

Om man köper kläder på öppet köp så
kan man använda kläderna i ett år
och sedan gå och byta

Om man har kontokort så behöver man
inte betala i affären

Ibland är det så att priset bestäms
av hur många saker som finns

Andel rätta Andel rätta
svar i % svar i %
Totalt Arbetsrollen Totalt

-. -

87 Är man sjuk och borta från arbetet 74
så får man inga pengar för den dagen

86 Skatt är ett annat namn för hyra 65

84 Arbetsgivaren kallas den som anställer 64
folk

(J)

72 Man måste vara 18 år för att få arbete 62 -.......J

70 Medbestämmandelagen säger att de som 56
jobbar inte får vara med och bestämma
på jobbet

70 Det finns en arbetsförmedling på varje 42
arbete

36 2 000 kronor i månaden är en van1i g l ön 45
i Sverige om man arbetar hela dagen

26 Fackföreningen skall ta tillvara rättig- 32
heterna som arbetarna på ett företag har

Facket är samma sak som en avdelning på 28
ett företag

Jämkning betyder att hyran sänks 10
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nivå inom de två områdena. Resultatet visar dock att ungdomarna tyckte
att det var svårare att bedöma påståendena om arbetsrollen än om konsu
mentrollen. Detta visar både andelen korrekta svar - som i genomsnitt
var 66 procent för frågorna som gällde konsumentrollen och 47 procent
för frågorna om arbetsrollen - och andelen ungdomar som valde att av
stå ifrån att bedöma påståendena - i genomsnitt 22 respektive 38 pro
cent. En anledning till denna skillnad kan naturligtvis vara att de

påståenden som knyter an till arbetsrollen är mer komplicerade till sin
karaktär än övriga påståenden, men resultatet kan möjligtvis också ge
stöd åt antagandet att ungdomarna betydligt tidigare kommer i kontakt
med och lär sig konsumentrollen än arbetsrollen. På sex av frågorna
som gäller konsumentrollen har 70 procent eller en ännu större andel av
ungdomarna svarat rätt. Det som ungdomarna tycks vara mindre bekanta
med är tanken bakom användandet av kontokort och prisers bestämnings
faktorer.

Tabell 6:2 visar förändringstakten i kunskapsnivån mellan årskurserna.
Resultatet tyder på att kunskaperna redan i årskurs 3 ligqer på en re
lativt hög nivå, men att kunskaperna ökar mellan årskurs 3 och 7. In
tressant är också, som framgår av tabellen, att andelen barn som sva
rat rätt ökar mer mellan årskurs 3 och 5 för de enklare frågorna och
mer mellan årskurserna 5 och 7 för de svårare frågorna. De frågor
som, av svaren att döma, upplevs som svåra bland de konsumentrollsre
laterade frågorna var främst frågan som behandlade kontokortets funk
tion och prisets bestämningsfaktorer. Kontokortet var en relativt ny
företeelse när undersökningen genomfördes och det är därför anmärknings
värt att trots detta ca hälften av ungdomarna i årskurs 7 svarade rätt
på frågan. Då det gäller kunskaperna om prisets bestämningsfaktorer
visade den pilotundersökning där just kunskapsfrågor testades (Jundin,
1978) att 52 procent av barnen ur årskurs l t o m 5 tror att priset på
en produkt främst sätts efter hur mycket det kostar att tillverka pro
dukten. Det därefter vanligaste svaret var att priset bestäms efter
hur svårt det är att tillverka produkten. Efterfrågan angavs av 17
procent av barnen som bestämningsfaktor och tillgången av 15 procent
av barnen.
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Vid pilotstudien undersöktes även barn ur årskurs l. Resultatet visa
de att denna grupp, som väntat, har de lägsta kunskaperna. Men en
viktig erfarenhet från pilotstudien var också att barnen ur årskurs 1
var svåra att undersöka med den undersökningsmetod som tycktes gå att
använda på årskurserna 3, 5 och 7. Enligt Piagets teori (Koh1berg,
1971) utvecklas barnets förmåga att arbeta med ovanliga uppgifter och
lösa ovanliga problem successivt och det är först under de konkreta
operationernas utvecklingsstadium som förmågan att kunna observera
flera aspekter samtidigt utvecklas. Det senare är en förutsättning
bl a för att det skall gå att använda enkätmetoden med bundna svars
alternativ.

TABELL 6:2. Kunskapsförändringen mellan årskurserna för de konsument
rollsrelaterade kunskapsfrågorna

Konsumentrollen

Om man köper ett hus så måste man betala
allt på en gång

Man kan hyra en tv

Banker lånar inte ut pengar

Kläder som är dyra håller alltid längre
än de som är billiga

Svarta pengar kallas sådana pengar som
människor struntar i att betala skatt för

Om man köper kläder på öppet köp så kan
man använda kläderna i ett år och sedan
gå och byta

ökning i %
Arskurs

3-5 5-7 3-7

+24 + 5 +29

+17 +10 +27

+17 + 4 +21

+16 +13 +29

+21 + 7 +28

+13 +20 +33

Om man har kontokort så behöver man inte
betala i affären

Ibland är det så att priset bestäms av
hur många saker som finns

+ 9

+ 5

+16

+19

+25

+24

Löner är ett kunskapsområde som relativt många barn förväntades vara
insatta i. Den tidigare nämnda pilotstudien visade att barn i allmän-

6
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het inte är främmande fär begreppen län och länerelationer, men det
framgick också att många hade föreställningen att en vanlig månadslön
är-mycket låg. Det var mycket- få barn som"-svarade med höga belopp.

'Tabell 6:3 visar att kunskapsökningen i fråga om månadslöner från
årskurs 3 till årskurs 7 är relativt andra ~uflskapsområden liten. En
möjlig förklaring till att ungdomarna har uppgivit låga löner som svar
kan vara 'dera's egna erfarenheter. En undersökni ng genomförd 1980

sex skolor i nordvästra Skåne visar att den vanligaste sommarinkomsten
f5r högstadieelever ligger i intervallet 1 000 och l 500 kronor. Först
för gymnasieu'ngdomarna ä-r ferieinkomsterna större, i genomsnitt. 4 000

till 4 500 kronor. Enligt undersökningen i Skåne arbetar 44 procent
av högstadieeleverna under sommaren, medan motsvarande siffra föf gym
nasieeleverna är '85 procent.

TABELL 6:3. Kunskapsförändringen mellan årskurserna för de arbets
rollsrelaterade kunskapsfrågorna

Arbetsrollen

Är man sjuk och borta från arbetet så får man
inga pengar för den dagen

Skatt är ett annat namn för ,hyra

Arbetsgivaren kallas den som anställer folk

Man måste vara 18 år för att "få arbete

Medbestämmandelagen säger att de .som jobbar
inte får vara med och bestämma på jobbet

Det finns en arbetsförmedling på varje arbete

2 000 kronor i månaden är en vanlig lön i
Sverige om man arbetar hela dagen

Fackföreningen skall ta tillvara rättig
heterna som arbetarna på ett företag har

Facket är samma sak som en avdelning på
ett företag

Jämkning betyder att hyran sänks

ökning i %
Arskurs

3-5 5-7 3-7

+22 +10 +32

+17 +18 +35

+30 - 5 +25

+37 +22 +59

+17 + 5 +22

+25 +27 +52

+12 + 7 +19

+22 +27 +49

+17 +23 +40

+ 5 + 3 + 8
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Konsumentrollsrelaterade kunskaper

Av tabell 6:4 framgår att modellen i dess helhet är signifikant på
1 procents nivå för årskurserna 3 och 7. För årskurs 5 är modellen
signifikant på 5 procents nivå trots ett relativt högt R2-värde. Det
senare beror på att grupperna är små och att därmed antalet frihets
grader blir litet, vilket gör att determinationskoefficienten måste
vara hög för att modellen skall accepteras.

Vad beträffar kön som förklaringsfaktor till skillnader i konsumentrolls
relaterade kunskaper visar resultatet i tabell 6:4 att denna variabel
inte ger något signifikant tillskott. Även de undersökningar som refere
rades vid hypotesbeskrivning~n visar att sambandet mellan kön och andra
typer av kunskaper är svagt, vilket gör att detta resultat knappast är
förvånande.

När det däre~ot gäller sambandet mellan bostadstyp och konsumentrolls
relaterade ku~skaper tycks bostadstypen kunna vara en förklaringsfaktor
till skillnader i kunskaper för de yngre barnen. Resultatet tyder på
att de allra yngsta barnen har större kunskaper om de bor i villaområde
än om de bor i ett område med flerfamiljshus, vilket stö~~r de hypote
ser som ställdes upp.

I regressionsanalysen användes tre typer av mått på tv-tittandet 
mängden tittande mätt i antal timmar per dag, programval och motiv för
tittandet. Programvalet delades in i tre kategorier - ungdomsprogram,
fiction-program och samhällsprogram (nyhetsprogram samt andra progra.m
som tar upp aktuella samhällsrelevanta frågor). Vidare delades motiven
till tittande vid undersökningen in i kategorier liknande de som mass
medieforskare (bl a von Feilitzen, 1976) tidigare använt. Enligt von
Feilitzen (1976) och ifrågavarande undersöknings resultat är tv:s
underhållande funktion den viktigaste funktionen för barn. Den näst
efter underhållning viktigaste funktionen är den informationsförmed
lande. Genom att titta på tv får barnen en orientering i verklighe
ten, allmänna kunskaper, information om aktuella händelser samt prak
tisk information. En tredje kategori motiv kan hänföras till tv:s
sociala funktion för barnen. Platsen framför tv:n kan vara ett ställe
att möta andra människor på och tv-tittandet kan också ge samtalsämnen.
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TABELL 6:4. Resultat av simultan regressionsanalys med konsumentrolls
relaterade kunskaper som beroende mått. Ger en oberoende
variabel ett signifikant tillskott till R2 då den introdu
ceras sist, markeras detta nled * efter betakoefficienten
för 5 rrocents nivå och 'med ** för 1 'procents nivå.

Arskurs Arskurs Arskurs
Oberoende variabler 3 5 7

Socioek./demogr. Kön -0,11 -0,13
bakgrund Bostadstyp 0,30* -0,25

Månadspeng 0,21 0,15

Tv-tittande

Programval

Motiv

Dagstidnings
läsning

Umgänge med
föräldrar

Umgänge med
kamrater

Antal timmar

Ungdomsprogram
Fictionprogram

Samhällsprogram

Sysselsättning

Information

Underhållning

Sociala motiv 
programkännedom

Konsumtionsakten

Sociala motiv 
konsumtionsakten

Tid ägnad åt läsning

Kontakt

Kommunikation

Antal kamrater

0, l O

-0,18

-0,13

-o, 14

0,31

0,34*

-0,16

0,22

0,34**
0,22

-0,16

o, 10

0,22

0,37**

-0,20

-0,16

0,23

o, 11

0,24**

0,29*
0,16

-0,32**
-0,15

0,15

0,11

0,27*
-0,12

-o, 14

0,33*

0,22

-o, 10

0,39**
0,26
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Vid sidan av dessa, motiv, som är de viktigaste, diskuterar von Feilitzen
tv:s eskapistiska funktion. TV:n kan, även om det inte är så vanligt,
för vissa barn tillfredsställa behovet av att drömma sig bort från
verkligheten och att få vara för sig själv.

Resultatet av regressionsanalysen visar att det första måttet - mängden
tittande mätt i antalet timmar - inte förklarar skillnader i kunskaper
mellan barnen. Av detta resultat kan två slutsatser dras. Antingen
kan det vara så att barn inte lär sig konsumentrollsrelaterade kunska
per från tv eller också kan det innebära att det är någonting annat som
betyder mer för inlärningen än själva tiden som barnet tillbringar fram
för tv:n.

Ett antagande som ligger nära till hands då det gäller programvalets be
tydelse är att barn skulle lära sig mer av samhällsprogram ä~ av fiction
program. Detta förhållande tycks stämma för barnen ur årskurs 5. Re~

gressionsanalysen visar här att tittandet på samhällsprogram ger ett
starkt signifikant tillskott till förklaringen av skillnader i kunska
per. Detta mått är också den bästa förklaringsfaktorn till skillnader
na i kunskaper för årskurs 5. En anledning till att programvalet i sig
inte tycks ha någon betydelse för kunskapsinlärningen hos de yngsta
bqrnen i undersökningen kan vara, som jag tidigare antytt, att det
krävs vissa baskunskaper och en viss kognitiv kapacitet hos barnen för
att de kunskaper som programmen avser att förmedla skall läras in.

Även för årskurs 7 tycks programvalet kunna vara en förklaringsfaktor
till skillnader i konsumentrollsrelaterade kunskaper. För denna års
kurs visar resultatet ett starkt negativt samband mellan tittandet på
ungdomsproqram och kunskapsmängden, vilket skulle kunna indikera att
tittandet på ungdomsprogram medför lägre kunskaper, vilket i sin tur
naturligtvis måste förklaras av att det i något avseende är en speci
ell kategori ungdomar med i förväg få kuns~aper som tittar på ungdoms
program. Detta resultat är dock svårt att tolka då den absoluta mer
parten av ungdomarna i årskurs 7 mycket sällan ser ungdomsprogram på
tv. Anledningarna till det senare kan vara många. För det första är
utbudet av ungdomsprogram litet jämfört med utbudet av samhälls- och
fictionprogram, för det andra vänder sig många ungdomsprogram till
mindre barn och för det tredje ägnar de äldre barnen mindre tid totalt
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sett åt tv-tittande än de yngre barnen och väljer då i första Hand att
se på fictionprogram. Ytterligare en anledning till att resultatet är
svårtolkat är att barnen kan ha tolkat svarsalternativens innebörd på
skiftande sätt, vilket kan ge en felaktig bild av barnens faktiska tv
beteende. Det senare är dock ett vanligt problem vid den här typen av
undersökningar och bör enligt min mening inte kopplas ihop med att
undersökningen har barn som undersökningsobjekt.

Motivet till tv-tittandet tycks vara en möjlig förklaringsfaktor till
skillnader i kunskaper men inte för barnen ur årskurs 5. Enligt von
Feilitzen, et al. (1977), lär barn i regel lättare från tv när de är
känslomässigt engagerade, när de tycker att programmet är roligt eller
när de identifierar sig med aktörer i programmet. Vidare tycks också
tv:s och andra massmediers inflytande öka ju mer avlägset från barnets
"vardagsvärldII kunskapsområdet är och ju mindre familjens, kamraters
och skolans inflytande är. Detta kan innebära att barn hämtar en stor
del av informationen om den värld de själva inte möter i praktiken
från tv:s presentationer och att de barn som ser informationsfunktionen
som viktig också lär sig mer från detta medium.

Regressionsanalysens resultat tyder också på att konsumtionsakten som
motiv till tv-tittandet - barnen tittar på tv där~ör :att "tv:n ändå är
på ll

- kan förklara skillnader i kunskaper för barnen ur årskurs 3. En
J

förklaring till att de barn som tittar på tv därför att IItv:n ändå är
på ll har större kunskaper kan vara att dessa barn har sällskap av vuxna
som kan förklara innebörden i för barnen svåra begrepp som presenteras
i programmen vid tv:n.

Måttet på dagstidnin~släsning ger ett tillskott på lO procents signi
fikansnivå för årskurserna 5 och 7 - men inget ti11skott alls för års
kurs 3 - till förklaringen av skillnader i kunskaper. Sambandet är
positivt, vilket anger att de barn som ofta läser dagstidningar har
större konsumentrollsrelaterade kunskaper än barn som"läser dagstid
ningar mindre frekvent. Dessa resultat styrker hypotesen att endast
de äldre barnen kan tillgodogöra sig information från dagstidningar
på ett sådant sätt att kunskapsinlärning äger rum.



Barnens umgänge med föräldrarna mättes dels genom att barnen fick ange
hur mycket tid de tillbringar fillsammans, dels genom frågor om mäng
den kommunikation mellan barn och föräldrar. Resultatet visar att en
dast det förra måttet ger ett på la procents nivå signifikant tillskott
till förklaringen av kunskapsskillnaderna och detta gäller endast för
de yngsta barnen. Av resultatet att döma är således föräldrarnas in
verkan på barnens inlärning av konsumentrollsrelaterade kunska~er

ytterst liten om ens någon.

I hur hög grad barnen umgås med sina jämnåriga tycks ha betydelse för
barnens kunskaper i år~kurs 5. Även Moschis (1978) undersökningar
visar att barn generellt sett lär vissa konsumentrollsrelaterade kun
skaper från sina kamrater. Moschis ,har dock inte analyserat varje års
kurs för sig, vilket gör att det mot bakgrund av hans undersökningar är
svårt att uttala sig om kamratinflytandets förändring med åldern. En
tolkning av ifrågavarande undersökningsresultat är att kamratinflytan
det på inlärningen är störst i års~urs 5 på grund av att denna period
i ungdomen är den mest aktiva vad gäller informationssöknin9 rent all
mänt och då också inom detta område. Informationsaktiviteten kan inne
bära att dessa barn utnyttjar fler kanal~r - och bland dessa sina kam
rater - än både yngre och äldre barn. Det senare implicerar i sin tur
också att kommunikationsinnehåll~tkan skilja sig åt för barn i olika
åldrar.

6.4.3 Arbetsrollsrelaterade kunskaper

Som framgår av tabell 6:5 ger endast,två kategorier av de för regres
sionsanalysen valda oberoende variablerna - val av tv-program och motiv
för tv-tittande - signifikanta tillskott tili R2 när den beroende vari
abeln är indexet över arbetsrollsrelaterade kunskaper.

I överensstämmelse med resultatet av regressionsanalysen av de konsu
mentrollsrelaterade kunskaperna visar resultatet här att tittandet på
samhällsprogram ger ett signifikant til]skott på l procents nivå till
förklaringen av skillnader för årskurs 5. Programvalet tycks dock,
liksom fallet även var för de konsumeDtrollsrelaterade kunskaperna,
inte vara en förklaringsfaktor til~ ~killnader i kunskaper för de
yngsta barnen och för den här typen av kunskaper tycks programvalet
inte heller ge något signifikant tillskott till R2 för årskurs 7.
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TABELL 6:5. Resultat ·av simultan regressionsanalys med arbetsrollsre
laterade kunskaper som beroende mått. Ger en oberoende
variabel ett signifikant tillskott till R2 då den introdu
ceras sist, markeras detta med * efter betakeofficienten
för 5 procents nivå och med ** för l procents nivå

Socioek./demo9r.
bakgrund ,.

Tv-tittande

Oberoende variabler

Kön
Bostadstyp
Månadspeng

Antal timmar

Arskurs Arskurs
3 5

-0,14
0,20

Arskurs
7

-0,14

-o, l O

Programval Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogra.m

-o, 14 -0,12

0,40**

-0,11

Motiv Sysselsättning -0,21
Information 0,40** -0,24 0,32**
Underhållning 0,13

Sociala motiv - -0,33** -0,12 -O, 19
programkännedom
Konsumtionsakten 0,25 -0,15 -0,18

Sociala motiv - -0,11 0,25 O, 17
konsumtionsakten

Dagstidnings
läsning

Umgänge med
föräl drar

Umgänge med
kamrater

Tid ägnad åt läsning

Kontakt
Kommunikation

Antal kamrater

0,17

0,14

-0,16

0,39**
0,25

0,21

-o, 11

0,28
O, l O

0,17

-0,11

0,31**
0,20
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Liksom programvalet visar gruppen av mått på motiv till tv-tittandet
vissa likheter i förklaringsvärde för de två typerna av kunskaper. För
båda typerna av kunskaper ger måttet på tv-tittande i informationssyfte
ett signifikant tillskott till R2 för årskurserna 3 och 7. När det
gällde' de konsumentrollsrelaterade kunskaperna var tillskottet signifi
kant på S procents nivå och för de arbetsrollsrelaterade kunskaperna är

signifikansnivån högre - l procent.

6.S SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Inför analysen formulerades i avsnitten 6.1 och 6.2 följande hypoteser
(här benämnda Hl t o m H19 ) om relationen mellan de oberoende måtten
och måtten på konsument- och arbetsrollsrelaterade kunskaper:

Arskurs
3 5 7

+' + Hl De konsumentrollsrelaterade kunskaperna ökar med
stigande ålder.

H2 Pojkar har större konsumentrollsrelaterade kunska-
per än flickor.

+
I -

H3 Barn från de högre socialgrupperna har större kon-
sumentrollsrelaterade kunskaper än barn från de
lägre socialgrupperna.

H4 Barn med stor månadspeng har större konsumentrolls-
relaterade kunskaper än barn med liten månadspeng.

HS De barn som är tv:s storkonsumenter har lägre kon-
sumentrollsrelaterade kunskaper än andra barn.

+ + H6 Motivet för tv-tittandet förklarar skillnader
konsumentrollsrelaterade kunskaper.

+ + H] Typen av program som barn tittar på förklarar skill-
nader i konsumentrollsrelaterade kunskaper.

+ + + H8 Endast de äldre ungdomarna lär sig konsumentrolls-
relaterade kunskaper genom_att läsa dagstidningar.

+ anger att resultatet av den empiriska undersökningen ger stöd åt
hypotesen och - anger att hypotesen inte stöds.



78

Arskurs
357

+

+

+

+

+

Barn från familjer där kommunikationen mellan barn
och föräldrar är omfattande har ~n· större inlärnings
potential än andra barn. Därför ligger dessp barns
konsumentrollsrelaterade kuns~aper också på en högre
nivå än andra barns kunskaper.

Barn från familjer där kommunikationsinnehållet i
stor utsträckning är konsumtionsinriktat har större
kunskaper om ekonomiska beg~epp än andra barn.

De arbetsrollsrelaterade kunskaperna ökar med stig
ande ålder.

H12 Pojkar har större arbetsrollsrelaterade kunskaper än
flickor.

Socialgruppstillhörigheten kan inte förklara skillna
der i arbetsrollsrelaterade kunskaper.

+ + + H14 Månadspengens storlek kan inte förklara skillnader
arbetsrollsrelaterade kunskaper.

Barn som ofta tittar på tv har större arbetsrolls
relaterade kunskaper än andra barn.

+ +

+

Barn som tittar på tv i informationssyfte har större
arbetsrollsrelaterade kunskaper än andra barn.

Barn som väljer att tittQ på samhällsprogram har
större arbetsrollsrelaterade kunskaper än andra barn.

Endast de äldre barnen lär sig arbetsrollsr~laterade

kunskaper genom att läsa dagstidningar.

H19 Barn från familj€r där kommunikationen mellan barn
och föräldrar är omfattande har större arbetsrolls
relaterade kunskaper än andra barn.

Test av skillnader i medelvärden för"kunskapsmåtten'visar att både kon
sumentrollsrelaterade och arbetsrollsrelaterade kunskaper ökar med ål
dern. Test av skillnader i medelvärden för måttet på de konsumentrolls
relaterade kunskaperna ger ett t-värde på -4,48 för skillnaden mellan
årskurserna 3 och 5 och ett t-värde på -4,92 för skillnaderna mellan
årskurserna 5 och 7. Båda dessa värden är signifikanta på l procents
nivå. Test av skillnader i medelvärden för,måttet på de arbetsrolls-
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relaterade kunskaperna ger ett t-värde på -6,66 för skillnaden mellan
årskurserna 3 och S och ett t-värde på 3,74 för skillnaden mellan års
kurserna S och 7. Också dessa värden är signifikanta på l procents
nivå~

"Resultatet av den simultana regressionsanalysen med konsumentrollsrela
terade kunskaper som beroende variabel tyder" på att socialisationspro
cessens karaktär i viss mån är varierande för de tre ålderskategorier
na. Ett gemensamt drag för åldersgrupperna är dock att måtten på tv
tittande (programval och motiv för tv-tittande) förklarar en relativt
stor del av variationen i kunskaperna - årskurs 3 lS av 34 procent,
årskurs S 19 av 29 procent och årskurs 7 30 av 39 procent. Andra gemen
samma drag för de tre årskurserna är att kön, barnets månadspeng,
mängden tv-tittande mätt i antal timmar och mängden kommunikation med
föräldrarna inte förklarar variationen i de konsumentrollsrelaterade

kunskaperna.

När det gäller hypoteserna rörande de konsumentrollsrelaterade kunska

perna ger resultatet således inte stöd åt H2, H4, HS' H9 och H10 .

övriga hypoteser rörande de konsumentrollsrelaterade kunskaperna stöds
åtminstone till viss del. H3 som var ett generellt antagande om att
barn från de högre socialgrupperna har större kunskaper än andra barn
finner endast stöd i resultatet för årskurs 3. Inte heller H6-an
tagandet att motivet för tv-tittandet förklarar skillnader i konsu
mentrollsrelaterade kunskaper - får stöd i resultatet för samtliga
årskurser. Antagandet stämmer endast för årskurserna 3 och 7. I
dessa årskurser har barn som ser på tv för att få information större
kunskaper än andra barn. H7 som var ett antagande om att typen av
program som barn tittar på förklarar skillnader i kunskaperna stöds
delvis genom att barnen i årskurs S som väljer att titta på samhälls
program har större kunskaper än andra barn oc~ genom att barnen i års
kurs 7 som väljer att titta på ungdomsprogram har lägre kunskaper än
andra barn. HS-antagandet att endast de äldre barnen får konsument
rollsrelaterade kunskaper genom att läsa tidningar stöds av resultatet.
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Även i fråga om de arbetsrollsrelaterade kunskaperna förklarar måtten
på tv-tittande (programval och motiv) en stor del av variationen i kun
skaperna - årskurs 3 27 av 39 procent, årskurs 5 21 av 28 procent samt
årskurs 7 22 av 31 procent. Ett gemensamt drag för de tre ålderskatego
rierna när det gäller de arbetsrollsrelaterade kunskaperna är att ingen
annan kategori oberoende variabler än måtten på tv-tittande ger signifi
kanta tillskott till R2.

Som tidigare angivits ökar de arbetsrollsrelaterad kunskaperna med
stigande ålder och Hll får stöd.

H12 , H15 , H18 och H19 stöds däremot inte. När det gäller H13 stöds
denna hypotes då antagandet var att socialgruppstillhörigheten inte kan
förklara skillnader i arbetsrollsrelaterade kunskaper. Ett motsvarande
stöd i resultatet får H14 - månadspengens storlek förklarar inte skill
nader i kunskaperna.

Liksom var fallet för de konsumentrollsrelaterade hypoteserna får även
här vissa hypoteser endast partiellt stöd. H16-antagandet att barn som
tittar på tv i informationssyfte har större arbetsrollsrelaterade kun

skaper än andra barn får endast stöd i resultaten för årskurserna 3
och 5 liksom H17 -antagandet att barn som väljer att titta på samhälls
program har större kunskaper - tycks endast gälla för årskurs 5.
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7 De oberoende variablernas förmåga att
förklara skillnader i inställning till kon
sumtion

I detta avsnitt analyseras och diskuteras barnens inställning till kon
sumtion mot bakgrund av tidigare forskning samt resultaten från ifråga
varande undersökning.

Med inställning till konsumtion avses här både en generell inställning
till konsumtion - konsumtionsinriktning - men även attityden till re
klam analyseras liksom inställningen till sparande.

7. l DE BEROENDE VARIABLERNA

7.1.1 Konsumtionsinriktning

McNeals (1964) studie av 60 barn visar att barn i dagens samhälle är
mer mogna konsumenter och också mer intresserade av konsumentrollen än
barn i början av seklet. Anledningarna till denna utveckling är många.
För det första var familjeenheterna förr i stor utsträckning självför
sörjande. Familjerna hade också fler medlemmar och varje nytt barn
betraktades som ytterligare en produktiv kraft (Bossard, 1954). Det
minskade antalet barn per familj tillsammans med familjernas ökade
inkomster har lett till att barn har fått fler materiella ting. Indu
strialiseringen är ännu en viktig faktor som har bidragit till att
barn i större utsträckning är engagerade i konsumtion än i produktion.
De flesta materiella behoven i familjen tillgodoses genom inköp, vilket
resulterar i att både barn och föräldrar avsätter mycket tid till ak
tiviteter relaterade till konsumentrollen. I och med att familjein
komsten och levnadsstandarden har stigit, har barnen inte bara blivit
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mer konsumtionsmedvetna utan också blivit konsumenter egentlig be
märkelse.

Ytterligare en faktor som har styrt denna utveckling är urbaniseringen,
som har resulterat i närhet till affärer och människor och indirekt
varit källan till köpkraften som har gjort det möjligt för människor
att bli konsumtionsinriktade.

En annan faktor av betydelse är att synen på fritid har förändrats.
Arbetstidens förkortning har lett till en betoning av aktiv fritid,
vilket i sin tur har lett till ökade utgifter och konsumtion i samband
med fritiden. Ungdomars fritid.?sysselsättningar illustreras av tabell
7: l .

Enligt Reynolds &Wells (1977) måste barn hetraktas som en fristående
grupp konsumenter med egna attityder och preferenser och inte som
II små vuxna ll formade av sina fpräldrar. En vanlig uppfattning är att
socialisationens uppgift är att träna barn så att de skall passa in i
kulturella rollsystem som antas vara intakta när barnen har nått vuxen
ålder. Mayer, Zussman &Stampfl (1979) ifrågasätter dock om dessa roll
system, särskilt i moderna industrialiserade samhäl~en, förblir oför
ändrade under en generation. Många av de värderingar och attityder som
barnens föräldrar har idag och som de i sin tur har lärt sig från en
äldre generation kan passa mindre bra in på dagens och framtida roll
system. Även ifråga om socialisation till värderingar och attityder
måste sAledes vägen hållas öpp~n för att processens karaktär förändras
över tiden och skiljer sig från socialisationsprocesser på andra områ
den.

Det som här menas med konsumtionsinriktning är den affektiva attityd
kom~ohenten avseende konsumtibn i vid bemärkelse. Enligt Wärneryd
(1979) avser den affektiva komponenten de känslor en individ har in
för elt visst attitydobjekt.' Denna komponent relativt den kognitiva
lig~er närmast behovsstrukturen hos individen och hänger samman med
hur individen upplever olika måltillstånd. Huruvida attityden till
konsumtion är central eller inte, dvs attitydens roll som del i indi-
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TABELL 7::1. -9-19-åringars fritidssysselsättningar. Andel (%) ungdomar
som ägnade minst en halv timme åt olika aktiviteter under
"gårdagen, fredagen och lördagen" före undersökningen.
Källa: Damberg, 1979

Aktiviteter Går- Fre- Lör-
dagen dagen dagen

Tittade på tv 63 65 69
Ly~snade på musik 47 50 55
Var med föräldrar och/eller syskon 38 32 42
Läste tfdning eller bok 34 32 34
Stud i er, läxor 32 5 8
Besökte affärer 16 17 26
Lekte 14 13 16
Hörde på radio 13 15 25
Spelade instrument 12 9 7
Hushållsarbete 9 10 10
'Idrottade i förening 9 9 9

Id rottade sj äl v 8 8 9
Höll på med motorer (bil, mc, moped) 7 6 7
Handarbete 6 3 5
Var på förenings-/ungdomsgård 6 4 O

Jobbade 5 6 8
Tittade på idrott 3 2 3

Var på restaurang 3 2 5
Var på bio 2 4 7
Var på annan fest än party 2 O 2
Scouting 2 O l
Var på diskotek l 10 5

Var på party 1 7 14

videns system av v~rgeringar, är svårt att bedöma och en sådan mätning
har inte heller gjorts. När en attityd är central hqr den stor betyd

else för person~ns självuppfattning och är därför svår att påverka.
Attityden till konsumtion är troligtvis hos mycket få barn central i
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egentlig bemärkelse. Vissa delar av attityden till konsumtion kan vara
central hos barn, t ex attityden till en speciell produkt, men hos barn
behöver detta dock inte innebära att attityden inte går att påverka då
barndomen är den del av livstiden då olika livsstilar prövas.

Det index som är tänkt att vara ett övergripande mått på konsumtions
inriktning är sammansatt av följande frågor:

Är du nöjd eller missnöjd med din veckopeng eller månadspeng?

Om du fick en större veckopeng eller månadspeng än du får nu,
skulle du köpa mer saker då?

Pricka för de saker som du tycker är nödvändiga eller som du
mycket gärna skulle vilja att du hade~ (Tuffa kläder, en egen
radio, en egen grammofon, en egen tv, en egen kassettbandspe
lare, ett rullbräde, en cykel, en miniräknare.)

Om du skall köpa en cykel. Vad tycker du är bäst? Att köpa
en begagnad billigt eller att köpa en ny?

Vad gör du om en väska som du har går sönder?

Hurudana kläder vill du ha? (Bekväma eller moderna?)

Tänk dig att du står i en affär och tittar på jeans. Jeansen
som du tycker allra bäst om har du inte råd att köpa. Vad
skulle du göra då? (Jag skulle vänta med att köpa jeans tills
jag hade sparat ihop till de jag tycker allra bäst om. Jag
skulle köpa ett par billigare jeans, fastän jag inte tycker
lika bra om dem.)

Hur dåligt eller bra stämmer de här sakerna in på dig? På
ståenden: Jag tycker att det är roligt att gå och titta i af
färer. Jag tycker att många människor köper alldeles för
mycket prylar. Jag tycker att det finns alldeles för många
olika saker i affärerna. Det skulle inte göra mig någonting
om affärerna var stängda på lördagarna. Jag tycker att det är
onödigt att ha färg-tv. Jag tycker att mina föräldrar köper
för litet saker.
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I listan över frågorna ovan har samtliga svarskategorier av utrymmes
skäl inte tagits med. De fullständiga frågeformuleringarna återfinns
bilaga l.

Den princip som användes vid sammanslagningen av frågorna till index var,
att vid frågor med två svarsalternativ, typ ja/nej-svar, kodades det ena
svaret som O och det andra som l. Svar som skulle anges på tre-gradig
skala kodades 0-1-2. Således ingår i indexet frågor med varierande skal
steg, vilket innebär att vissa frågor har fått ,större vikt än andra.
Den här använda principen vid samman~lagningen av frågorna kan i vissa
fall vara oegentlig. Genom att använda standardiserade variabler i de
i indexet ingående frågorna genom transformering till z-fördelning, kan
delvis korrigering göras för att frågorna får olika vikt i indexet. En
ligt Nunally (1967) korrelerar dock vägda och ovägda summor ofta mycket
starkt - i ifrågavarande fall är korrelationskoefficienten mellan sum
morna 0,98 - vilket ger stöd för den använda principen. Regressions
analyserna gjordes även med standardiserade variabler och en jämförelse
av resultaten visar inga nämnvärda skillnader i utfallen.

Cronbachs alpha för indexet kallat konsu~tionsinriktningär 0,64.
Indexet på konsumtionsinriktning har brutits ned till två mer specifi
cerade index. Det första av dessa index är avsett för att mäta ung
domarnas upplevelse av konsumtionsbehov och består av den tredje fråge
gruppen i indexet "konsumtionsinriktning": Pricka för de saker som du
tycker är nödvändiga eller som du mycket gärna skulle vilja att du
hade~ ... Cronbachs alpha för detta index är 0,76. Det andra delin
dexet är tänkt att mäta inställningen till den kommersiella omgivning
en (konsumtionssamhället) och består av den sista gruppen frågor i det
övergripande indexet men med undantag av det sista påståendet där.
Cronbachs alpha för indexet är 0,49. Höga värden på de beskrivna in
dexen innebär positiva attityder och låga värden negativa attityder.

7 .1 .2 Reklam

I fråga om marknadsföring till barn och ungdom är konsumentverkets
ståndpunkt att reklamen inte får utnyttja barns godtrogenhet eller

7
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ungdomars brist på erfarenhet. Reklamen får inte heller innehålla
framställning i ord och bild som kan innebära risk för att användning
aven produkt medför fysiska skadeverkningar eller menligt påverkar
barn i psykiskt eller moraliskt hänseende. Konsumentverket ställer
särskilt höga kra'v på reklambilder där barn förekommer - sådana reklam
bilder får inte beskriva riskfyllda situationer där normala säkerhets
mått har åsidosatts.

Förutom dessa regler har konsumentverket också som princip att mark
nadsföring till barn och ungdom inte får förleda dem att bryta mot
gällande lagar och förordningar och att barn och ungdom inte bör ut
sättas, fÖ,f starka påtryckningar från producenthåll att köpa produkter.

Konsumentverkets regler har baserats på Internationella Handelskamma
rens reklamkodex som är tillämplig på all reklam för både varor och
tjänster och i första hand avsedd för självsanering och självkontroll
inom näringslivet.

Ett annat normsystem på området är en OECD-rapport om "Advertising
directed at children" (se Billgren, 1980). I rapporten framförs syn
punkten, att reklam till barn inte bör anspela på egenskaper och situ
ationer såsom fåfänga, vinningslystnad, ångest samt kvinnor och flick
or i undero~~nade roller. I rapporten ställer man sig också tveksam
till reklam som väcker köplust hos unga människor på emotionell basis
och de tre .grundprinciperna som bör följas är att:

, - Reklama'nsvariga 'inte bör utnyttja barns godtrogenhet vid köp
av konsumtionsvaror

Rek1 am som ri ktar $.i g ti 11 barn b,ör i nnehå 11 a trovärdi g och
korrekt information

Reklam bör inte utnyttja moraliska värden som vänskap, vän
lighet, rättvisekänsla, storsinthet och aktning för medmän
niskor.
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De regler som finns för reklam riktad till barn och ungdom är i hög
grad allmänt hållna och ger mycket få anvisningar om hur reklamen rent
konkret bör utformas, men det står dock klart att barn bör betraktas
som en för reklam känslig mottagargrupp. Barn har färre erfarenheter
och kunskaper än vuxna och antas delvis på grund av detta vara mer lätt
påverkade.

En undersökning genomförd av Boddewyn1 och som omfattar 37 länder visar
att reklam som vänder sig till barn är ett debattämne i många länder 
bl a i Australien, Canada, USA, Storbritannien, Venezuela och Sverige.
Andra länder där ämnet diskuteras är Brasilien, Frankrike, Japan, Norge
och Spanien. Undersökningen visar att vid sidan av konsumentgrupper
även regeringar och internationella organ som FN, EG och OECD har bli
vit engager~de i problemet. I undersökningen studerades främst vilka
produkter och tjänster som hade flest restriktioner för reklamen, om
annonser måste gå igenom förhandsgranskning, vilka erbjudanden till
barn som var förbjudna, regler för tv-reklam och användningen av "kän
disar" och statliga organ i annonseringen.

Resultatet visar att tv-reklam riktad till barn är tillåten i flertalet
länder. I 32 av de 37 undersökta länderna får tv-reklam användas som
marknadsföringsinstrument, men ett stort antal lagar och restriktioner
måste dock följas. Restriktionerna omfattar kändisar i reklam (25 län
der), barnreklam på söndagar och vissa helgdagar (6 länder), förbud
mot tobak-, sprit- och medicinreklam, restriktioner när det gäller
reklam för leksaker, sockrade frukostflingor, godis och prenumera
tionskampanjer för barntidningar (mindre än en tredjedel av de under
sökta länderna). Vidare måste i 40 'procent av länderna radio- och
tv-reklam riktad till barn genomgå förhandsgranskning för att få an
vändas.

Undersökningen som är genomförd av professor J.J. Boddewyn vid
Baruch College i New York för International Advertising Association
Inc:s räkning är refererad i Resume nr 13, 1979.
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Argumenten för att begränsa eller förbjuda reklam (främst tv-reklam)
riktad till barn är likartade i många länder:

Barnreklamen skapar behov hos barnen som leder till konflikter
inom familjen

Reklamen lär barnen materialistiska värderingar

Reklamen uppmuntrar barnen att köpa och äta "skräpmat" och
snask och undergräver på så sätt barnens hälsa

Reklamen utnyttjar barnens oförmåga att skilja mellan redak
tionellt material och annonser.

Vid sidan av de för reklamen negativa argumenten förekommer också argu
ment för att tillåta barnreklam:

Förbud mot barnreklamen skulle inte rädda barnen från reklam
eftersom de likväl utsätts för reklam i andra former

Förbud mot tv-reklam under den tid då barnprogram sänds skulle
bara ge marginella effekter eftersom barn i stor utsträckning
även tittar på vuxenprogram

Förbud mot tv-reklam skulle leda till att pengarna användes
till andra mer svårkontrollerade reklamformer

Tv-reklamen som finansieringskälla höjer kvaliteten på barn
progra.mmen

Reklamen verkar mer på märkesplanet än leder till ökad konsum
tion totalt aven produkt

Barnreklamen ger träning inför mötet med det stora utbudet
reklam i vuxenlivet.

Enligt Billgren (1980) har svenska folket en relativt kritisk inställ
ning till reklam överhuvudtaget. Drygt hälften av svenskarna anser att
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reklamen uppmanar till onödig konsumtion och att reklamvolymen borde
minskas. Och ifråga om reklam riktad till barn är uppfattningarna
ännu mer negativa - enligt Konsumentverkets undersökning "Konsument 79 11

anser tre fjärdedelar av de undersökta att reklam till barn bör förbju
das. Billgren (1980) har dock av sina studier fått uppfattningen att
en del av kritiken mot reklamen riktad till barn har varit överdriven.
Slutsatsen gäller speciellt den totala reklamvolymen. Serietidnings
reklam förekommer, men flertalet serietidningar innehåller inte reklam
annat än på omslagssidorna och direktreklam med barn som målgrupp ut
görs främst av reklam för bok- och filmklubbar samt jultidningar. Även
filmreklamens omfattning är förhållandevis obetydlig när det gäller
barn upp till 9-10 år, och filmreklamen riktas i huvudsak inte till
yngre barn än tonåringar.

Kritiken mot reklam till barn är enligt Billgrens (1980) analys mer be
rättigad ifråga om reklamens utformning och innehåll än omfattningen.
Billgren har funnit~annonser som är normstridiga enligt marknadsförings
lagen och Internationella Handelskammarens grundregler. Men trots att
andelen annonser riktade till barn som är direkt normstridiga är liten,
är reklamen generellt sett informationsfattig, varför värdet av rekla
men som beslutsunderlag vid köp kan ifrågasättas.

I föreliggande undersökning studerades både barns inställning till
"reklamsituationen ll idag och även inställningen till en tänkt framtida
situation där reklamen eventuellt får ett större utrymme än idag - om
tv-reklam införs. Vidare ställdes ett antal frågor som behandlar re
klamen i en mer allmän mening.

Mellan 20 och 30 procent av barnen är positiva till direktreklam och
en lika stor andel av barnen ställer sig positiva till att tv-reklam
börjar visas i svensk tv. Unaefär en lika stor andel av barnen
har en negativ inställning till reklam. Femton procent av barnen
skulle tycka att det vore direkt tråkigt om reklam inte fanns och 10
procent av barnen anser t o m att reklam oftast är lIärlig ll

- vilket
reklamen kritiseras för att aldrig riktigt vara. I en undersökning av
äldre ungdomar (15-25 år) fann Bellander (1978) att 58 procent av ung-
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domarna var positiva till reklam i meningen att de tyckte att reklam är
"roligt". Resultatet som tyder på att relativt· många ungdomar tycker
att reklamen vid sidan av det informativa värdet och trots att den av
många upplevs som ovederhäftig också roar är intressant, .då roande in
formation kan förväntas ha större möjligheter att uppfattas av och då
också påverka en mottagare.

Grovt kategoriserat brukar reklamens uppgift sägas vara att informera
och att övertala. Reklamförsvarare hävdar det förra och reklamkritiker
na menar att det senare utmärker reklamen. Svaren från föräldraenkäten
tyder på att mödrarna samtidigt som de uppfattar reklamen ha ett visst

;informationsvärde också anser att reklamen har vis5 skuld till konsum
tionssamhället - och det antagligen genom reklamens förmåga att över
tala.

Uppfattningen bland barnen om reklamens uppgift har i denna undersök
ning mätts indirekt genom att fråga hur ungdomarna ställer sig till re
klam för vissa utvalda produktgrupper.

TABELL 7:2. Barnens värdering av reklam för vissa produktkategorier.
Siffrorna anger procentandelar.

Produktkategorier Bra Dåligt

Sportartiklar 46 16
Mat 39 16
Bio 37 18
Resor 36 18
Kläder 31 21
Tandkräm 24 22

Skateboard
Bilar
Tv-apparater
Godis
Leksaker

24
21
18
18
17

41
29
30

51

37
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Ett antagande är att barnen ser rekla~ens uppgift till största delen
vara att informera om produkten, om de har en positiv inställning till
reklamen. Tabell 7:2 visar att relativt få ungdomar anser reklamen för
produkter av nödvändighetskaraktär såsom mat, kläder och tandkräm i

någon mening vara dåligt. Detsamma gäller också produkter som kan an
vändas i självförverkligande syfte - sportartiklar, bio och resor.

Kläder och skateboards hör till den grupp produkter som köptes av barn
i de åldersgrupper som undersökningen omfattade, medan bil inköp ännu
inte var aktuellt. Mitt antagande är därför att det är intresset för
en viss aktivitet,~oberoendeav möjlighet~h att utöva aktiviteten, som
i vissa fall kan bestämma inställningen till information om aktivite
ten.

Tabell 7:3 visar de frågor i, form av påståenden so~ ställdes och som
behandlar reklamens två uppgifter (att informera och att övertala).

TABELL 7:3. Barnens bedömning av reklamens informationsvärde
Siffrorna anger procentandelar.

Stämmer bra

Jag tycker att det är bra att reklam finns. 56 (mycket = 18)
På det sättet får man reda på en massa saker
som man inte visste förut.

Jag tycker att det som står i rekla~en ofta
är överdrivet.

89 (myck~t 4)

Resultatet visar att många barn instämmer i båda påståendena. ,Det~a

innebär att en stor del av barnen upplever att både reklamens informa
tiva och övertalande syften uppfylls (och att de då också är medvetna

.. : • ?

om dessa syften). Samtidigt visar också svarsfördelningen för det
. t

senare påståendet att det övertalande syftet. upplevs som mindre önsk-
värt.
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Indexet som är tänkt att mäta attityden till reklam består av följande
frågor:

Brukar du läsa eller titta på reklam som kommer i brevlådan?

Vad tycker du om sådan reklam ~om kommer i brevlådan?

Om de skulle börja visa reklam i tv, vad skulle du tycka om det?

Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns reklam

för ... tandkräm, bilar, kläder, bio, rullbräden, tv-appara
ter, mat, leksaker, resor, godis, sportgrejor?

Hur dåligt eller bra stämmer de här sakerna in på dig? Påstå
enden: Jag tycker att det som står i reklamen ofta är överdri
vet; Jag tycker att det är bra att reklam finns. På det sät
tet får man reda på en massa saker som man inte visste förut;

Jag tycker att det skulle vara tråkigt om det inte fanns någon
reklam.

Cronbachs alpha för indexet är 0,84. Ett högt värde på indexet innebär

en positiv inställning till reklam och ett lågt värde en negativ inställ

ning.

7 . l .3 Sparande

Beskrivningen i detta avsnitt är till stora delar hämtad ur en av pro

jektets tidigare rapporter (Jundin, 1979).

Sparandets omfattning skattades genom att fråga barnen hur mycket de

sparar varje vecka. Barnen ansåg dock att det var mycket svårt att

skatta sitt sparande och motiverade detta med att sparandet varierar
högst väsentligt från vecka till vecka. Dessa erfarenheter gör att

resultaten måste tolkas försiktigt. Det är troligt att barnen har
överskattat sitt sparande och att barnen inte har tänkt på att räkna

ut ett genomsnittligt belopp för en vecka. Vidare kan barnen ha undgått
att beakta att de under vissa veckor eller månader inte sparar alls.
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Det är knappast möjligt att få annat än en grov skattning med den tek
nik som här har använts.

Slutsatsen ätt sparandet har överskattats har dragits mot bakgrund av

jämförelsen mellan hur mycket ungdomarna har sagt att de får per månad
och hur mycket de har uppgivit att de sparar (se tabell 7:4). Om resul
taten stämmer finns det ett mycket litet utrymme för löpande utgifter.
En annan förklaring kan naturligtvis vara att ungdomarna har underskat
tat sin "inkomst". Det är möjligt att ungdomarna vid sidan av de peng
ar de får av sina föräldrar, regelbundet varje vecka eller månad också
får pengar mer oregelbundet av sina föräldrar eller av andra. Just
denna "sidoinkomst" kan omfatta sparandet och det kan t o m vara så att
unqdomarna får dessa extra penqar förutsatt att de sparar.

Oavsett vad siffrorna om sparandet absolut sett visar, är det intres
sant att notera att sparandet relativt inkomsten drastiskt sjunker
mellan årskurs 5 och 7, medan det inte finns någon skillnad mellan
årskurserna 3 och 5.

TABELL 7:4. Hur mycket pengar ungdomarna får och sparar

Arskurs
357

Inkomst kr/månad (median)

Sparande kr/månad (median)

20

20

40

40

50

25

Sparformer. För de ~ldersgrupper som omfattas av undersökningen är
valet mellan sparformer starkt begränsat av olika skäl. Två faktorer
som inverkar på möjligheterna att välja sparform är kunskap om spar

former och sparandets omfattning. Ungdomarna kan antas ha bristande
kunskaper om andra sätt att spara pengar än att förvara dem hemma eller
att sätta in dem på ett bank- eller postkonto. Med andra möjligheter
menar jag att pengar kan placeras i aktier eller i andra värdepapper

eller investeras i kapitalvaror. Det förra förutsätter dock kunskaper
om bl a hur aktieköp går till och det senare förutsätter att det finns
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ett relativt stort kapital att placera och dessutom kUriskaper'om lön
samma placeringsobjekt. En undersökning av vuxna personers sparande
(Lindqvist, et al., 1978) visar att vuxna placerar sina pengar enligt
följande:

'TABELL 7:5. Placeringsformer hos hushåll.
Källa: Lindqvist, et al., 1978 e

Sparformer % av hushållen

Bankkonto, personkonto
Obligationer
Kontanter, mer än 2 000 kronor
Aktier
Pensionsförsäkringar
Andra pl aceri.ngsformer

93

31

25

15

10

20

Med andra placeringsformer avses här smycken, frimärken, mynt, konst,

antikviteter och liknande. Ett intressant resu~~~t från undersökn1ng
en är att bara ett fåtal (2 proc:ent) kan tänka 'sig att sälja de varor

som de har sagt sig ha investerat pengar i - och då bara i en "nöd
situation". På grund av oviljan att sälja och därmed realisera place
ringen är det tveksamt om denna typ av kapitalplacering skall kallas
för en investering. Av resultatet framgår att'vanligt bankspararide
är den vanligaste sparformen och att de sparformer som .förutsätter,
kunskaper om kapitalmarknaden är mindre utnyttjade.

Barnens val av placeringsformer visas i tabell 7:6.

TABELL 7:6. Placeringsformer hos barn

Spapform %av ungdomarna

Sparar inte
Kontanter
Bank
Kontanter + bank

9

~8

17

36
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Andelen som inte alls sparar är 9 procent av barnen. Undersökningen
som refererats ovan visar att andelen icke-sparare bland de vuxna är
ungefär lika stor (8 procent). Resultatet överensstämmer i stort sett
också med resultatet från enkäten till mödrarna (5 procent).

Resultatet visar att hälften ~v barnen har pengar på bank - dvs att de
har börjat intressera sig för att inte bara förvara pengarna som de

sparar hemma. En anledning till att pengar sättes in på en bank kan
vara att bankräntan upplevs som fördelaktig, men det kan också finnas
andra motiv för banksparande. I en pilotstudie undersöktes sådana

motiv (pilotstudien omfattade barn ur årskurserna l, 3 och 5), och re
sultaten visade att 25 procent av barnen banksparade med räntan som
enda motiv. Andra motiv var säkerhet samt att det vid banksparande är
svårare att göra av med pengarna än då pengarna förvaras hemma.

Det finns dock vissa olikheter mellan ungdomarna ur årskurserna 3 och
5 och ungdomarna ur årskurs 7. Ungdomarna ur årskurs 7 är i större ut
sträckning både icke-sparare och banksparare än de andra grupperna.
Anledningen till den förra skillnaden kan vara att de äldre barnen har
dyrare vanor än de yngre och anledningen till den senare skillnaden
kan vara att de'belopp i den mån de sparas är större för de äldre bar
nen och att utnyttjandet av bankens tjänster då känns mer berättigade
än då endast mindre belopp sparas.

I fråga om planeringssikten för sparandet visar undersökningen för det
första att en relativt stor del av barnen sparar utan att ha något mål
för sitt sparande (41 procent). För det andra visar resultatet att
det vanligaste tidsperspektivet för det planerade sparandet är att an

vända de sparade pengarna inom loppet av några år. Det förra kan bero
på att ungdomarna av sina föräldrar uppmanas att spara eller att de
helt enkelt inte känner att de behöver pengarna just för tillfället.

Resultatet visar också att flickorna har en n~got,l~ngre planerings
sikt än pojkarna och att planeringssikten minskar med åldern (endast

6 procent av ungdomarna i årskurs 7 har lång planeringssikt medan mot
svarande siffra för barnen i årskurserna 3 och 5 är 18 procent). Det
senare förhållandet kan tolkas som ett tecken på att barnens verklig-
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hetsuppfattning med åren blir mer realistisk, men orsaken till den
kortare planeringssikten för de äldre ungdomarna kan också vara att
deras konsumtionsbehov ändrar karaktär och att konsumtionen blir mer
kapitalkrävande.

TABELL 7:7. Planeringssikten för sparandet. Siffrorna anger procent
andelar.

Andel av Kön Arskurs
Planeringssikt barnen Pojkar Flickor 3 5 7

Kort 14 14 15 10 14 19
Mellanlång 21 27 16 20 23 20

Lång 14 la 17 18 18 6
Oplanerat sparande 41 39 44 46 42 38

Sparar inte 9 10 7 6 3 15

Följande principer användes vid klassificeringen av planeringssikten:

Kort sikt:

Mellanlång sikt:

Lång sikt:

Ungdomarna har tänkt köpa mindre och billi
gare saker för de sparade pengarna eller har
planerat använda pengarna för löpande utgif
ter.

Ungdomarna sparar till dyrare produkter eller
annat som de kommer att köpa inom några år
och använda under sin skoltid.

Ungdomarna sparar pengar för att användas då
de är vuxna.

Med sparattityder avses här dels inställningen till sparande oavsett

det egna sparbeteendet, dels uppfattningen om det egna sparbeteendet.
Inställningen till sparande har mätts genom att låta ungdomarna ta
ställning till följande påst~enden:
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TABELL 7:8. Barnens inställning till att spara pengar. Siffrorna an
ger procentandelar.

Påstående

Jag tycker inte om att spara pengar

Jag sparar pengar för att mina föräldrar vill
att jag skall göra det

Om jag slapp så skulle jag inte spara pengar

Stämmer bra

29

28

23

Resultatet visar att en tredjedel av barnen är relativt negativa till
sparande. Att barnen trots detta sparar (bara 8 procent uppger att de
oftast inte sparar) kan ha flera olika förklaringar. Det är t ex tänk
bart att föräldrarna direkt eller indirekt kräver att deras barn skall
spara oavsett om de har något mål för sitt sparande eller inte (nästan
hälften av barnen kunde inte tala om vad de sparade pengarna skulle
användas till). Ett annat skäl till det i grunden "ofrivilliga" spar

andet kan vara att barnen uppfattar att sparande av omgivningen bedöms
som någonting positivt i sig. En tredje förklaring är naturligtvis
att sparandet under åtminstone en kortare tid för de allra flesta barn
är en förutsättning för konsumtion, eftersom deras vecko- eller månads
pengar inte är av den omfattningen att en enskild utbetalning räcker
till annat än inköp av godis, tidningar och liknande.

Intressant är att så gott som en tredjedel av barnen påstår sig spara
därför att detta är ett önskemål från föräldrarna och 9 procent av bar
nen menar att föräldrarnas önskemål t o m är ett mycket starkt skäl för
deras sparande. Det är i detta sammanhang troligt att föräldrarna är
starka socialisationsagenter och då inte bara för den gruppen barn som
sagt sig spara av andra orsaker än av egna vilja. Det kan vara så att
även de barn som upplever sparandet som positivt och som sparar målmed
vetet har lärt denna inställning och detta beteende av sina föräldrar
och då kanske till en början mer eller mindre tvångsmässigt. De har
kanske till en början sett normen som en yttre regel, men så småningom
tagit normen till sitt eget värdesystem. Ett resultat från föräldra-
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enkäten som ger grunden till detta antagande är att så gott som alla
mödrar som svarat på enkäten anser att barn bör uppmuntras till sparande.
Ett annat resultat som indikerar att denna positiva inställning till
sparande har så att säga gått i arv är att ,många mödrar tycker att man
skall uppmuntra sina barn att spara trots att de i grunden själva upp
lever sparande som meningslöst. Många av mödrarna i den kategorin
tycker t o m att man inte bör spara på bank i inflationstider. Även
en av Julanders (1975) studier tyder på att en positiv attityd till
sparande i föräldrahemmet bidrar till ett planeringsbeteende som leder
till att "man håller reda på vad man gör med sina pengar".

TABELL 7:9. Mödrarnas uppfattning om värdet av att spara pengar.
Siffrorna anger procentandelar.

Man bör uppmuntra sina barn att spara

Det är ingen ide att spara

Man bör inte spara på bank när det är inflation

Stämmer bra

97 (mycket 58)

18 (mycket 2)

71 (mycket 24)

Dessa resultat antyder att mödrarna önskar att deras barn lär sig ett
långs~ktigt målsparande i någon annan form än banksparande eller att
de vill lära barnen banksparande i tron på att "tiderna skall bli
bättre" och att inflationen då inte kommer att ligga på en så hög nivå
att banksparande är olönsamt~ Det kan följaktligen vara så att de
vuxna som förmedlar sparnormer inte enbart har byggt upp sina före
ställningar på basis ~v sina egna erfarenheter utan snarare så att den
övergripande normen, att sparande oavsett form är "bra", har förmed
lats genom generationsleden.'Det kan förefalla förvånansvärt att attity

derna till sparande fortfarande är så pass positiva bland vuxna med
tanke just på den höga inflationen och då t o m många är negativa till
krediter. Det är dock möjligt att detta förhållande är på väg att
ändras och att kanske också beteendeförändringarna i det här fallet
föregår attitydförändringarna. Detta skulle innebära att de över
gripande sparvärderingarna inte i alla situationer ger uttryck för en
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handlingsbenägenhet utan att beteendet endast kommer att överensstämma

med värderingarna då föruts~ttningarna talar för detta.

Uppfattningen om det egna sparandet har mätts genom att fråga barnen
om de är nöjda med sitt sparande och , om inte, om de anser att de
sparar för mycket eller för litet pengar.

Tabell 7:10 visar att två tredjedelar av barnen är nöjda med sitt
sparande och att en tredjedel är missnöjda. Av den senare andelen anser
de allra flesta att de sparar för litet pengar.

TABELL 7:10. Barnens uppfattning om nivån på det egna sparandet.
Siffrorna anger procentandelar.

Andel

Sparar för litet

Sparar lagom mycket
Sparar för mycket

32

65

3

Som framgår av svarsfördelningarna i tabellerna 7:10 och 7:11 överens

stämmer de båda gruppernas (barnens respektive mödrarnas) uppfattningar
if hög grad. Också bland de mödrar som är missnöjda med sitt sparande

dominerar gruppen som anser att de sparar för litet. För mödrarna
tyc ks det vara 1ätta re att förk 1ara -j nstä11 n-j ngen att man sparar för

litet. En förklaring kan vara att man har ett k1ar,t mål för sitt spar
ande, som man upplever som viktigt och att man inte lyckas spara till
räckligt mycket för att nå sitt mål. Men svaren från enkäten till möd

rarna talar emot en sådan slutsats.

TABELL 7:11. Mödrarnas uppfattning om nivån på hushållets sparande.
Siffrorna anger procentandelar.

Andel

Sparar för litet

Sparar lagom mycket
Sparar för mycket

28

68

4
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TABELL 7:12. Mödrarnas sparbeteende - motiv för sparandet.
Siffrorna anger procentandelar.

Andel

Sparar bara då ett mål finns för sparandet 10

Sparar regelbundet, oavsett om det finns något mål 43
för sparandet

Sparar då det blir något över 43

Sparar så gott som aldrig 4

Resultatet visar att endast la procent av mödrarna är renodlade mål
sparare, dvs de sparar bara då de vet vad de skall köpa eller göra för
pengarna. Vidare sparar 86 proceht oavsett om de har eller inte har
något mål för sitt sparande. Hälften av dessa sparar regelbundet och
hälften sparar mer oregelbundet - då ekonomin tillåter. Lindqvists,
et al. (1978), undersökning styrker till viss del detta resultat. I
den undersökningen har intervjupersonerna tillfrågats varför de sparar
- dvs till vad de sparade pengarna är planerade att användas. Under
sökningen visar att 19 procent av intervjupersonerna har kunnat ange
en exakt användning för pengarna (kapitalvaror, bil, båt, bostad),
medan resten har angivit lite lösare mål (göra saker, buffert, för
efterlevande). Resultaten visar således att de allra flesta spararna
lägger undan pengar utan att i förväg definitivt ha tagit ställning
till användningen av pengarna.

Måttet på attityden till sparande som användes som beroende variabel i
regressionsanalyserna, vars resultat presenteras i avsnitt 7.3 utgörs
av svaren på en av påståendena i fråga 61 (se bilaga l) - "Jag tycker
inte om att spara pengar". Vid undersökningen fick barnen ange i vil
ken grad påståendet stämde in på deras uppfattning om sparande. Ett

högt värde på måttet innebär en positiv attityd till sparande och ett
lågt värde en negativ attityd.
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7.2 HYPOTESER

7.2. l Al der

I fråga om den mer övergripande attityden till konsumtion är min hypo
tes, att åldern inte förklarar variationen i materialistiska värdering
ar. Som grund för detta antagande har jag bl a Moschis (1978) under
sökningar.

I ett flertal undersökningar i USA har man kommit fram till att barn
relativt tidigt utvecklar negativa attityder till tv-reklam (Rossiter
&Robertson, 1977). Enligt Rossiter och Robertson tror i regel 50-70
procent av 5-6 åringarna på all tv-reklam och önskar också att alla
produkter skulle reklameras i tv. Denna andel sjunker dock linjärt ju
äldre barnen blir, och ligger hos 9-10 åringarna under 10 procent.
Men samtidigt visar också forskningsresultaten att den med åldern till
tagande negativa attityden till tv-reklam inte har något samband med
barnens efterfrågan på de produkter som man gör reklam för i tv
(Rossiter &Robertson, 1974). En förklaring till det senare kan vara
att förmågan att skapa generella åsikter om och attityder till fenomen
i omgivningen inte finns hos unga barn utan utvecklas successivt under
barndomen. Ett antagande här är att unga barn inte kan skilja mellan
attityder till produkten som sådan, produkten såsom den framställs i
reklamen och reklamen som sådan, medan äldre barn kan göra sådana dis
tiktioner. Detta antagande stöds av Hedbergs, et al. (1976), studie
som visar att kunskapen om reklam även bland svenska barn ökar med ål
dern. I undersökningen som omfattade barn ur årskurserna l, 3 och 5
konstaterades att det fanns en tendens till negativ inställning till
reklam hos barnen. Vidare antyder resultatet att inget barn hade en
odelat positiv eller negativ uppfattning om reklam. De barn vars
övergripande inställning till reklam var negativ ansåg ändå att rekla
men är berättigad i vissa fall och att den har ett visst informations
värde.

Även Moschis (1978) arbetar med hypotesen att åldern kan vara en vik
tig förklaringsfaktor till skillnader i attityder mot reklam. Moschis
förklarar denna negativa relation som han funnit mellan ålder och

8
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attityder mot reklam med att barnen när de blir äldre utvecklar en
alltmer skeptisk inställning till och ett allt större kognitivt för
svar mot reklamen. Denna skillnad mellan yngre och äldre barn kan
förklaras med att barnets tänkande utvecklas från ren perception till
inferens (Wohlwill, 1962). Enligt Wohlwill är den viktigaste aspekten
av den kognitiva utvecklingen den växande möjligheten att tankemässigt
organisera och kunna ta emot stimuli från omgivningen, mot att från
början endast svara på lösryckta synintryck.

En andra dimension som karaktäriserar förändringen i kognitiva färdig
heter och som kan vara en viktig faktor vid attitydbildningen är bar
nets växande möjlighet att decentrera uppmärksamheten. Enligt Piaget
(Flavell, 1963) är det yngre preoperationella barnets tänkande präglat
av centrering, vilket innebär att dessa barn har en tendens att beakta
endast en mycket begränsad del av den tillgängliga informationen vid
ställningstaganden. Till ski'llnad från det yngre barnet som tänker
"endimensionellt" kan äldre barn, i de konkreta operationernas stadium,
beakta ett antal dimensioner samtidigt och även relatera dessa dimen
sioner till varandra. Förändringen mot decentraliserat tänkande impli
cerar att äldre barn kan ta emot och välja mer information från reklam
meddelanden än yngre barn. Det kan också innebära att yngre barn inte
kan använda lika många attribut som äldre barn vid utvärdering aven
produkt eller vid en jämförelse mellan ett antal produkter.

Enligt Ward (1977) finns ytterligare ett antal dimensioner av den kog
nitiva utvecklingen som kan förklara skillnader i barns sätt att be
handla konsumtionsrelevant information. Ward nämner bl a utvecklingen
av det kausala tänkandet - äldre barn har en större förmåga att rela
tera händelser i en kausal sekvens; utvecklinqen i 10-11 årsåldern av
möjligheten att beakta motiv för beteenden (t ex sändarens moti~ bakom
reklamen); samt föränd~ingen till användandet av mer flexibla strate
gier vid informationsinsamling.

Som fr~TIgår av texten har jag i fråga om barns attityder till reklam
i huvudsak refererat ~ill undersökningar genomförda i USA. Anledningen
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till detta är enkel~ nämligen att det i Sverige - trots en livlig debatt
om reklamens negativa effekter på barn - har genomförts endast enstaka
empiriska studier på området. De resultat som forskningen om barn och
reklam i USA genererat måste när dessa generaliseras ses mot bakgrund
av att det amerikanska samhället på en rad punkter skiljer sig från det
svenska. Några sådana faktorer är bl a massmediautbudet och de kommer
siella inslagen i massmedierna som är mer omfattande i USA än i Sverige.
Detta faktum har även till stor del präglat forskningsinriktningen 
relativt många forskare har studerat barn som mottagargrupp till tv
reklam.

Min hypotes fråga om attityden till reklam är att äldre barn är mer
negativa till reklam än yngre barn.

I motsats till hypotesen om attityden till reklam är hypotesen om atti
tyden till sparande att äldre barn är mer positiva till sparande än
yngre barn.

Björnberg och Lindh (1981) konstaterar~ med ledning aven undersökning
genomförd i sex skolor i nordvästra Skåne~ att sparandet sjunker mer
med stigande ålder än den allmänna synen på sparandets lönsamhet. En
ligt Ward~ Wackman och Wartella (1977) lär sig en liten grupp mycket
unga barn att sparande är positivt. Denna undersökning visar vidare
att denna sparnorm upplevs starkare hos äldre än hos yngre barn. Upp
fattningen av långsiktigt sparande som norm växer linjärt med åldern.
Ward~ Wackman och Wartella (1977) har även funnit att äldre barn är
mer flexibla vid användandet av pengar än yngre. Äldre barn uppfattar
i större utsträckning än yngre barn sparandet som ett alternativ till
konsumtion. Förskolebarn uppfattar användning av pengar i första hand
som konsumtion. Att barn ju äldre de blir får allt klarare ideer om
vad pengar bör och inte bör användas till kan delvis förklaras 'med att
barnens föräldrar behöver tid för att kunna lära barnen använda pengar
på ett för dem normförenligt sätt. Men detta förhållande kan också
spegla de äldre barnens större förmåga att förstå syftet med sparande.
Vidare har ju de äldre barnen under sin livstid fått en större erfaren
het av pengar, både genom sparande och konsumtion, och de kan också ha
bildat egna normer för användningen av pengar.
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7.2.2 Kön

Undersökningar i Sverige tyder på att pojkar i huvudsak är mer materi
ellt inriktade än flickor. De äger fler och dyrare saker än flickorna,
de är mer inriktade på att köpa dyra produkter och de är mindre nöjda
med sin materiella standard än flickorna (Statens Ungdomsråd, 1981).
Även Moschis (1978) studie; USA stöder detta resultat. Enligt Moschis
har pojkar mer positiva attityder till butiker än flickor, de har i
större utsträckning materialistiska värderingar och är i högre grad
socialt motiverade till konsumtion.
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FIGUR 7:1. Pojkars respektive flickors upplevelse av sin privat
ekonomiska situation
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Pojkarnas större missnöje med den ekonomiska situationen kan ha sin för
klaring i att pojkarna redan tidigt lär sig lIdyrare vanor ll än flickorna.

Pojkar mellan 16 och 18 år gamla äger redan i denna ålder fler och fram
för allt dyrare saker än flickorna. Pojkarnas innehav av kapitalvaror
är 70 procent högre än flickornas. Ar 1977 ägde ungdomar i 16-18 års
åldern kapitalvaror för 3,5 miljarder kronor. I genomsnitt ägde pojkar

na varor för 8 400 kronor och flickorna ägde varor för 5 000 kronor.

Även bland yngre barn tycks pojkarna vara mer intresserade av kapital
varor än flickorna, vilket kan tyda på att konsumtionsmönster lärs in
tidigt.

Min hypotes i fråga om kön som förklaringsfaktor till konsumtionsin
riktningen är således att pojkar har en mer positiv inställning till
konsumtion än flickorna.

När det däremot gäller attityden till reklam visar Moschis (1978) stu
die att flickor är mer positiva till reklam än vad pojkar är och även
att flickor på ett mer korrekt sätt än pojkar kan differentiera mellan
reklamstimuli. Till skillnad från detta resultat tyder McNea1s (1964)
forskning på att en sådan attitydskillnad mellan könen inte existerar.

McNeal har funnit att den enda skillnaden i attityder till reklam
mellan könen är att flickorna tidiqare än pojkarna utvecklar en misstro
till reklamen. Även om 4-åringarna uttryckte att de inte tyckte om
reklam, fanns så gott som ingen indikation på att dessa barn misstrodde
reklamen. Vid 7 års ålder uppgav 40 procent av flickorna och endast
10 procent av pojkarna att de inte trodde på merparten av den reklam
som de kom i kontakt med. Vid 9 års ålder tycks pojkarnas uppfattning
i frågan stämma bättre överens med flickornas uppfattning. Vid denna

ålder misstrodde pojkar och flickor reklamen i lika stor utsträckning.
Intervjuerna med barnen gav i sig ingen förklaring till skillnaden
mellan 7-åringarna. En förklaring som dock är nära till hands är att
mödrarna är viktigare socialisationsagenter för flickor än för pojkar

i denna ålder och att flickor har lättare att respektera och ta till
sig mödrarnas attityder än pojkarna. Anledningen till att pojkarna i
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i motsvarande grad inte tar till sig sina fäders attityder kan vara att
dessa inte i lika stor utsträckning deltar i familjeumgänget.

Min hypotes är att kön som variabel inte förklarar skillnader attity
den till reklam.

Enligt Enmark och Söderström (1980) finns ingen skillnad mellan könen
avseende andelen ungdomar som sparar, men flickor tycks spara mer regel
bundet än pojkar. Undersökningen tyder också på att det målinriktade
sparandet är större för flickor än för pojkar i 12-årsåldern, men att
det målinriktade sparandet bland äldre barn (vid 14 års åld~r) är
större bland pojkarna. Denna skillnad förklarar Enmark och Söderström
(1980) med att många flickor i just 12-årsåldern sparar till en egen
häst och att vid 14-årsåldern i stället mopeden är ett viktigt mål för
sparandet och då främst bland pojkar. Ifrågavarande undersökning tyder
på att planeringssikten för sparandet är längre hos flickor än hos
pojkar. Antaget att attityder till sparande samvarierar med sparbete
endet är min hypotes att flickor har en mer positiv inställning till
sparande än pojkar.

7.2.3 Socialgrupp

Moschis (1978) har också studerat relationen mellan socialgruppstill
hörighet och sociala och ekonomiska motiv till konsumtion. Vidare har
han undersökt sambandet mellan socialgruppstillhörighet 9ch attityder
till märken och butiker. Moschis fann inget signifikant samband mellan
sociala motiv till konsumtion och den oberoende variabeln, medan korre
lationen mellan socialgrupp och ekonomiska motiv var signifikant -
barn ur högre socialgrupper tycks enligt dessa resultat oftare ha eko
nomiska motiv till sin konsumtion än barn ur lägre socialgrupper. Re
sultatet visar vidare att barn ur lägre socialgrupper är mer positiva
till varumärken än övriga barn. Sambanden mellan socialgruppstill
hörighet och attityder till butiker och försäljare gick i motsvarande
riktning men var inte signifikanta.

En av Wards (1974) hypoteser är att barn från låginkomstfamiljer har
mindre erfarenheter av pengar än andra barn och är därför också i
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mindre utsträckning medvetna om utbudet av varor och tjänster. Dessa
barns inlärning av vissa viktiga aspekter av konsumentrollen kan på
grund av detta bli mindre adekvat än för barnen från höginkomstfamiljer
som har större möjligheter till konsumtion. Likaledes tror Riesman,
et al. (1959), att barn från mer välbärgade hem vid en yngre ålder än
andra barn får en förståelse för pengar och köpprocesser.

En rad empiriska studier stöder dessa antaganden. Williams (1970)
undersökning visar att barn från de högre socialgrupperna har större
kunskaper om ekonomiska begrepp än andra barn och Guest (1942) har
visat att det finns en positiv samvariation mellan socialgruppstill
hörighet och preferenser för varumärken och butiker. Vidare har andra
studier visat på en samvariation mellan socialgruppstillhörighet och
kognitivt försvar mot övertalande marknaqsföringsstimuli, attityder
till försäljare och informationssökning (Cateora, 1963 och Ward, et
al., 1975).

Sellerbergs (1976) studie tyder pa 1 vissa fall relativt stora skillnader

i inköpsvanor, konsumtionsvanor och attityder i fråga om konsumtion
mellan flickor i 16-18 årsåldern i socialgrupperna l och 3 (se tabell
7:13). Slutsatserna som kan dras av dessa resultat är bl a att flick-
or ur socialgrupp l socialiseras till att i större utsträckning bli
medvetna konsumenter än flickor ur socialgrupp 3. Dessutom tycks
flickorna ur socialgrupp l i högre grad än flickorna ur socialgrupp 3
planera sina inköp.

Ur en sammanställning av empiriska forskningsresultat kring sambandet
mellan socialgruppstillhörighet och familjers socialisationsnormer
(Martens, 1981) framgår att arbetarklassföräldrar jämfört med medel
klassföräldrar har en mer kontrollerande uppfostran av sina barn,
(Klackenberg-Larsson &Stensson, 1969 och Kärrby, 1971), insisterar i
större utsträckning på lydnad vid den dagliga interaktionen med sina
barn (Köhler, 1973), resonerar i mindre utsträckning med sina barn och
uppmuntrar inte barnen att utveckla en personlighet (Svenning &
Svenning, 1980).
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TABELL 7:13. 16-18 åriga flickors konsumtionsvanor och konsumtionsvärde
ringar. Siffrorna anger procentuella andelar.
Källa: Sellerberg, 1976

Socialgrupp

l 3

Gör inköp på varuhus
Handlar per katalog

10

17
f6il
~

Familjen ser "god mat ll som viktigt 92
Försöker äta nyttig mat 65
Anser det mycket viktigt att alltid ha frukt hemma 85
Anser det viktigt att ha te hemma 77
Anser det viktigt att ha vin hemma 38
~ter pommes frites 50
Anser det mycket viktigt att ha vetebröd hemma 4

75
58
69
35

14

f76l
~

Har "egen klädstillI

Reklamerar kläder
Är intresserad av kläder
Gör impulsköp av kläder
Har köpt oanvändbara skor
Tröttnar ofta på sina kläder
Vill ha smakråd vid köp av kläder

Anser det roligt att titta på möbler
Ser bilen som nödvändig

73
85
79
26

40

19
46

31
19

22
63

94

37
65

35

53

r61l
~

Tillbringar del av semestern hemma
Gör utlandsresor på egen hand
Tillbringar semestern hemma
Campar

Oroar sig för att konsumera över sina tillgångar

\46l 14

~ 10

21 f351
2~

44 ~
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Dessa forskningsresultat som för övrigt i stora drag överensstämmer med
resultaten från studier i andra länder ger en möjlig förklaringsgrund
till skillnader i konsumtionsstilar hos Sellerbergs undersökningsgrup
per.

Min hypotes om socialgruppstillhörigheten som förklaringsfaktor till
skillnader i konsumtionsinriktning är att barn från familjer ur de
lägre socialgrupperna värderar konsumtion högre än barn vars föräld
rar tillhör en högre socialgrupp.

Det antagande jag gör om sambandet mellan socialgruppstillhörigheten
och attityderna till reklam är att barn till föräldrar som tillhör de
högre socialgrupperna är mer kritiska till reklam än andra barn.

Slutligen är hypotesen om socialgruppstillhörighetens betydelse för
formandet av sparattityder att barn från familjer ur de högre social
grupperna blir mer positivt inställda till sparande än andra barn.

7.2.4 Kunskaper

I den forskning som hittills bedrivits har jag inte funnit någon studie
där barns kunskaper om ekonomiska begrepp har relaterats till barns
attityder inom ramen för konsumentrollen. I analyserna som följer
görs detta, ;och mina hypoteser är att kunskaperna samvarierar negativt
med konsumtionsinriktningen, negativt med inställningen till reklam
och positivt med inställningen till sparande. Relationerna förväntas
ha nämnda inriktning då tidigare forskningsrön (se övriga hypotesav
snitt) tyder på att barn ju äldre de blir får en allt mer kritisk in

ställning till vissa aspekter av konsumtionen. Som framgår av kapitel
6 visar ifrågavarande undersökning att kunskaperna kan vara en för
klaringsfaktor till utvecklingen av den negativa inställningen till
konsumtion och utvecklingen aven mer positiv attityd till sparande
- ökade kunskaper kan medföra kännedom om alternativa konsumtions

vägar och konsumtionsplanering.
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Himmelweit, et al. (1958), gjorde redan på 1950-talet i England omfatt
ande undersökningar av barns förhållande till tv. I en av undersökning
arna studerades l 584 matchade par, bestående av barn som tittade res
pektive inte tittade på tv i åldern 11 till 14 år. Andra undersökningar

genomfördes i samband med att tv introducerades. I under~ökningarna

studerades bl a tittandets inverkan på barnens värderingar och synsätt.

Himmelweit fann att tv-tittandet"breddar barns ertarenhetssfär beträff
ande de vuxnas värld och att detta omfattar stora delar av den sociala

verklighet som Dmger dem såsom arbete, sociala grupperingar och materi
ella värderingar. Informationsprogram riktade till vuxna sågs redan så
pass tidigt ofta av barn, men effekten på barnens erfarenhetssfär be
dömdes vara liten eftersom barnen många gånger inte kunde tillgodogöra
sig innehållet. Av Himmelweits undersökningar att döma verkar det som

om de program som ger den största effekten på barnens erfarenhetsnivå
är program som i första hand inte är tänkta att vara informativa och
instruerande. En slutsats av studierna är att inlärningen sker indirekt
och underlättas av programmens dramatiska och expressiva karaktär.

Denna slutsats stöds också av Brolins (1964) och Linnes (1964) forsk
ningsresultat. Resultatet av dessa undersökningar tyder på att barn
lär sig av tv och att denna inlärning sker indirekt då det är vanligare

att barn tittar på tv för att få uppleva spännande händelser och få
underhållning än för att lära sig någonting.

Behandlingen av informationen som mottas vid tv-tittandet är enligt
Robertson (1976) passiv eftersom barn inte kan behandla informationen
selektivt, då deras uppmärksamhet mer är ägnad åt stimulis struktur än

åt innehållet i meddelandet. Fowles (1976) hypotes mot bakgrunä av
detta är att meddelanden som förmedlas via tv också kan accepteras
passivt:

"If the sequence of percepts is largely dictated, then it
follows that evaluation of these percepts (for plausibili
ty, truth, value, etc.) is largely suspended, since judge
ment is not a passive mode of response."
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Enligt Gerbners, et al. (1980), teorier om bildning (cultivation) är
mängden exponering en viktig indikator på hur mycket tv bidrar till
formandet av uppfattningar om omvärlden. Gerbner säger sig ha funnit
att tv spelar en mycket stor roll som informationsförmedlare för tv:s
storkonsumenter och att ju mer tid en människa tillbringar i tv-världen
desto större är sannolikheten för att hennes uppfattningar om samhället
överensstämmer med tv:s beskrivningar. Gerbners tankegångar har dock

kritiserats och kritiken har främst riktats mot använda mät- och analys
metoder (Wober, 1978; Hirsch, 1980 och Hughes, 1980). Bl a h?r den
statistiska analysen ansetts vara för enkel för problemet - multipla
analystekniker har inte använts. Senare mer sofistikerade analyser av
Gerbners material tyder inte på att något starkt samband existerar mel
lan tv-tittande och de beroende måtten på omvärldsuppfattning. Även
Hedinsson (1981) har prövat giltigheten av Gerbners antagande och fun
nit att mängden tid ägnad åt tv-tittande endast är svagt och/eller
kurvilinjärt relaterad till de beroende bildningsmåtten.

I denna undersökning användes tre huvudgrupper av mått på tv-användning
en - mängden tittande, tv-relationer och program-preferenser. Måtten på
tv-relationer bygger på Rosengren och Windahls (1972) typologi om
interaktion och identifikation som går ut på att tv-publiken har olika
grad av interaktion med och identifierar sig i varierande grad med pro
graminnehållet. När dessa två dimensioner kombineras ger detta fyra
möjliga tittar-relationer.

Yes
Interaction

No

Identification Yes Capture Solitary

No Parasocial
Interaction

Detachment

FIGUR 7:2. Typologi över tv-tittares relationer till programinnehåll .
Källa: Rosengren &Windahl, 1972

Vid sidan av att tittaren vid II capture" blir ett med innehållet pro

grammet och antas förlora sin identitet då programmet sänds kan också
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denna process leda till en mer permanent relation till tv:s värld 
långvarig identifikation.

Hedinsson (1981) som bl a har undersökt barns uppfattningar om förekom
sten av våld och yrkeskategorier har kommit fram till att inget av de
tre måtten på tv-användningen kan förklara de yngre barnens (årskurs 5)
uppfattningar om våld i samhället. För de äldre barnen (årskurs 9) gäl
ler dock att stort engagemang i programinnehållet leder till en uppfatt
ning som överensstämmer med den bild som presenteras i tv (sambandet är
dock relativt svagt). Enligt Hedinssons undersökning förklarar mängden
tv-tittande inte heller skillnader i uppfattningen om olika yrkeskate
goriers storlek. Här är i stället programpreferenserna en viktig för

klaringsfaktor. Preferenser för fiktivt programinnehåll ger en upp
fattning att andelen högre tjänstemän bland de förvärvsarbetande är

större än vad som i realiteten är fallet, medan preferenser för infor
mativa tv-program ger en mer verklighetsöverensstämmande uppfattning.
Hedinssons slutsats är att det vid studium av vilka konsekvenser på
längre sikt som medieanvändningen får, inte är tillräckli0t att under

söka hur mycket ett medium används. En viktig faktor att ta med i be
räkningen är också på vilket sätt mediekonsumtionen sker.

En genomgång av litteraturen på området ger mycket liten vägledning för
hypotesformuleringen och de antaganden som hittills har gjorts om hur

tv-tittandet påverkar barns attityder till konsumtion har mest varit av
spekulativ karaktär i fråga om effekterna av icke-kommersiellt program
innehåll . Då inte heller de värderingar som tv förmedlar är kartlagda
- vilket i sig är en intressant forskningsuppgift - är även mina hypo

teser av generell art. Min hypotes i fråga om tv-tittandet som för
klaringsfaktor till skillnader i konsumtionsvärderingar är att mängden
tittande inte förklarar variationen i konsumtionsinriktning, men att
programval och programpreferenser till vissa delar förklarar variatio
nen. De som prefererar fictionprogram förväntas värdera konsumtion
högre än de som prefererar informativa tv-program. Vidare omfattar
antagandet att de som tittar för att få underhållning också i förväg
har accepterat programinnehå1let,är engagerade av innehållet (capture)
och därmed också lättare påverkas av de förmodade konsumtionsvärde
ringar som presenteras.
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Min hypotes beträffande tv:s roll i socialisationen av attityder till
reklam är att tv-tittandet i sig inte förklarar variationer i attityder
na. Däremot är det tänkbart att barn som upplever tv vara ett viktigt
medium genom att de blir mer konsumtionsinriktade även får en mer posi
tiv attityd till reklam.

I fråga om formandet av sparattityder är min hypotes att preferenser
för fiktiva program kan ge en negativ attityd till sparande.

7.2.6 Läsning av serietidningar

Serietidningar är ett av de få medier där reklam till barn förekommer,
vilket gör det intressant att pröva serietidningsläsning som förkla
ringsfaktor till skillnader i attityder till framför allt reklam.

Billgren (1980) konstaterar att andelen annonser är mycket liten i de
50-tal serietidningar som bjuds ut till barn och ungdom. Annonser före
kommer i regel enbart på omslagssidorna och annonserna gäller främst

lättrörliga konsumtionsvaror - godis, läsk och livsmedel - men annonser
för kapitalvaror förekommer också, t ex annonser för klockor, cyklar
och kameror. Reklamen i serietidningar har under 1970-talet utvecklats

mot mindre andel text och större andel bild, mot stämningsbilder i stäl
let för produktbilder, från pristävlingar samt mot serietidningsklubbar.

Trots att andelen annonser är liten finns dock förutsättningar för att
barn genom serietidningarna kommer i kontakt med reklam eftersom barn
är stora konsumenter av serietidningar. I kapitel 5 konstaterades att
serietidningar är ett mycket viktigt medium för barn och att 38 procent

av barnen så gott som dagligen läser serietidningar och att ytterligare
46 procent läser serietidningar en eller ett par dagar i veckan.

Enligt Billgren (1980) läser den absoluta majoriteten av serietidnings

läsarna (i Billgrens studie 43 av 57 barn) annonserna i serietidningarna
och denna andel ökar med åldern.
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Min hypotes är att serietidningsläsning kan ge positiva attityder till
konsumtion och reklam samt en ~negativ attityd till sparande. Det kan
dock inte helt uteslutas att resultat som antyder ett sådant förhållande
också kan bero på andra faktorer, vilka här inte har kunnat kvantifieras.

7.2.7 Umgänge med föräldrar

Även om föräldrarna i allmänhet har mycket få egentliga mål för träning
en av sina barn till konsumenter och även om denna undervisning sällan
är formell, kan man anta att en stor del av socialisationen på området
sker inom familjen. Barnen ser sina föräldrars användning av informa
tionskällor, de ser föräldrarna välja bland inköpsställen, planera in
köp, diskutera inköpsbeslut, spara, etc. När barnet följer med vid för

äldrarnas inköp kan barnet få en lektion i föräldrarnas preferenser och
attityder.

Socialisationen i familjen kan i princip ske genom tre olika processer:
observation (modellinlärning och imitation), verbal interaktion och in-
·struktioner samt genom belöningar och bestraffningar (Mayer, et al.,
1979). Den verbala interaktionen kan antingen vara initierad av föräld
rarna eller av barnet själv. Den föräldrainitierade interaktionen kan

omfatta instruktioner, varningar, förbud och att föräldrarna frågar
sina barn om deras preferenser. Som exempel på denna typ av interak
tion nämner Ward och Wackman (1971) att föräldrar kan se på tv-program
tillsammans med sina barn och diskutera för- och nackdelar i värdering
ar som uttrycks.

Den verbala interaktionen som initieras av barnet kan vara ännu viktig
are än den som initieras av föräldrarna. När ett barn ställer en fråga
indikerar detta att barnet är inställt på att lyssna och lära av sva
ret. Ett faktum som komplicerar bilden av interaktionens betydelse för
socialisationen är att interaktionens inriktning är situationsberoende.
Exempelvis varierar föräldrarnas användning av information vid besluts
fattande vid köp. Vidare varierar även föräldrarnas sätt att svara på
barnens frågor, bl a med hur barnet har ställt frågan. Reynolds och
Wells (1977) och Ward, et al. (1977) har i sin forskning funnit att
svarsstrategierna hos föräldrar på barns frågor varierar med barnets
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ålder och socialgruppstillhörighet, men däremot finns inga forsknings

resultat som visar hur olikheter i svarsstrateqier inverkar på resulta
tet av socialisationen.

Enligt den nyare funktionella teorin om kognitiv utveckling, utvecklad

främst av Pascual-Leone (1970) och Case (1974),förklarar inte barnets
ål,der i sig helt skillnaderna i kvaliteten på den erfarenhets baserade
-inlärningen. Kvaliteten beror även på hur rik på stimulans barnets om
givning är samt på barnets förmåga att tolka fenome;n i omgivningen på
rätt sätt. Enligt det nyare synsättet sker utvecklingen snabbare när

omgivningen inom ramen för vilken inlärningen sker överensstämmer med
barnets kognitiva nivå. När omgivningen förser barnet med nya erfaren
heter som kan assimileras, kan också nya kognitiva färdigheter läras in
vid en yngre ålder. Detta synsätt implicerar att barnets tolkning av

en erfarenhet spelar en stor roll för vad barnet lär sig av erfarenhe
ten och att barnets kognitiva utvecklingsnivå i sig själv till stor del
bestämmer vad barnet lär sig och hur det lär sig. Vidare måste även
situationerna då barnet antas ta till sig kunskap överensstämma med

barnets kognitiva nivå. Sker inlärningen på ett alltför enkelt eller

på ett alltför svårt sätt, kan utvecklingstakten minska eller utveck
lingen t o m stanna upp. Forskningsrön som stöder dessa tankegångar om

att inlärningsprocesserna skiljer sig åt i olika åldrar finns redan
från slutet av 1950-talet. Crandall, et al. (1958), har visat att
mödrars belöningar och bestraffningar av sina barn kan ha olika inver
kan på barns inlärning av beteenden i olika åldrar. Dessa resultat

visade korrelationer som inte var signifikanta mellan mödrars och barns
beteenden för förskolebarn, medan korrelationer på mellan 0,4·0 och 0,60
~ppmättes för skolbarn.

Bauer och Greyser (1968) har funnit att attityden till reklam inte är
central för många vuxna. Även om vuxna uttrycker en definitiv åsikt
om reklam när de tillfrågas, så tycks reklam inte vara ett ämne som
spontant diskuteras eller som vuxna har starka känslor gentemot. I USA

var, 1968, 41 procent av den vuxna befolkningen positiva till reklam,
14 procent var negativa, 34 procent hade en blandad uppfattning och 11

procent var indifferenta.
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I ifrågavarande undersökning mättes mödrarnas inställning till reklam
med de frågor i påståendeform som beskrivs i tabell 7:14.

TABELL 7:14. Mödrarnas inställning till reklam. Siffrorna anger an
delar uttryckta i procent av antalet svarande.

Stämmer Stämmer Stämmer
Påståenden mycket bra ganska bra inte alls

Jag brukar slänga all reklam som 16 37 47
kommer i brevlådan utan att läsa
igenom den

Reklamen har ett bra informations- 6 41 53
värde

Om reklamen inte fanns så skulle 35 49 16
människor inte vara så inriktade
på att köpa "prylar"

Mödrarna till barnen i undersökningen uppger att de har ett beteende som
indikerar att de är intresserade av reklam - endast 16 procent av möd
rarna brukar slänga direktreklamen de får - men många säger också att de
är tveksamma till reklamens informationsvärde.

I fråga om föräldrars inställning till reklam riktad till barn är atti
tyden generellt mer negativ än attityden till övrig reklam. Enligt Ward,
et al. (1977), var 25 procent av 615 utvalda föräldrar starkt negativa
till reklam riktad till barn, 50 procent var negativa, 23 procent neu
trala och endast 4 procent var positiva till barnreklam. Denna under
sökning visade också att föräldrar till yngre barn är mer negativa till
reklam än föräldrar till äldre barn. Konsumentverkets studie "Konsu
ment 79" refererad av Billgren (1980) visar att svenskar blir mer kri
tiska till barnreklam ju äldre de blir. Attiofyra procent av de som
fyllt 60 år instämmer i påståendet att barnreklam bör förbjudas, medan
63 procent av 15-24 åringar anser detta. De som inte instämmer i på
ståendet är 5 procent av den undersökta gruppen.
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Feldman, et al. (1977), har undersökt attityderna till reklam hos 150
slumpvis utvalda föräldrar till barn i ~-12 årsåldern. Enligt Robertson
(1979) kan följande slutsatser dras från denna forskning:

l. Föräldrarna är genomsnittligt inte så engagerade frågan om
barnreklamen som samhällsdebatten låter påskina.

2. Sextiofem procent av föräldrarna anser att barnreklamen bör
regleras på ett eller annat sätt.

3. Sambandet mellan föräldrars missnöje med reklam och deras för
sök att reglera barnens tv-tittande är svagt.

4. Föräldrarnas oro för barnreklamen kan inte förklaras med atti
tydmässiga eller demografiska karaktäristika hos föräldrarna
och inte heller med familjernas karaktäristika såsom familje
storlek och barnens ålder.

Enligt Ward och Robertson (1972) är reklam ibland samtalsämne i familjer.
Barn från familjer där kommunikationen i hög grad rör konsumtion, tycks
av denna undersökning att döma ha mer positiva attityder till reklam och
det förefaller också som om dessa barn är mer materiellt orienterade än
andra barn. Motsvarande resultat har även Robertson, et al. (1979),
funnit i fråga om läkemedel - i familjer där läkemedel diskuteras ofta
har barnen positiva attityder till läkemedel. Ytterligare forsknings
resultat som tyder på samband mellan föräldrars och barns attityder är
Clancy-Hepburns (1974) undersökning av livsmedelsreklam. Enligt denna
undersökning har barn till mödrar som är välinformerade om giltigheten
av reklampåståenden om näringsvärdet i livsmedelsprodukter signifikant
färre preferenser för och önskemål om mat som förekommer i annonser.
Vidare är konsumtionen av dessa produkter lägre hos ifrågavarande grupp
barn, kanske beroende på att de välinformerade mödrarna i mindre ut
sträckning än andra mödrar ger efter på barnens krav på produkterna.

Mängden kommunikation om konsumtion inom familjen mättes i ifrågavarande
undersökning genom följande frågor som ställdes till mödrarna:

9
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TABELL 7:15. Kommunikation om konsumtion inom familjen. Siffrorna an
ger andelar uttryckta i procent av antalet svaran~e.

Hur of~a pratar Ni om eller diskuterar Ofta Sällan Aldrig

Saker som skall köpa's till hushållet 31 56 13

Vilka kläder Er son/dotter skall ~a på sig 47 45 8

Vilka affärer ni skall gå i när ni köper saker 32 56 11

Vad ni skall göra för de pengar som ni får 29 50 21
över då ni köpt de allra nödvändigaste sakerna

Vilken mat ni skall köpa 60 34 6

Vad ni har råd till 66 30 4

Resultatet enligt tabell 7:15 visar att det i de undersökta familjerna
finns en grund till socialisation via föräldrarna när det gäller vissa

konsuOltionsfärdigheter i ocr med att,'det finns en kommunikation mel-
l~n barn och föräldrar i dessa frågor. Enligt Moschis (1978) kan famil
-en vara en viktig lärare ~v de rationella aspekterna av konsumtion 
hans,undersök.ning visar e,tt starkt positivt samband mellan kommunika
tionen om konsumtion i familjen och mängden rationella konsumtionsbe
slut,som barnet fattar .. Trots att vissa forskare (Ward &Wackman, 1973)
har kommit fram till att fDycket få föräldrar med avsikt lär sina barn
någonting om konsumtion, arbetar Moschis (1978), med ledning av sin
forskning, med hypote~~n att föräldrar agera~ som lärare åtminstone för
sina tonåringar.

Med ledning av resultaten från tidigare forskning är min hypotes för
det första att skillnader i attityder till reklam hos svenska barn
inte kan förklaras med ~killnader i attityder hos deras föräldrar eller
med skillnader i interakt~onen mellan barn ?ch föräldrar. I USA där
rekla@utbudet är ett helt annat - bl a upptas cirka 20 procent av tv:s
sändingstid av reklam - är det tänkbart \att föräldrarnas inverkan vid
attitydbildningen är stör~e. En grund för det senare antagandet är att
barn i USA till sina föräldrar framställer önskningar om produkter som
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har visats i tv-reklamen (Atkin, 1975). Detta i sin tur kan ge upphov
till diskussion om reklam, vilket kan leda till att barnet möter för
älderns attityd till reklam och tar den till sig.

Min andra hypotes som gäller inlärning aven mer allmän inställning
till konsumtion är att föräldrarna på detta område kan påverka sina
barn i större utsträckning i Sverige, då diskussioner om konsumtion
förekommer i familjerna.

Den tredje hypotesen som i och för sig är svår att formulera då så
gott som ingen forskning har bedrivits på området, varken i Sverige
eller i något annat land, gäller föräldrarnas roll vid bildandet av
attityder gentemot sparande. Eftersom sparande kan betraktas som ett
rationellt handhavande med pengar i många sammanhang är dock hypotesen
att föräldrarna ~ar en betydande inverkan på barnens inlärning av atti
tyder till sparande.

7.2.8 Kamratumgänge

Kamratgruppen tycks vara en viktig socialisationsagent som främst med
verkar vid inlärningen av de expressiva aspekterna av konsumtionen 
materialistiska värderingar och de sociala motiven till konsumtion
(Moschis, 1978). Enligt Moschis rör barns kommunikation om konsumtion
med kamraterna den sociala vikten av varor och tjänster. Men barn kan
även lära sig annat än de expressiva aspekterna av konsumtionen av
sina kamrater. Kommunikation om konsumtion med kamraterna kan också
göra barnet medvetet om produkter och tjänster på marknaden och ge in
sikt i köpprocesser. Denna ökade medvetenhet kan i sin tur bidra till
en aktiv interaktion om konsumtion med andra socialisationsagenter så
som t ex massmedier, vilket kan leda till ytterligare insikter och in
lärning.

Antagandet att kamratgruppen är en viktig påverkanskälla görs även av
Campbell (1969) och Gilkinson (1973). När barnet mognar växer dess be
hov av oberoende som leder barnet bort från föräldrarna. Men då barnet
ännu inte är tillräckliqt moget för att etablera ett oberoende liv
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genom arbete vill barnet tillhöra en kamratgrupp som för barnet repre
senterar pseudo-independens. Enligt Riesman och Roseborough (1955) och
Parsons, et al. (1953), är det i denna grupp som barnet lär konsumtions
stilar.

Min hypotes är att mängden kamratumgänge förklarar variationen i kon
sumtionsinriktning, attityden till reklam samt attityden till sparande
hos de äldre barnen (årskurs 7) men inte hos de yngre barnen.

7.3 RESULTATREDOVISNING

Liksom vid analyserna av kunskapsskillnader har vid bedömningen av de
oberoende variablernas förmåga att förklara skillnader i konsumtions
attityder valts multipel regressionsanalys. Vidare har även här valts
att göra regressionsanalyserna i två steg - vid steg l ingår samtliga
på förhand valda förklaringsvariabler i regressionsmodellen, medan vari
abler med låga beta- och F-värden har rensats bort inför steg 2.

De förklaringsfaktorer som prövades framgår av tabell 7:16. Vid dessa
regressionsanalyser prövades, förutom de variabler som fördes in i re
gressionsmodellerna för kunskaperna, även en variabel som mäter i hur
stor utsträckning barnen kommer i kontakt med reklam i dagstidningar,
tre variabler som mäter barnens serietidningsläsning samt tre variabler
som mäter hur ofta barnen diskuterar konsumtion med sina föräldrar.

Som framgår av resultatredovisningen som följer har varje årskurs ana
lyserats för sig, vilket motiveras av att tidigare forskning tyder på
att socialisationsprocessen varierar med åldern.

I tabellerna som sammanfattar resultaten av de simultana regressions
analyserna framgår vilka oberoende variabler som ger signifikanta
tillskott till förklaringen av variationen i de beroende måtten.
Redovisningen av F-värden återfinns i bilaga 6.
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7.3. l Ars kurs 3

Resultatet av regressionsanalyserna (tabell 7:16) för den lägsta ålders
gruppen visar att variabeln som anger könstillhörighet ger ett signifi
kant tillskott till förklaringen av variationer i konsumtionsattityder.
Att riktningen är positiv anger i det här fallet att flickor både har
en mer positiv inställning till konsumtion och till sparande än pojkar
i 9-årsåldern. Däremot tycks det upplevda behovet av produkter - som
det här har mätts - inte kunna förklaras av vilket kön barnen tillhör.

I fråga om attityden till reklam stöder resultatet Moschis (1978) hypo
tes att flickor är mer positiva till reklam än pojkar. Vidare stöder
resultatet av den empiriska undersökningen även hypotesen om attityden
till sparande - andra undersökningar har visat att flickor sparar mer
regelbundet och mer långsiktigt än pojkar, vilket även kan innebära
att flickor har en mer positiv attityd till sparande än pojkar.

Hypotesen om kön som förklaringsfaktor till skillnader i attityder till
konsumtion stöds inte avseende sambandets riktning.

Av resultatet att döma är tv-tittandet en viktig förklaringsfaktor till
skillnader i attityder för de yngsta barnen men ger inget tillskott
till förklaringen av variationen i konsumtionsbehovet som närmare be
skriver handlingsbenägenhet än en attityd. Enligt resultatet tycks
det passiva tv-tittandet med det sociala motivet att "någon annan i
familjen tittar" bäst förklara skillnader i attityder till konsumtion
och reklam, vilket ger antagandet att yngre barn passivt (utan behand
ling av meddelandena) kan motta och överta värderingar som förmedlas
via tv-program.

En annan grupp variabler som enligt resultatet av regressionsanalyserna
kan förklara skillnader i attityder och behov har att göra med umgänget
med föräldrarna. Ju mer barnen träffar sina föräldrar desto mindre kon
sumtionsinriktade är de och desto mindre är deras "konsumtionsbehov".
Även relationen mellan måttet på kontakten med föräldrarna och attityden
till reklam är negativ, vilket antyder att de barn som i stor utsträck
ning umgås med sina föräldrar har en mer negativ inställning till reklam
än andra barn.
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TABELL 7:16. Resultat av simultan regressionsanalys för årskurs 3 med konsumtionsinriktning, 'konsumtionsbehov,
konsumtionsvärdering, attityd till reklam samt attltyd till sparande som beroende mått. Ger den
oberoende variabeln ett signifikant tillskott till R2 då den introduceras sist~ markeras detta
med * för 5 procents nivå och med ** för 1 procents nivå. I tabellen anges betakoefficenterna.

Konsumti ons- Konsumti ons- Konsumti ons- Atti tyd till Attityd till
Oberoende variabler inri ktning behov värdering reklam sparande

Soc i.oek. / demogr. Kön 0,27* 0,26* 0,28* 0,36**
bakgrund Bostadstyp 0,21 0,22 0,17 -0,16

Kunskaper

Tv-ti ttande

Programval

Konsumentrollsrelaterade
kunskaper

Anta l timmar

Ungdomsprogram

Fi cti onprogram
Samhäll sprogram

0,11 0,10

-0,17

0,21

0,12

0,27*

0,29*

0,20

0,26*

0,16

Motiv Sysse1sättni ng

Informati on 0,12 -0,21

Underhå11 ni ng 0,21

Sociala motiv - -0,17 0,11 -0,34** 0,17
programkännedom

Konsumti onsakten -0,23 0,25

Soci ala moti v- 0,36** 0,23 0,31* 0,29* -0,14
konsumti onsakten

Dagsti dni ngs
läsning

Seri et idni ngs
läsning

Umgänge med
föräldrar

Konsumtions
relaterat
di skussi ons
innehåll

Ti d ägnad åt l äsni ng
Annonsl äsni ng

Frekvens tota 1t
Barn-äventyr

Ungdolllsficti on

Kontaktfrekvens

Kläder

Bilar
Inköp

-0,34**

0,26*

0,25

-0,32*

-0,27

-0,17

0,39**

-0,32**

0,37**

0,16

-0,15

0,29*

---------------------------------------------------------------'-----------------------------------------------------
Umgänge med
kamrater

Antalet kamrater 0,10 0,19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R2

Justerat R2
0,30*

0,18

0,32*

0,19

0,38**

0,26

0,48**

0,37

0,30**

0,17
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Till skillnad från kontaktfrekvensen är dock mängden konsumtionsrela
terat diskussionsinnehåll i kontakterna mellan föräldrar och barn posi
tivt relaterad till konsumtionsvärderingarna - ju mer barnen diskuterar
inköp med sina föräldrar desto mer konsumtionsinriktade blir de. Mot
svarande effekt tycks diskussioner om inköp ha på attityden till spar
ande - diskussionerna leder till mer positiva attityder till sparande.

7.3.2 Arskurs 5

Resultatet av regressionsanalyserna visar att typen av bostad - som
här används som ett approximativt mått på socialgruppstillhörigheten
- för årskurs 5 ti 11 k"ommer som förklari ngsfaktor ti 11 ski llnäder i kon
sumtionsinriktni~g och konsumtionsbehov. Att denna re"ation i det här

fallet är positiv ~nger att barn i villaområden är mer ma~~riellt in
riktade än barn i områden me~ flerfamiljshu~. I fråga om ~elationens

riktning stöder inte resultatet hypotesen om socialgruppstillhörighe
ten som förklaringsfaktor. Min tolkn~~g av denna relatiön är att bar
nen ur de högre socialgrupperna tidigare än andra barn träder in i kon
sumentrollen och att de då också som en följd av de~t~ är mer positiva
till konsumtion än övriga barn.

,/ )

För barnen i årskurs 5 ä~ också måttet på de konsumentrollsrelaterade
kunskaperna en förklaringsfaktor till skillnader i attity~er till spar
ande. Relationen har dock en riktning motsatt den förväntade, vilket
innebär att de barn i 11-årsåldern som ha~ höga pciäng pä

1

kunskapsmåttet
är mer negativa till sparande än barn med låga po~ng på ku~skapsmåttet.

~ven detta resultat kan vara en indikation på at~ en vi~s grupp barn
som tidigare än andra barn börjar intressera sig för konsumtion och
som också tidigare tillägnar siq konsument.rollsrela'terade kunskaper
för tillfället är mer intresserade av konsumtion an ~av sparande.

För denna åldersgrupp tycks mängden tv-tittande i sig inte förklara
skillnader i attityder och behov avseende konsumtion, reklam och
sparande, medan däremot en av motiv-variablerna ger e~t signifikant
tillskott till förklaringen av skillnader i attityder. De barn i 11
årsåldern som tittar på tv bl a för att känna till vad som visats på
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TABELL 7:17. Resultat av simultan regressionsanalys för årskurs S med konsumtionsinriktning, konsumtionsbehov,
konsumtionsvärdering, attityd till reklam samt attlt2d till sparande som beroende mått. Ger den
oberoende variabeln ett signifikant tillskott till R då den introduceras sits, markeras detta
med * för S procents nivå och med ** för l procents nivå. I tabellen anges betakefficienterna.

Konsumti ons- Konsumti ons- Konsumti ons- Atti tyd ti 11 Attityd till
Oberoende vari abl er inri ktning behov värdering reklam sparande

Soc; oek. /demogr. Kön 0,13 0,30*
bakgrund Bostadstyp 0,30* O,Sl**

Kunskaper

Tv-t i ttande

Pro.gramva l

Kon sumentro11 sre l aterade
kunskaper

Anta l timmar

Ungdomsprogram

Fi cti onprogram

Samhäll sprogram

-0,16

-0,18

O,lS

-0,38*

0,11

0,18

-o ,29*

0,18

Motiv Syssel sättning 0,13 O, la

Infonnati on -O,lS -0,12

Underhå11 ni ng 0,11 0,16

Sociala motiv- 0,26* 0,28* -O,lS 0,29* 0,19
p~ogramkännedom

Konsumti onsakten -0,1S 0,17 0,23

Social a motiv - 0,26
konsumt i onsakten

Dagstidnings
läsni ng

Seri et; dnings
läsning

Umgänge med
föräldrar

Konsumtions
relaterat
diskussions
innehå11

Umgänge med
kamrater

Tid ägnad åt läsning

Annonsläsning

Frekvens totalt

Barn-äventyr

Ungdomsfi cti on

Kontaktfrekvens

Kläder

Bilar

Inköp

Anta l kamrater

0,24

0,47**

-0,2S*

0,18

O,Sl**

0,39

-0,23

0,48**

-o ,37**

0,21

0,4S**
0,36

0,43**

0,33*

0,29**

0,19

-0,16

-0,15

0,23

0,25*

0,12

O,lS

-o ,27*

0,21

-0,29*

0,27*

0,16
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tv är mer konsumtionsinriktade, har större upplevt konsumtionsbehov
och är också mer positiva till reklam än andra barn. Denna relation
kan vara ett utslag av att kamraterna börjar spela en större roll i den
ekonomiska socialisationen vid denna ålder. Som framgår av tabell 7:17
ger måttet på antal kamrater ett på 5 procents nivå signifikant till
skott till förklaringen av variationen i attityden till sparande - barn
med många kamrater har en mer negativ attityd till sparande än barn med
färre kamrater. Relationerna mellan antalet kamrater och konsumtions
behov samt attityden till reklam går i samma riktning men är endast
signifikanta på lO procents nivå.

Enligt resultatet tycks vidare de tryckta medierna spela en roll för
den ekonomiska socialisationen. Läsningen av serietidningar riktade
till ungdomar är positivt relaterad till måttet på konsumtionsinrikt
ning, konsumtionsbehov och konsumtionsvärdering samt har ett negativt
samband med attityden till sparande.

Regressionsanalyserna för årskurs 3 visade ett positivt samband mellan
mängden konsumtionsrelaterat innehåll i diskussionerna mellan barn och
föräldrar och måtten på konsumtionsinriktning, konsumtionsvärdering
och attityden till reklam. Även för årskurs 5 visar detta mått ett
samband med måttet på konsumtionsinriktning, men sambandet går i mot
satt riktning. För årskurs 5 visar denna oberoende variabel även ett
negativt samband med måttet på konsumtionsbehov. En förklaring till
att sambandet går i en riktning motsatt den för de yngre barnen kan
vara att diskussionsinnehållet för de äldre barnen har ändrat karak
tär. Det är tänkbart att föräldrarna när barnen blir äldre börjar be
tona ekonomiska konsekvenser av inköp och andra rationella aspekter
av konsumtionshandlingar vid samtalen med sina barn.

Detta och att barnen just i ll-årsåldern - den informationsaktiva ål
dern - är mottagliga för rationella argument kan leda till att barn
som ofta diskuterar konsumtionsrelaterade problem med sina föräldrar
blir mer negativa till konsumtion än andra barn.
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Resultaten av de simultana regressionsanalyserna för årskurs' 7 visar

ett negativt samband mellan könstillhörigheten och måttet på konsum
tionsbehov - pojkar i l3-årsåldern tycks uppleva ett större behov av
de produkter som måttet avser än flickor i motsvarande ålder. Likaså
är sambandet mellan detta oberoende mått och måttet på attltyden till

sparande negativt, vilket innebär att pojkar är mer negativa till
sparande i denna ålder än flickor. Resultatet av den empiriskå under
sökningen stöder således till vissa delar mina hypoteser om könet som
förklaringsfaktor till skillnader i attityder.

I fråga om tv-tittandets betydelse för attitydbildningen visar tabell
7:18 att proqramvalet har ett förklaringsvärde. Barn i 13-årsåldern

som har preferenser för ungdomsprogram tycks vara, i mindre uts~räck

ning konsumtionsinriktade än andra barn. En förklaring till det förra
sambandet kan vara att ungdomsprogrammen åtminstone 1 viss utsträckning

försöker föra fram ideer om alternativ till konsumtionsrelaterade fri
tidssysselsättningar och att barn i denna ålderskategori är mer mottag-

. n
liga för den typen av information än yngre barn.

För ifrågavarande åldersgrupp är liksom för de övriga undersökta ålders
kategorierna motivet till tv-tittande en förklaringsfaktor till varia
tionen i konsumtionsinriktningen. De ~arn ur årskurs 7 som tittar på

, ,

tv med avsikt att tillgodogöra slg information tycks i mindre utsträck-
{

ning än andra barn vara konsumtionsinriktade och d~ som värderar konsum-
tionsakten i sig vid tv-tittandet tycks vara konsumtionsinriktade i
högre utsträckning än andra barn. Det senare sambandet kan eventuellt
förklaras med att tittandet i sig är passivt och att barnen också pas
sivt tar värderingar till sig om de har' den typen av motiv för ~itt
tittande. Det förra sambandet kan förklaras med att tittandet i det
fallet är selektivt och präglas aven högre grad av inforDlationsbehand
ling.

För den äldsta åldersgruppen tycks läsningen av dagstidningsannonser
till viss del förklara variationen i konsumtionsinriktning och upplevt
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Resultat av simultan reqressionsana1ys för årskurs 7-med konsumtionsinriktning, konsumtionsbehov,
konsumtionsvärdering, attityd till reklam ett slqmfikant tillskott till R2 då den introduceras
sist, markeras detta med * för 5 procents nivå och med ** för 1 procents nivå. I tabellen anges
beta koeffi ci enterna.

Konsumti ons- Konsumti ons- Konsumti ons- Atti tyd ti 11 Atti tyd ti 11
Oberoende variabler inriktning behov värdering rek1 am sparande

Soci oek. /demogr. Kön -0,19 -O ,35** -0,20 -0,29*
bakgrund Bostadstyp -0,10 0,19 _

Kunskaper

Tv-ti ttande

Konsumentrollsrelaterade
kunskaper

Anta 1 ti mmar

Programval Ungdomsprogram

Fi cti onprogram

Samhäll s program

-0,,31*

-0,13

0,34*

-0,19

0,36*

-0,18 -0,14

0,25

0,18

0,23

Motiv Syssel sättn"ing 0,15 0,22

Information -0,35* -0,26 -0,20 -0,28

Underhå11 ni ng -0,26 -0,26

Sociala motiv - 0,19 0,12 -0,10
programkännedom

Konsumt i onsakten 0,25* 0,19 0,12 -0,25

Soc i a1a mot i v - -0,25 -0,17 0,26*
konsumti onsakten

Dagstidnings
läsning

Seri eti dni ngs
läsning

Umgänge med
förä1 drar

Konsumti ons
relaterat
diskussions-
innehåll

Umgänge med
kamrater

Ti d ägnad åt 1äsni ng

Annons1 äsning

Frekvens total t

Barn-äventyr

Ungdomsfi ct; on

Kontaktfrekvens

Kl äder

Bilar

Inköp

Anta1 kamrater

0,22*

0,26*

O, lO

-0,29**

0,3'5**

0,17

0,60**

0,47

0,24*

-0,37**

0,18

0,39**

0,26

0,19

0,11

-0,23

0,23

- 0,19

0,32*

0,38**

0,25

0,16

0,38*

0,31*

0,28*

0,15

-0,22

-0,31*

0,21

-0,24

-0,29

0,34*

0,24*

0,46**

0,29



128

konsumtionsbehov. Vidare tycks enligt resultaten även måttet på läs

ning av serietidningar riktade till barn ge ett tillskott till förkla
ringen av variationen i konsumtionsinriktningen. En möjlig förklaring
till detta resultat kan vara att de äldre barnen samtidigt som de blir
mer kritiska till reklam och i högre grad medvetna om reklamens syfte
också lättare påverkas av reklam då de genom större veckopengar och

löner av tillfälligt arbete har större ekonomiskt utrymme för konsum
tion.

Måttet på tid som l3-åringar tillbringar tillsammans med sina föräldrar

visar ett starkt signifikant negativt samband med konsumtionsinrikt
ningen och det upplevda konsumtionsbehovet - barn i denna ålder som

umgås ofta med sina föräldrar är i mindre utsträckning konsumtionsin
riktade än andra barn. Anledningarna till detta förhållande kan vara
många,dels kan brister i föräldrakontakterna leda till socialiserings
tomhet som kan yttra sig i att barnen blir mer lättledda konsumenter,
dels kan förklaringen vara att föräldrar som inte har tillräcklig tid
för sina barn kompenserar detta ekonomiskt och därigen uppmuntrar sina

barn till konsumtion.

Till skillnad från sambandet mellan konsumtionsrelaterat diskussions
innehåll vid kontakterna mellan barn och föräldrar och konsumtionsin
riktningen hos barnen ur årskurs 5 visar regressionsanalyserna för års

kurs 7 ett positivt samband - de barn som ofta diskuterar klädinköp med
sina föräldrar är mer konsumtionsinriktade än andra barn. Vidare visar

resultatet att de barn som ofta diskuterar klädinköp med sina föräldrar

också har mer positiva attityder till reklam än andra barn~ Slutligen
tycks också diskussioner om inköp med föräldrarna leda till att barnen
i årskurs 7 får positiva attityder till sparande. Mitt antagande i

fråga om dessa resultat är att föräldrarna har relativt liten möjlighet
att påverka sina barns inköpsbeslut när barnen nått l3-årsåldern och

att försök att påverka i rationell riktning snarare kan ha motsatt
effekt. I synnerhet kanske detta just gäller för klädinköp - många
barn är i denna ålder självständiga klädinköpare. En annan förklaring
kan vara att föräldrarna i viss utsträckning uppmuntrar sina barn till
konsumtion av kläder och andra produkter och uppfattar denna typ av



129

konsumtion som en fritidssysselsättning som håller barnen borta från
sociala problem som exempelvis drogmissbruk. I Statens Ungdomsråds
undersökning (1981) konstaterades att 90 procent av föräldrarna till
de undersökta barnen anser att barnen lägger ner lagom mycket pengar
på kläder. Studien visar vidare att föräldrarna inte heller är oroade
över "modehysterin" och att barnen snarare får stöd och ibland också
uppmuntran från föräldrarna att acceptera nya modetrender.

Förklaringen till att föräldrars diskussioner med sina barn kan leda
till att barnen i denna ålder får mer positiva attityder till sparande
kan vara att barn, när deras möjligheter till självständiga inköp ökar,
blir mer mottagliga för argument för sparande.

Slutligen tyder regressionsanalyserna för årskurs 7 på att kamratgrup
pen är en viktig socialisationsagent för konsumtionsvärderingar, atti
tyder till reklam samt för attityder till sparande. Resultatet visar
att barn med en stor kamratgrupp värderar konsumtion högre än andra
barn, är mer positiva till reklam och är också mer positiva till
sparande än andra barn.

7.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Mot bakgrund av tidigare forskning formulerades i avsnitt 7.2 följande
hypoteser angående de oberoende variablernas förmåga att förklara
skillnader i konsumtionsinriktning, inställning till reklam och in
ställning till sparande:

Arskurs
357

Aldern förklarar inte variationen i konsumtions
inriktningen.

Äldre barn är mer negativa till reklam än yngre
barn.

+ anger att resultatet av den empiriska undersökningen ger stöd åt
hypotesen och - anger att hypotesen inte stöds.
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+

+ +

+
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I
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+ + +

+ +

+ +
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Äldre barn är mer positiva till sparande än yngre
barn.

Pojkar har en mer positiv inställning till konsum
tion än flickor.

Kön förklarar inte variationen i attityden till
reklam.

Flickor har en mer positiv attityd till sparande
än pojkar.

Barn ur de lägre socialgrupperna är i högre grad
konsumtionsinriktade än andra barn.

Barn ur de högre socialgrupperna är mer kritiska
till reklam än andra barn.

Barn från familjer ur de högre socialgrupperna är
mer positiva till sparande än andra barn.

Barn med stora konsumentrollsrelaterade kunskaper
är i mindre grad konsumtionsinriktade än andra barn.

Barn med stora konsumentrollsrelaterade kunskaper
har en mer negativ attityd till reklam än andra
barn.

Barn med stora konsumentrollsrelaterade kunskaper
har en mer positiv attityd till sparande än andra
barn.

Mängden tv-tittande förklarar inte variationen i
konsumtionsinriktning.

Programval förklarar variationen i konsumtionsin
riktning.

Mängden tv-tittande förklarar inte variationen i
attityden till reklam.

Preferenser för fiktiva program kan ge en negativ
attityd till sparande.

+ + Mängden serietidningsläsning förklarar variationen
i konsumtionsinriktning.

Mängden serietidningsläsning förklarar variationen
i attityden till reklam.

+ + Mängden serietidningsläsning förklarar variationen
i attityden till sparande.
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Arskurs

357

Graden av umgänge mellan barn och föräldrar förkla
rar inte variationen i attityden till reklam.

Graden av umgänge mellan barn och föräldrar förkla
rar variationen i attityden till sparande.

Graden av umgänge mellan barn och föräldrar förkla
rar variationen i konsumtionsinriktning.

+ - +

- + +

- - -

+ + +

+ + +

+ - +

Mängden kamratumgänge förklarar variationen
sumtionsinriktning hos de äldre barnen.

Mängden kamratumgänge förklarar variationen
tyden till reklam hos de äldre barnen.

Mängden kamratumgänge förklarar variationen
tyden till sparande hos de äldre barnen.

kon-

atti-

atti-

I bilaga 10 visas medelvärdena för måtten på korisumtionsinriktning, upp
levt konsumtionsbehov, konsumtionsvärdering, attityd till reklam samt
attityd till sparande för de tre årskurs~rna. Test av skillnader i

meqelvärden för måtten antyder att det upplevda konsumtionsbehovet och

attityden till sparande inte förändras från årskurs 3 till årskurs 7.

Vad gäller de resterande måtten visar testet att det finns skillnader

mellan de tre årskurser~a. Test av skillnader i medelvärden för måttet
på konsumtionsinriktning ger ett t-värde på -2,00 för skillnaden mellan

årskurs~rna:~ och 5 och ett t-värde på -3,69 för skillnaden mellan års
kurs~rna 3 och 7. Test av skillnader i medelvärden på måttet på konsum
tionsvärdering ger ett t-värde på -2,77 för skillnaden mellan årskurser

na 5 och 7 och ett t-värde på -3,34 för skillnaden mellan årskurserna
3 och 7. Slutligen ger testet också ett på 5 procents nivå signifikant

t-värde (-2,17) vid test av mydelvärden på måttet på attityden till re

klam. Även övriga nämnda t-värden är signifikanta på åtminstone 5 pro

cents nivå.
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Resultatet av dessa test indikerar således att konsumtionsinriktningen
ökar med åldern, att barnen ju äldre de blir allt högre värderar konsum
tion och att attityden till reklam blir mer positiv mellan årskurs 3
och 5. Resultatet av testen ger följaktligen inte stöd åt hypoteserna
om hur de beroende måtten varierar med åldern.

övriga antaganden inför analysen avseende barns inställninq till konsum
tion var att pojkar har en mer positiv inställning till konsumtion än
flickor (H23 ), att barn ur de lägre socialgrupperna är mer konsumtions
inriktade än andra barn (H26 ), att barn med stora konsumentrollsrelate
rade kunskaper är i mindre grad konsumtionsinriktade än andra barn (H29 ),
att inte mängden tv-tittande (H32 ), men däremot programvalet (H33 ), för
klarar variationen i konsumtionsinriktning, att det finns en positiv
samvariation mellan serietidningsläsning och konsumtionsinriktning (H36 ),
att graden av umgänge mellan barn och föräldrar förklarar variationen {
konsumtionsinriktning (H39 ) samt att mängden kamratumgänge förklarar
variationen i konsumtionsinriktning hos de äldre barnen (H42 ).

Resultatet av den empiriska undersökningen ger inte helt stöd åt det
första av dessa antaganden. Resultatet antyder att pojkar har en mer
positiv inställning till konsumtion än flickor endast i årskurs 7.
Både för årskurs 3 och 5 gäller att flickor i stället är mer positiva
till konsumtion än pojkar. I fråga om socialgruppstillhörighetens för
måga att förklara variationer i inställningen till konsumtion stöds
inte det beskrivna antagandet - socialgruppstillhörigheten förklarar
inte variationen i inställningen till konsumtion hos den yngsta och
den äldsta gruppen barn, medan barn ur de högre socialgrupperna i
stället har en mer positiv inställning till konsumtion i årskurs 5 än
andra barn.

Inför analysen var ett av antagandena att nivån på de konsumentrolls
relaterade kunskaperna kan förklara variationen i konsumtionsinriktning
och att barn med stora konsumentrollsrelaterade kunskaper är i mindre
grad konsumtionsinriktade än andra barn. Resultatet antyder dock att
nivån på dessa kunskaper inte till någon del kan förklara variationen
i konsumtionsinriktning hos de undersökta åldersgrupperna.
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I kapitel 6 beskrevs programvalet och m~tivet för tv-tittande kunna
förklara en relativt stor del av variationen i kunskaperna. När det
gäller skillnader i inställningen till konsumtion antyder resultatet
att programvalet (årskurs 5 och 7) ka~ bidra till förklaringen av vari
ationerna, men däremot inte och i enlighet med H32 mängden tv-tittande.

När det gäller antagandet om relationen mellan mängden serietidnings
läsning och inställningen till konsumtion (H36 ) stöos antagandet av re
sultatet för barnen i årskurs 5 och 7 - det finns en positiv samvaria
tion mellan serietidningsläsning och inställning till konsumtion - men
inte för de yngsta barnen för vilka relationen i st?llet är negativ.

Inför analysen antogs också mängden umgänge med föräldrar och kamrater
kunna förklara skillnader i inställningen till konsumtion. I enlighet
med antagandet är också relationen mellan mängden umgänge med föräld
rarna och inställningen till konsumtion negativ för årskurserna 3 och
7 och relationen mellan mängden kamratumgänge och inställningen till
konsumtion positiv för årskurs 7.

Antagandet avseende barns attityd till reklam var inför analysen att

kön inte förklarar variationen i attityden till reklam (~24)' att barn
ur de högre socialgrupperna är mer kritiska till reklam än andra barn
(H27 ), att barn med stora konsumentrollsrelaterade kunskaper har en mer
negativ attityd till reklam än andra barn (H30 ), att mängden tv-titt
ande inte förklarar variationen i attityden till reklam (H34 ), att
serietidningsläsning samvarierar positivt med attityden till reklam
(H37 ), att graden av umgänge med föräldr.arna inte förklarar variationen
i attityden till reklam hos de äldre barnen (H43 ).

Antagandena att socialgruppstillhörighet, nivån på.de konsumentrolls
relaterade kunskaperna och mängden serietidningsläsning kan förklara
variationen i attityden till reklam får inte till någon del stöd i re

sultatet.

Resultatet av den empiriska undersökningen ger endast delvis stöd åt
antagandet att kön inte förklarar variationen i attityden till reklam.

10
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Antagandet tycks stämma för årskurserna 5 och 7, men för de yngsta
barnen antyder resultatet att flickor är mer positiva till reklam än
pojkar.

På motsvarande sätt 'får antagan:det om re l ati onen me 11 an mängden tv
tittande och variationen i attityden till reklam stöd i resultatet.
Mängden tv~tittande förklarar inte variationen i attityden till reklam
hos de äldre barnen, medan de barn i årskurs 3 som ofta tittar på tv
har en"mer positiv 'attityd till reklam än andra barn.

Inföf an~lysen antogs mängden umgänge mellan barn och föräldrar inte
kunna förklara skillnaden i attityden till reklam och inte heller
mängden umgärige med kamraterna annat än för barnen ur årskurs 7. Re
sultatet antyder att antagandet avseende kamratumgänget är riktigt
för samtliga årskurser och att även antagandet om relationen mellan
mängden umgänge med' f8räldrarna'och skillnader i attityden till reklam
håller 'för barnen i årskurserna 5 och 7. Däremot ger resultatet dock
inte stöd åt H40 när det gäller de yngsta barnen - barn som umgås ofta
med sina föräldrar tycks vara mer negativa till reklam än andra barn.

Analys av samvari~tionen'me11a~ barnens och mödrarnas attityder till
reklam visar att det finns ett på l procents nivå signifikant positivt
samband"'mellan barnens och mödrarnas attityd till reklam vad gäller
årskurs 7 (Kendall~s tau = 0,32) och ett på 5 procents nivå signifi
kant positivt samband vad gäller årskurs 5 (Kenda1l~s tau = 0,14).
Enligt detta resultat tycks således barnens attityder till reklam allt
mer överensstämma med mödrarnas attityder ju äldre barnen blir.

Den sista gruppen antaganden gällde de oberoende variablernas förmåga
att förklara skillnader i attityden till sparande. Antagandena inför
analysen var att 'flfcKor är mer positiva till sparande än pojkar (H25 ),
att barn :'från familjer ur de 'högre socialgrupperna är mer positiva till
sparande än andra barn (H28 ), att barn med stora konsumentrollsrelate
rade kunskaper har en mer positiv attityd till sparande än andra barn
(H3l ), att preferenser för fikti~a tv-program kan ge en negativ atti
tyd till spa:rande (H35 ), att serietidningsläsning samvarierar negativt
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med attityden till sparande (H38 ) samt att mängden umgänge med föräld
rar (H4l ) och kamrater (H44 ) förklarar variationen i attityden till
sparande.

Även i fråga om attityden till sparande har vissa antaganden inte fått
stöd i resultaten - H28 , H3l , H35 och H4l . Socialgruppstillhörigheten,
mängden tv-tittande och umgänget med föräldrarna förklarar inte varia
tionen i attityden till sparande. Vad gäller de konsumentrollsrelate
rade kunskaperna har dessa bara förklaringsvärde för barnen i årskurs
5. De barn i årskurs 5 som har stora konsumentrollsrelaterade kunska
per har en mer negativ attityd till sparande än andra barn.

H25 - antagandet att flickor har en mer positiv inställning till spar
ande än pojkar - får endast stöd i resultaten för årskurs 3. För års
kurs 5 har kön inget förklaringsvärde och för årskurs 7 har relationen
ändrat karaktär - pojkar är mer positiva till sparande än flickor.

Vad gäller serietidningsläsningen kan denna inte förklara skillnader
attityden till sparande hos barn i årskurs 3, medan barn i årskurserna
5 och 7 som ofta läser serietidningar enligt resultaten har en mer
negativ attityd till sparande än andra barn.

Det sista antagandet inför analysen var att mängden kamratumgänge för
klarar variationen i attityden till sparande hos de äldre barnen.
Detta antagande stöds i den mån att resultatet visar att mängden kamrat
umgänge i~te kan förklara skillnader i attityden till sparande hos de
yngsta barnen och att det finns en positiv relation mellan mängden
kamratumgänge och attityden till sparande hos de äldsta barnen. För
barnen i årskurs 5 är motsvarande relation negativ.
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8 Utveckli'ngen av konsument- och
producentrollerna

8.1 INLEDNING

Enligt definitionen som begreppet ekonomisk socialisation har givits i
projektet omfattar denna process förutom utvecklingen av konsumtions
och sparvärderingar även utvecklingen av synen på arbete.

Genom den ekonomiska socialisationsprocessen antas barn successivt för
värva dels kunskaper inom arbetslivets område, dels uppfattningar om
utbytet av arbete. Utbytet av arbete kan delas in i tre kategorier av
belöningar - instr~mentella, sociala och egorelevanta. ~rbetets instru
mentella funktion innebär att arbetet ger möjlighet till konsumtion och
sparande för konsumtion vid en senare tidpunkt, den sociala funktionen
innebär att arbete ger möjligheter till sociala kontakter med arbets
kamrater och den egorelevanta funktionen innebär att arbetsuppgifterna
i sig kan upplevas som belönande genom att de ger stimulans.

Denna indelning av arbetets värden bygger på tankegångarna bakom
Herzbergs (Gardell, 1971) två-faktor-teori, där en distinktion görs
mellan yttre och inre faktorer som bestämmer arbetstillfredsställelsen.

Till de yttre arbetsfaktorerna ("dissatisfiers" eller "factors of
hygiene") räknar Herzberg lön, kontakter med kamrater och överordnade
på arbetsplatsen, överordnades arbetsplanering och tekniska arbetsled
ning, företagets politik och administration, förhållanden i den fysiska
arbetsmiljön, förhållanden i privatlivet som ställer krav på arbetet,
yttre statusbetonade attribut i arbetssituationen samt anställnings
trygghet.
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Till de inre arbetsfaktorerna C'satisfiers" eller "motivators") räknar
Herzberg erkänsla och uppskattning av individens prestationer från
andra, framgång med eller fullgörande aven uppgift, befordran till mer
kvalificerade arbetsuppgifter, möjligheter till ansvarstagande i arbetet
samt arbetsuppgiften i sig själv.

Herzberg har funnit att de inre arbetsfaktorerna dominerar vid trivsel
och de yttre vid vantrivsel med arbetssituationen. Detta kan tolkas
som att de yttre faktorerna upplevs som självklara och nödvändiga för
att uppnå en satisfieringsnivå vad gäller trivsel, medan de inre arbets
faktorerna inte i lika hög grad är självklara. Resultaten från Herzbergs
undersökningar visar att besvikelser med avseende på de inre faktorerna
inte så ofta förknippas med vantrivsel. En annan slutsats som Herzberg
har dragit är den att de yttre arbetsfaktorerna kan höja trivseln i
arbetet till en viss nivå, men för att trivseln skall bli hög krävs ett
emotionellt utbyte av arbetsuppgiften, kompetensupplevelse via arbets
uppgiften, erkännande från omgivningen etc (inre arbetsfaktorer).
Vidare har Herzberg också funnit belägg för att individen har förvänt
ningar på arbetet, att arbetet kan tillfredsställa ego-relevanta behov
(självförverkligandebehov) (Herzberg, et al., 1959).

Vad som här är särskilt intressant är att man har funnit olikheter
mellan åldersgrupper med avseende på trivselfaktorer - yngre personer
anger i högre grad än äldre inre arbetsfaktorer som orsak till hög
arbetstillfredsställelse. Denna olikhet kan antingen hänföras till
generationsskillnader i fråga om krav på arbetets tillfredsställande
funktioner eller till att förväntningar på arbetet anpassas till rådan
de möjligheter och att man vid en viss ålder slutar ställa andra än
yttre krav på arbetet.

Också Ehn (1980) påpekar att individers "syn på arbetet" är en mycket
komplex uppfattning i meningen att den kan inrymma vitt skilda förete~

elser såsom attityder till arbetsuppgifterna, till beslutshierarkin,
till de sociala kontakterna och till produkten av arbetet. "Synen på
arbetet" kan vidare också förknippas med omgivningsrelaterade förhåll
anden - hot om arbetslöshet, arbetsmiljö, social status och fritids~

aktiviteter.



138

De grundläggande hypoteserna inför analyserna av barns uppfattningar
om arbe,te är att barn genom inlärning via ökade erfarenheter och inter
aktion med sociala agenter i socialisationsprocessen, får

l. ökade kunskaper både på konsumtionens och arbetslivets område,
men att dessa två typer av kunskaper lärs in vid skilda utveck
lingsstadier,

2. en alltmer nyanserad uppfattning om konsumtionens och arbetets
utbyten,

3. en alltmer realistisk, i meningen komplex, bild av konsumtio
nens och arbetets utbyten samt av arbetssltuationer.

Som framgår av punkterna-2 och 3 ovan uppfattar jag socialisationens
huvudsakliga "produkt" när det gäller arbetsrollen inte vara: utveckling
en från ett instrumentellt till ett egorelevant tänkande utan snarare
en utveckling från ett tänkesätt som präglas aven förenklad och stereo
typ syn på konsumtion och arbete till ett synsätt som ger utrymme för
variationer. Detta är viktigt att notera då analyserna som följer byg
ger på detta antagande.

I detta kapitel beskrivs i följande avsnitt och som en bakgrund till
övriga analyser vuxna personers uppfattningar kring arbete. Denna be
skrivning görs dels med hjälp av data insamlade från mödrarna till de
barn som undersökts, dels används data från arbetslivsforskningen. I
viss mån kommer även jämförelser mellan barns och vuxnas uppfattningar
att göras.

I ett därpå följande avsnitt analyseras utvecklingen av uppfattningarna
om arbetets och konsumtionens utbyten och i ett avslutande avsnitt dis
kuteras barnets utveckling till en ekonomisk personlighet.
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8.2 UPPFATTNINGAR KRING ARBETE

8.2.1 Vuxna personers uppfattningar' kri'ng arbete

Allardts (1975) undersökning år 1971 och Zetterbergs (1980) studie år
1978 visar att majoriteten förvärvsarbetande prioriterar ett intres
sant och omväxlande arbete högst (62-63 procent ansåg att detta var det
viktigaste eller det näst viktigaste utbytet av arbete). Undersökning
arna visar också att det som där näst upplevs som mest betydelsefullt
är arbetskamraterna - i 1971 års studie nämnde 42 procent att arbets
kamraterna var viktiga och i 1978 års studie hade andelen ökat till
53 procent. Den största förändringen i uppfattningarna mel1~n tidpunk
terna för de två studierna skedde med avseende på lönen. Att 1pnen
var god var viktigast eller näs~ ,viktigast för 36 procent ,år .1971, men
endast för 19 procent år 1978. Zetterbergs undersökning visar också
att tryggheten i arbetslivet värderas högt vid sidan av arbetets ut
vecklande och sociala värde och att en hög position f!arbets~ivet vär
deras rel ati vt l ågt av må<nga färvärvsarbeta~de.

TABELL 8:1. Svarsfördelningen för frågan IIHur nödvändigt är det fär
Er egen del att ha en ledande stä·11 ning i arbetet?1I
Källa: Zetterbe~~, 1980.

Värdering %

Mycket nödvändigt
Ganska nödvändigt
Ganska onödigt

<Myc ket onöd igt

Tveksam, vet ej

5

23
54

-12

6

~ , l i ,

Zetterberg (1980) har vid en jämförelse med ~~di~ar~ g~nomförda under-
sökningar konstaterat att också uppfpttningarna om. värdet av att ha en
hög position i arbetslivet har ändrats - andelen som anser det vara
onödigt att ha en ledande ställning har ök~. Resultaten av de refe-

l _. -; f

rerade studierna visar således att uppfattn ngarna kring arbetet har
en tendens att variera över tiden.
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Resultatet av ifrågavarande projekts enkätundersökning av barnens möd
rar visar att arbetet är ett viktigt diskussionsämne inom familjen
trots många mödrars uttryckta ovilja att "tänka på arbetet" under fri
tiden.

TABELL 8:2. Arbetsrelaterade diskussioner inom familjerna. Siffrorna
anger procentsatser.

Diskussionsämne Ofta Sällan Aldrig

Lön 15. 52 33

Trivsel på arbetsplatsen 51 44 5

Arbetskamrater 26 63 11

Arbetsuppgifter 77 22 1

I diskussioner kring arbetet tycks de egorelevanta och sociala dimen
sionerna av arbetet oftast behand1as~ vilket överensstämmer med den
vikt de olika dimensionerna av arbetets utbyten har tillmätts~

Mödrarnas uppfattningar kring arbete mättes med frågor i påståendeform
som valdes så att de skulle kunna utgöra mått på värdet av både in
strumentella, sociala och egorelevanta utbyten av arbete samt så att
de även skulle kunna ge en bild av hur mödrarna bedömer omgivnings
relaterade faktorer.

Resultatet presenterat i tabell 8:3 tyder på att det egorelevanta ut
bytet värderas högst av de tre kategorierna utbyten, och att det in
strumentella utbytet värderas lägst. I fråga om de omgivningsrelate
rade faktorerna kan noteras att en majoritet av undersökningsgruppen
vill kunna uppleva en skiljelinje mellan arbetstiden och fritiden.
En av de möjliga förklaringar som finns till denna gränsdragning mel
lan arbetstiden och den arbetsfria tiden går att finna i relations
studier förvärvsarbete - familj, där både teoretiskt och empiriskt
studium har ägnats inflytandet i arbetet och engagemang i familje
liv. thligt Westlander (1976) är en vanlig tanke att bristen på in-
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TABELL 8:3. Mödrarnas värdering av arbetets utbyten. Siffrorna anger
procentsatser.

Utbyten Påståenden Stämmer Stämmer Stämmer
mycket bra ganska bra ej

Instru- 1• Det spelar inte så stor 8 15 WJ
mentellt roll vilka arbetsuppgif-

ter man har, huvudsaken
är att man får en lön
som man är nöjd med

2. Hellre ett arbete som är 31 ~ 19
fritt och självständigt
än ett som ger bra betalt

------------------------------------------------------------------------
Socialt 3. Det spelar egentligen ingen 18

roll vilka arbetsuppgifter
man har, bara det är en god
stämning på arbetsplatsen

4. En viktig sak att ta reda 15
på innan man tar ett arbete
är hurdan den nerson är som
man ska arbeta' under (chefen)

33

38

Ego- 5. Ett bra arbete är ett arbete ~ 27 6
relevant där man känner att man ut

vecklas
6. Det är viktigt att få upp- ~ 33 7

skattning för ett väl ut-
fört arbete

7. Det är viktigt att ha goda 18 ~ 38
möjligheter till befordran______________ i_~r~~!~! - _

Omgiv
nings
relate
rade
faktorer

8. Jag skulle inte ta ett ar
bete som mina vänner inte
uppskattar

9. I princip skulle jag
kunna ta vilket arbete som
helst. Det viktiga med
arbetet är att man har
någonting att göra

la. Det är viktigare att ha in
tressanta och omväxlande
arbetsuppgifter än en trygg
och säker anställning

11. Det är viktigt att slippa
tänka på arbetet under fri
tiden

3

8

11

23

37

34 14
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flytande i arbetslivet föranleder individen att starkare engagera sig
l·

i sin familjeroll och i sitt hemliv. Westlanders siutsats mot bakgrund
av Wilenskys (1960), Goldhorpes (1971) och Dubins (1956) studier är att
människor med ett alienerande förvärvsarbete har en förmåga att finna
kompensationer för brister i arbetet i familjelivet.

8.2.2 Barns uppfattningar kring arbete

Barnens uppfattningar kring arbete mättes genom de frågor som åter
finns i tabell 8:4. Dessa frågor ställdes för att mäta uppfattningar
om olika kategorier utbyten och avseende arbete omgivningsrelaterade
faktorer.

Då majoriteten av barnen inte kunde förväntas ha erfarenhe~e~. från
arbetslivet konstruerades frågorna så. att de kom att gälla en tänkt
vuxensituation.

Resultatet visar att barnen, av de instrumentella, sociala och ego
relevanta utbytena, värderar det sociala utbytet (som det här är mätt)
högst. Även det instrumentella utbytet tycks värderas högt av··barnen
- en tredjedel av barnen tror att de kommer att tycka·att det ,är vik
tigt att få en hög lön när de är vuxna. Till ski11~ad från vuxnas
värderingar tycks inte barn anse att det egorelevanta utbytet av ar
bete är viktigt utan tycks mer se arbetet som en inkomstkälla.

Det egorelevanta utbytets v~rde mättes genom att fråga hur viktigt
barnen trodde att de i en vuxensituation skulle uppleva det v~ra att
"göra svåra saker på jobbet". Vad "svåra saker ll i en arbetssi,tuation
innebär kan naturligtvis ha givits en individuell tolkning av barnen.
En sådan tolkning är att "svårall arbetsuppgifter innebär att a'rbetet
bjuder Då utmaningar, vilket gör det möjligt att pröva och utveckla
sina förmågor. Detta har här definierats 'som det egorelevanta utby
tet. En annan möjlig tolkning är att Ilsvårall arbetsuppgifter innebär
att arbetets svårighetsgrad inte motsvarar den individuella förmågan,
vilket i sin tur leder till ett personligt misslyckande i arbetslivet.
Om den senare tolkningen har givits frågan är denna inte valid.
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TABELL 8:4. Barnens värdering av arbetets utbyten. Siffrorna anger
procentsatser.

Utbyten Frågor
(Hur viktigt är det ... )

Mycket
viktigt

Ganska Inte alls
viktigt viktigt

Instru- att man får en hög lön?
mentellt

29 6

Socialt att ha många vänner? 34 5

Ego- att man gör svåra saker på
relevant jobbet

12 42

-----------------------------------------------------------------------
Omgiv- att andra tycker att jobbet 31 @] 18
nings- är viktigt?
relate- att man får jobb genast @] 36 9rade efter skolan?faktorer

~att man vet att man får be- 14
hålla det jobb som man har?
att man inte gör sig i 11 a på ~ 28 6
jobbet?
att man inte blir fär trött li?J 39 4
av jobbet?
att man har tid över för att 33 ~ 7
läsa och Då andra sätt lära
sig saker?
att man gör nyttiga saker på ~ 39
jobbet?
att man bestämmer över många 3 14 §]
på jobbet?

Bland de omgivningsrelaterade faktorerna tror barnen att de i en vuxen
situation skulle tillmäta IJ nyttiga ll arbetsuppgifter stor vikt och en
tredjedel av barnen är övertygade om (samt hälften av barnen relativt
övertygade om) att de i en vuxensi.tuationJ .skull e anse det vara vi ktigt
att från sin omgivning få ett socialt erkännande av sitt arbete. Min
tolkning av dessa resultat är att barn i de undersökta åldersgrupperna
värderar den egna upplevelsen av nytta som ett arbete kan ge samt om
givningens gillande högre än den statusmässiga belöning som ett arbete
kan leda till. Till grund för det senare antagandet ligger att den
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absoluta majoriteten av barnen (83 procent) inte anser det vara viktigt
att i arbetslivet befinna sig högt upp i beslutshierarkin.

I tabell 8:4 visas att en stor del av barnen värderar anställnings
trygghet högt - 85 procent av barnen tycker att det är mycket viktigt
att "man får behålla det jobb som man har". I Zetterbergs studie sva
rade 78 procent av de vuxna förvärvsarbetande att de ansåg det vara
"myc ket nödvändigt" att ha trygga arbetsförhållanden. Samtidigt som
merparten av barnen tycker att det är mycket viktigt att ha ett arbete
- att få arbete genast efter avslutade studier och att kunna behålla
arbetet - tyder resultaten dock på att många barn ser det som viktigt
att arbetet inte stör aktiviteter under den arbetsfria tiden. Nittio
tre procent av barnen anser det vara mycket eller ganska viktigt att
få tid över för att läsa och på andra sätt lära sig saker och 96 pro
cent tycker att det är viktigt att arbetet inte är alltför tröttande.

8.3 UTVECKLINGEN AV UPPFATTNINGAR OM ARBETETS OCH KONSUMTIONENS
UTBYTEN

I detta avsnitt prövas antaganden om hur barns uppfattningar kring
arbete och konsumtion ändras med åldern. Grundantagandet som beskrevs
i förra avsnittet är att barn i takt med utvecklingen får en alltmer
nyanserad uppfattning om konsumtionens och arbetets utbyten och en
alltmer komplex uppfattning om dessa utbyten och om arbetssituationer.
Ytterligare ett antagande som görs är att uppfattningarna om arbete
respektive konsumtion inte utvecklas i samma takt utan att bildningen
av konsumtionsuppfattningar föregår bildningen av uppfattningar om
arbete.

8.3. l Tidigare forskning

Vid en genomgång av forskningen på den ekonomiska socialisationens
område har Stacey (1982) funnit följande utvecklinasmönster.

-4 år Barnet har lärt sig något om innebörden i ägandeförhållan
den till objekt i dess närmaste omgivning. Barnet har
lärt sig vad det innebär att ta emot, ge, dela med sig
och att låna.
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6-8 år
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Barnet börjar associera pengar med köp. Ekonomiska händel
ser och samband observeras av barnet men uppfattas som givna
och accepteras utan att barnet upplever behov av förklaring
ar. Barnet i den åldern bygger förklaringar av den ekonom
iska verkligheten på sina egna observationer.

I 4-6 årsåldern karaktäriseras tänkandet av att det är l)
odifferentierat; barnet kan inte se rol1- och individuella
skillnader, 2) personaliserat, 3) präglat av tron på att
regler styr beteenden, 4) fritt från konflikter, 5) präglat
av tron på att pengar är lättförtjänta, 6) ego-typiskt;
egna erfarenheter uppfattas som en norm och 7) fokuserat på
uppenbara externa aspekter och roller.

Barnet börjar tillägna sig monetära 'begrepp och börjar skilja
på och isolera olika ekonomiska händelser. Barnet lär sig
att varor som säljs i affärer i sin tur har köpts och att
personal i affärer arbetar där för att tjäna pengar. Arbete
(anställning) börjar nu uppfattas som en källa till pengar.
Forskningen på området visar dock att barns förståelse av
ekonomiska relationer i produktionen utvecklas långsammare
än förståelsen av utbyten i konsumtionssammanhang.

I 7 årsåldern kopplar barn ihop ägande med utbytet för äga
ren. Barn i den åldern nämner ofta att ägande möjliggör
aktiviteter - ägande börjar uppfattas som medel för att upp
nå mål. Processen som leder fram till ägande uppfattas dock
fortfarande som passiv.

8-11 år I 10-11 årsåldern blir den ekonomiska förståelsen i mindre
grad personaliserad och barnet blir i större utsträckning
förmöget att uppfatta ekonomiska samband~

När barnet är 8 till 11 år börjar det förstå att pengar be
hövs för att köpa varor och att inte alla pengar som betalas
går till den som säljer varor som i sin tur måste köpa varor
na. Samtidigt utvecklas - hos en del barn - även förståel
sen att säljaren säljer fär mer pengar än han köper varor
för. Barnet börjar koppla ihop isolerade ekonomiska händel
ser till begränsade system av relationer där pengar utgör
mediet för utbyten.

Barn i 10-11 årsåldern börjar vidare uppfatta processen som
leder till ägande som aktiv, börjar uppfatta det som väsent
ligt att sköta om sina ägodelar och börjar i högre grad visa
"positiva känslor" gentemot ägodelar. Barn i denna ålder
uppfattar ännu inte relationen mellan makt/status och ägande
utan uppfattar, några år till, personligt behov som anled
ningen till ägande.

I lO årsåldern är barn också medvetna om sociala och eko
nomiska skillnader mellan grupper i samhället. Barnet lär
sig konkreta ekonomiska detaljer om den sociala strukturen
och blir medvetet om socioekonomfska skillnader i sin egen
närmaste omgivning.
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12-13 år I 12-13 årsåldern har barnet en mer sofistikerad förklaring
av begreppet pengar. Barnet kan koppla ihop isolerade eko
nomiska handlingar och relationer till enkla kognitiva
system. Barnet uppfattar nu ekonomiska skillnader vara be
roende av begåvning och träning, uppfattar begränsningar i
ekonomiska valmöjligheter och förstår innebörden i arbets
prestation och utbyte av arbete. I den åldern kan barnet
med lätthet känna igen och klassificera människor i socio
ekonomiska grupper.

14-15 år Tonåringar i 14-15 årsåldern ger förklarin9ar av ekonomiska
händelser och relationer som i stort sett motsvarar de som
vuxna personer ger. De är vidare medvetna om familjens
position i den sociala strukturen och börjar förstå hur
politiska, sociala och ekonomiska faktorer kan påverka
människors möjligheter.

Den utvecklingstrend som ovan har skisserats tycks enligt Hong Kwang &
Stacey (1981) gälla för såväl västerländska barn som för österländska.
En studie av 120 barn i 6-15 årsåldern i Malaysia tyder på att dessa
barns ekonomiska socialisation visar ett likartat mönster. De få
skillnader som noterades vid en jämförelse av studierna var att barn
Malaysia har en något mer realistisk uppfattning om källor till pengar
och att de möjligtvis lär sig innebörden i begreppet vinst något tidi
gare än västerländska barn.

Ovan beskrivna resultat av studier relaterade till den ekonomiska
socialisationen är intressanta på flera punkter. För det första visar
de att konsumentrollen börjar utvecklas tidigare än producentrollen
- först i 6-8 årsåldern börjar arbete i någon mån uppfattas som en
källa till pengar. För det andra visar beskrivningen över utveckling
en att rolluppfattningarna dels utvecklas i takt med den kognitiva ut
vecklingen, dels i samband med utvecklingen till en självständig per
son. Enligt Stacey (1978) börjar barnet först i tonåren på allvar se
sig själv som en oberoende individ och som en del av ett större sam
hälle. Barnet börjar nu mer effektivt analysera problem och får ett
vidgat synsätt samt börjar applicera generella principer vid specifika
situationer.

Även Jahodas (1979) förklaring av hur uppfattningarna om den sociala
verkligheten utvecklas är att barnet dels utvecklas kognitivt, dels
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samlar kunskaper och färdigheter vid interaktionen med omgivningen.
Jahoda hävdar att den kognitiva utvecklingsnivån är kritisk för barns
"konstruktion ll aven ekonomisk verklighet eftersom denna verklighet ut
gör ett system som i sin tur består av sub-system. Genom en aktiv pro
cess konstr~erar barnet uppfattningar om hur systemet fungerar genom att
relatera sub-system till varandra. I denna konstruktion är kunskaperna
om de olika sub-systemen viktiga, men avgörande är också barnets kogni
tiva förmåga att integrera sub-systemen till ett större system.

'Jahodas studier tyder på att barn när de har nått de formella operatio
nernas stadium "konstruerar ll en stor del av kunskapen om integrationen
av ekonomiska sub-system själva, vilket inte är möjligt för barn på
lägre utvecklingsstadier.

Conne11 s (1977) beskri vn i,ng av utveckl i ngstrender i uppfattn ingen om
IIklass-skillnader ll liknar på vissa väsentliga punkter Jahodas bild av
utvecklingen av uppfattningar om distributionssystemet. Connell (1977)
urskiljer i huvudsak tre utvecklingsstadier:

l. "Dramatisk kontrast'.' (5-8 år). Detta stadium karaktäriseras
aven blandning av oklarhet och detaljrikedom i förståelsen
('uppfattningarna). Barnet har ännu ingen' uppfattn-ing om en
övergripande socialgruppsstruktur utan gör endast en klar
skillnad mellan rikedom och fattigdom. Barnet har en bestämd
uppfattning om att det finns skillnader i mängden pengar men
har ingen realistisk uppfattning om storleken på penningsum
morna som det är frågan om.

Uppfattningarna speglar både informationen som barnen till
ägnar sig i denna ålder och deras begränsade kognitiva kapa
citet" att behandla informationen med (intuitivt tänkande,
objektiv verklighetsuppfattning, inkonsekventa argument).

Cohnell antar itt följande kommunikationsvägar är väsentliga:
Familjen - exempelvis betalningar
Massmedier - exemnelvis stölder
Serier, sagor, sånger - moraliska aspekter och ägande
Vuxna och äldre barn - skillnader mellan rikedom och fattig

dom.

2. 'IIKonkret realism" (8-12 år). Barnen konstruerar en grov klass
in~elning genom att skapa ett mellanskikt. Detta mellanskikt
tycks vara skapat av barnen själva och inte endast passivt
mottaget'av vuxna källor.
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Den viktigaste förändringen i detta stadium är att barnen ut
vecklar en uppfattning om rangordningen av yrken och bildar
uppfattningen att människor blir rika genom att få ett "bra"
arbete (9 årsåldern). I 10 årsåldern börjar barn vidare väga
utbyten som arbeten ger mot varandra.

Under detta stadium utvecklar barnen således en typ av yrkes
rollshierarki, vilken dock än så länge endast svagt kopplas
ihop med klasstrukturen.

Barn i detta stadium har vanligtvis utvecklat en förmåga att
klassificera och att logiskt ordna klasser av enheter, vilket
gör det möjligt att uppfatta en klassifikation av alla männi
skor i samhället. Grupperingarna kan nu göras både med ut
gångspunkt i likheter och i skillnader och informationen om
arbeten som läggs till grund för grupperingarna får barnen nu
i första hand från människor i sin närmaste omgivning.

3. "Verkliga klassbilder ll (12-16 år). I detta stadium integreras
ideer om yrkesrollshlerarkier, välstånd, utbildning etc helt
naturligt till distinkta bilder aven total klasstruktur.

Karriär kopplas nu ofta ihop med utbildning, vilket återspeglar
föräldrarnas roll i utvecklingen av uppfattningarna.

Även denna beskrivning visar att barn mycket tidigt har - om än oklara 
uppfattningar och tankar 0111 IIkonsumtionssystemet", medan uppfattningar
om lI arbetssystemet" bildas senare och att de två systemen 'efterhand in
tegreras till ett system som kan kallas ekonomiskt.

I kapitel 7 diskuterades sociala agenters betydelse vid barns konstruk
tion av uppfattningar inom ramen för konsumentrollen. Sina uppfattning
ar kring arbete kan ungdomar på motsvarande sätt grunda på information
från många varierande källor varav tillfälligt förvärvsarbete är en.

Andra källor är, liksom vid bildandet av konsumtionsuppfattningar och
som bland andra Connell tar upp, föräldrar, massmedier, skolan och kam
raterna. Av dessa möjliga källor kan tillfälligt förvärvsarbete vid
arbetssocialisationen ha en funktion motsvarande distributionssystemet
(but~iker, varuhus, banker, reklam, etc) vid konsumentsocialisationen.
Denna funktion karaktäriseras av att den ger barnen möjlighet att på
egen hand bilda sig en uppfattning om värden och förhållanden genom att
utan styrning sålla bland och behandla den information de får.
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Enligt Steinberg, et al. (1981), finns två motsatta hypoteser om vilka
konsekvenser tidig arbetslivserfarenhet har för socialisationen. Före
språkarna för "the occupational competence modelII tror att arbetslivs
erfarenhet vid tidig ålder ger bättre och lättare anpassbar arbetskraft.
Ungdomar som arbetar väntas tillägna sig attityder, värderingar, vanor
och kunskaper som gör dem mer kompetenta som vuxna förvärvsarbetande
och därför också mer attraktiva på arbetsmarknaden. Enligt denna
modell ger dessutom arbetslivserfarenheten ungdomarna en mer rättvisande
och realistisk uppfattning om kunskapskrav fär skilda yrken. Enligt en
annan modell benämnd "occupational cynism" antas arbetslivserfarenhet i
unga år inte enbart ha positiva konsekvenser för socialisationen. Den
typ av arbete som bjuds ut till ungdomar är i de flesta fallen av låg
rang, alienerande och dehymaniserande, vilket enligt denna modell inte
antas kunna leda till att ungdomar, inför ett förestående arbetsliv,
får positiva attityder till arbete och goda arbetsvanor. I stället kan
följden bli att ungdomarna blir mer cyniskt inställda till arbete, mer
materialistiska och kommer att i högre grad acceptera oetiskt handlande
på arbetsplatser. Detta perspektiv innebär också att tidig arbetslivs
erfarenhet kan leda till att ungdomar senare i livet kommer att se
arbetets instrumentella värde som det mest väsentliga. Vid sidan av
dessa modeller finns en tredje, enligt vilken tidig arbetslivserfaren
het inte alls eller i ytterst liten utsträckning har inverkan på ung
domars arbetsvärderingar. Att effekterna uteblir antas här vara en
konsekvens av att ungdomar inte väntar sig att i vuxen ålder få arbe
ten av den karaktär som de i ungdomsåren har haft erfarenhet av. En
ligt den sista modellen är faktorer såsom kön och socialgruppstillhörig
het betydligt viktigare förklaringskällor till skillnader i ungdomars
möjligheter att få arbete, kommande anställningar och värdering av
arbete.

Steinbergs, et al. (1981), studie av 531 ungdomar i USA i 15-16 års
åldern städer i huvudsak yrkeskompetensmodellens antaganden men ger
även ett visst stöd för hypotesen om yr~escynism. Resultatet av stu
dien visar att deltidsanställning i ungdomsåren förvisso påverkar ut
vecklingen av vissa arbetsrelaterade attityder och personlighetsdrag
liksom tillägnandet av kunskaper om yrkeslivet, men ger inget städ

11
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för att den tidiga arbetslivserfarenheten bestämmer mer långsiktiga
arbetsvärderingar.

Vad gäller de yngre barn~n som ännu inte har erfarenheter från eget
förvärvsarbete har De Fleur &De Fleur (1967), refererad av Nobel
(1975), undersökt yrkesperception och i det sammanhanget gjort en upp
delning i:

a) Yrken som barn har kommit i "personlig kontakt med" genom för
äldrar, föräldrars bekanta etc.

b) Yrken som barn kommer i kontakt med via tv.

c) "0synl iga yrken II , yrken som barnen inte direkt har kontakt med.

De Fleur har funnit att 6- och 7-åringars kunskap om yrken är dubbelt
så hög i a-kategorin som i b-kategorin och lägst i c-kategorin. För
8- och 9-åringar har skillnaden mellan a- och b-kategorierna minskat
kraftigt så att kunskaperna om yrken som porträtteras i tv är så gott
som lika höga som kunskaperna om yrken som barnen har kommit i person
lig kontakt med. För 10- och ll-åringar är kunskaperna om a- och b
kategoriyrkena ~nnu mer på samma nivå. Därefter minskar dock inlär
ningen från tv. De Fleur drar slutsatsen att barn i de formella ope
rationernas stadium är mer immuna mot "tv-propaganda" än yngre barn,
och skälet till detta är att de äldre barnen kan jämföra tv:s presen
tation av yrken med andra informationskällor.

De Fleurs studi~r tyder på att barn påverkas till uppfattningar om
yrken och yrkesroller av tv parallellt med andra faktorer. Vidare
anser De Freur att den bild som tv målar upp är stereotyp och att
barnens uppfattningar blir därefter.

Undersökningar på området visar således att barn kan ha förväntningar
om arbetslivet redan i tidig ålder, att barnen kan ha påverkats till
dessa uppfattningar från olika källor och att uppfattningarna ändras
med åldern och kan väntas vara olika hos barn med olika bakgrund.
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8.3.2 Resultat från den empiriska undersökningen

I kapitel 6 visades att kunskaperna både på konsumtionens och på arbets
livets områden ökar mellan de undersökta åldersgrupperna. Då kunskaper
utgör det kognitiva elementet hos värderingar och kan förväntas utgöra
en viktig grund för formandet av uppfattningar beskrivs inledningsvis
relationen mellan utvecklingen av konsumtions- och arbetsrollsrelaterade

kunskaper.

Procentuell förändring kunskapspoäng

25

20

15

5

3

A 30
K 53

5

50
67

Arbetsrollsrelaterade kunskaper
Konsumentrollsrelaterade kunskaper

7 Arskurs

64 } Den genomsnittliga andelen barn som
79 svarade rätt på kunskapsfrågorna

FIGUR 8:1. Procentuell förändring i kunskapspoäng mellan årskurserna
3, 5 och 7

Enligt figuren ovan ökar de arbetsrollsrelaterade kunskaperna mer mel
lan årskurserna 3 och 5 samt 5 och 7 än de konsumentrollsrelaterade
kunskaperna. Gemensamt för kunskapsområdena är dock att förändrings
takten i kunskapsackumuleringen markant minskar efter årskurs 5. En
anledning till att de konsumentrollsrelaterade kunskaperna inte ökar
i samma höga takt som de arbetsrollsrelaterade kunskaperna är att
dessa redan i årskurs 3 ligger på en relativt hög nivå - 53 procent
av barnen i årskurs 3 svarade rätt på de konsumentrollsrelaterade
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kunskapsfrågorna, medan endast i genomsnitt 30 procent av barnen års
kurs 3 svarade rätt på de arbetsrollsrelaterade frågorna.

Ett annat mönster som finns för kunskapsutveckling är att de begrepp
som endast en liten andel av barnen känner till i de flesta fallen lärs
in mellan årskurserna 5 och 7, medan de för barnen lättare begreppen
och sambanden i större utsträckning lärs in vid ett tidigare utvecklings
stadium.

TABELL 8:5. Andel av barnen i årskurserna 3, 5 och 7 som saknar upp
fattning om arbetets utbyten. Siffrorna anger procentu
ella andelar.

Utbyten Frågor
(Hur viktigt är det ... )

Andel utan uppfattning
Arskurs 3 Arskurs 5 Arskurs 7

Instru
mentellt

Socialt

Ego
relevant

att man får hög lön?

att ha många vänner?

att man gör svåra saker på
jobbet?

24

23

35

14

14

30

16

3

27

Omgivnings- att andra tycker att jobbet 33 29 21
relaterade är viktigt?
faktorer att man får jobb genast 20 12 11

efter skolan?
att man vet att man får be- 20 7 9
hålla det jobb som man har?
att man inte gör sig illa 23 16 13'
[Jå jobbet?
att man inte blir för trött 21 8 14
av jobbet?
att man har tid över för att 26 22 19
läsa och på andra sätt lära
sig saker?
att man gör nyttiga saker 24 15 10
på jobbet?
att man bestämmer över många 32 15 18
på jobbet?
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Tabell 8:5 visar att andelen barn som saknar uppfattningar om arbetets
utbyten minskar från årskurs 3 till årskurs 7. Störst är denna minsk
ning för flertalet kategorier utbyten och uppfattningar om omgivnings
relaterade faktorer mellan årskurserna 3 och 5, vilket ger hypotesen
att socialisationen till producentrollen för många barn först börjar
kring lO-årsåldern. Av resultatet att döma tycks uppfattningar om två
instrumentella omgivningsrelaterade faktorer bildas relativt tidigt 
uppfattningen om värdet av anställningstrygghet samt uppfattningen om
värdet av att inte ha ett alltför tröttande arbete.

Skillnaden mellan årskurserna avseende mängden uppfattningar är signi
fikant på l procents nivå enligt chi-två test.

Vid den empiriska undersökningen mättes inte enbart hur barnen i en
tänkt vuxensituation skulle bedöma värdet av arbetets utbyten utan
också hur barnen upplever skillnaden i utbyten som olika arbeten ger.
Vid mätningen av det senare valdes att undersöka två kategorier arbe
ten - arbete som utförs på IIkontor ll och arbete som utförs på IIfabrik" ..

I tabell 8:6 beskrivs barnens uppfattningar om vilket av de två kate
gorierna arbeten som ger störst utbyten. Av beskrivningen framgår att
barn i allmänhet tror att arbete på kontor är överlägset arbete på
fabrik avseende de undersökta utbytena. Utbytena har även här delats
in i instrumentella, sociala och egorelevanta utbyten samt i omgiv
ningsrelaterade faktorer. Endast i ett avseende anser fler barn att
arbete på fabrik är överlägset arbete på kontor - de som arbetar på
fabrik "slipper oftast sitta still på sitt arbete".

Tabell 8:6 visar också hur stor andel av barnen totalt och varje
årskurs som anser att de två kategorierna arbeten är lika i de under
sökta dimensionerna. Det utbyte som flest barn anser ligga på samma
nivå för de två typerna av arbete har här betraktats som socialt 
mängden vänner. Men många barn har också uppfattningen att det in
strumentella utbytet - främst bostadsstandarden, bilstandarden samt
mängden resor till utlandet - är likvärdigt för de två typerna av
arbete. Av de undersökta egorelevanta utbytena är det endast ett som
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relativt många barn (25 procent) anser vara lika för de två kategorier
na arbete - möjligheten att lära sig någonting genom sitt arbete. För
övrigt antyder resultatet att majoriteten av barnen anser att arbete
på kontor ger ett större egorelevant utbyte än arbete på fabrik.

Resultatet antyder också att de äldre barnen i mindre grad än de yngre
barnen har stereotypa föreställningar om vilka utbyten olika arbeten
ger. Andelen barn som uppfattar de två kategorierna arbeten ge lika
stort utbyte är generellt sett större i årskurs 7 än i årskurs 3. De
äldre barnen anser exempelvis i större utsträckning att sannolikheten
för att ett arbete skall innebära att man har tråkiga arbetsuppgifter,
att man arbetar många timmar och att man blir trött av arbetet är lika
stor oavsett om arbetet utförs på kontor eller på fabrik. Denna mer
nyanserade uppfattning kan dels bero på att de äldre barnen har hunnit
samla mer information om och erfarenheter från yrken och arbetssitua
tioner genom fler kanaler, dels att de har en kognitiv kapacitet som
gör det mÖ.j 1i gt att utvärdera i nformati on rå ett mer mångfacetterat
sätt.

I tabell 8:6 visas också förändringen av mängden uppfattningar. Re
sultatet antyder att en större andel av de äldre barrien än de yngre
barnen i fråga om vissa utbyten har bildat sig en uppfattning. Några
sådana utbyten är lönen, bostadsstandarden ,'. bi l standarden, möj 1ighe
ten att bestämma över sitt eget arbete och arbetstryggheten. Vad
gäller vissa andra utbyten - möjligheten att bestämma över andras
arbete, mängden roliga arbetsuppgifter och möjligheten att prata med
arbetskamrater på arbetet - visar resultatet ett motsatt mönster.
Fler yngre barn än äldre har angivit en uppfattning om hur dessa ut
byten varierar med skilda arbetssituationer. Ett intressant antagande
av Wärneryd (1982) som stöds av detta resultat är att samhällsförstå
elsens relation till kunska~er kan antas vara representerad aven
sinuskurva. Förståelsen antas först växa med ökande kunskap men ~ntas

sedan avta med ytterligare växande kunskaper därför att kraven på
sammanhang ökar och därför att de många detaljkunskaperna är svåra
att förena till en sammanhängande bild. ökar sedan kunskaperna ytter
ligare, stiger förståelsen igen~ Då det råder en positiv relation



TABELL 8:6. Barnens uppfattningar-kring skillnaden mellan" arbete på kontor och arbete på fabrik avseende
arbetenas utbyten. + anger att en av de två kategorierna arbeten av barnen i allmänhet upp-
fattas ge ett positivt utbyte (- ett negativt utbyte) i en viss dimension.

Båda kategorierna
arbete ger lika
stort utbyte Vet ej

Utbyten Arbete på Arbete på Totalt Arskurs Totalt Arskurs
kontor fabrik % 3 5 7 % 3 5 7

INSTRU~~ENTELLT
Lön + - 6 31 35 33 25
Bostadsstandard + - 25 20 29 27 37 41 38 32
Köpkraft + - 16 31 33 28 33
Bilstandard + - 19 13 17 27 42 50 37 38
Mängd resor till utlandet + - 21 18 22 25 29 30 25 33
Mängd pengar + 13 35 32 39 34 <.J1- <.J1

SOCIALT
Möjlighet att prata med arbetskamrater + - 11 26 23 22 34
Mängd vänner + - 42 34 42 50 29 22 23 28
EGORELEVANT
Möjlighet att bestämma över andras arbete + - 6 39 33 36 47
Möjl ighet att bestämma över sitt e,get ar_bete + - 9 41 53 41 31
Tillfällen att fatta viktiga beslut + - 11 37 40 29 42
Til1fälJen att göra svåra saker + - 12 33 26 32 39
Tillfällen att lära sig + - 25 18 21 35' 29 28 30 30
Mängden roliga arbetsuppgifter + - 16 38 32 38 4'5
Mängden tråkiga arbetsuppgifter + - 18 11 21 22 32 32 26 37
OMGIVNINGSRELATERADE FAKTORER
Arbetstrygghet + - 11 30 38 26 24
Mängden arbetstimmar + - 19 11 21 26 30 31 30 30
Graden av trötthet + - 19 14 18 25 19 14 22 20
Möjlighet att ta ledigt + - 11 33 30 37 33
Mängden stillasittande arbete - + 4 19 22 17 18
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mellan ålder och kunskaper är det inte uteslutet att relationen mellan
kunskaper och förståelse som just beskrivits kan förklara resultatet att
mängden uppfattningar kan minska med åldern.

Könsrollsutvecklingen är en annan viktjg del av barns utveckling i mening
en att befästa könsrollsuppfattningar kan fungera som styrande faktorer
i valsituationer. Undersökningar av utbildningsval (SCB~ 1982) har visat
att ett karaktäristiskt drag i utbildningsvalet är att flickor väljer
korta utbildningar och sådana utbildningar som leder till yrken som är
lätta att förena med arbete med barn och hem eller andra reproduktiva
sysslor som att vårda~ hålla snyggt och att stödja andra socialt och
mänskligt.

Ett annat drag hos flickornas val är deras rädsla för tekniska linjer
och ämnen - en stor del av flickorna söker sig i stället till vård- och
sociala linjer. Pojkar och flickor väljer således fortfarande, trots
samhällets olika sätt att främja jämställdheten~ starkt könsbundet när
de söker till gymnasieskolan. Hälften av pojkarna som togs in i gym
nasieskolan 1979 fanns på fyra linjer (3-4 årig teknisk, verkstadstek
nisk, bygg- och:"anläggningsteknisk eller naturvetenskaplig linje). På

dessa linjer återfinns endast 10 procent av flickorna, vars fyra vanli
gaste utbildningar var sociala linjen, konsumtionslinjen, distribu
tions- och kontorslinjen samt samhällsvetenskapliga linjen, dit 50 pro
cent av flickorna gick, men som endast 15 procent av pojkarna valde.
En uppföljningsstudie (SCS, 1982) visar att 60 procent av ungdomarna
hade börjat förvärvsarbeta efter gymnasieskolan och att pojkar och
flickor nu också arbetade inom skilda yrkesområden i enlighet med gym

nasieskolans olikartade inriktning för könen. Närmare hälften av poj
karna hade yrken inom tillverkningsområdet, medan ungefär en tredjedel
av flickorna arbetade inom hälso- och sjukvården, en tredjedel hade
kameralt och kontors-tekniskt arbete samt en stor grupp arbetade inom
serviceområdet. Undersökningen visar '{idare att flickornas yrkesval
medförde i större utsträckning än pojkarnas val tillfällig anställning
efter två år samt relativt pojkarna låg lön och större arbets1äshets
frekvens.
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Barnens könsrollsföreställningar undersöktes med en fråga som täcker in
föreställningar avseende både konsument- och arbetsrollsrelaterade upp
gifter. Resultatet visar att i genomsnitt endast omkring hälften av
barnen anser att kvinnor och män passar lika bra för att utföra de upp
gifter som frågan avsåg och att därmed hälften av barnen då undersök
ningen genomfördes hade en stereotyp könsrollsuppfattning. Resultatet
i tabell 8:7 visar också att den stereotypa uppfattningen har en tradi
tionell riktning - kvinnor passar bäst för att utföra traditionellt
kvinnliga uppgifter och män passar bäst för att utföra traditionellt
manliga uppgifter. Resultatet antyder dock att de äldre barnen har en
mer jämställd syn på vilka som kan utföra de undersökta uppgifterna -
i genomsnitt har endast 37 procent av barnen i årskurs 3 angivit att
båda könen passar lika bra för uppgifterna, medan motsvarande andel i
årskurs 5 är 48 procent och i årskurs 7 64 procent.

TABELL 8:7. Barnens könsrollsföreställningar avseende konsument - och
arbetsrollsrelaterade uppgifter. Siffrorna anger procent-
uella andelar.

Kvi nnor och män
passar lika bra
för uppgifterna

Arskurs
Vilka passar bäst för att ... Kvinnor Män Totalt 3 5 7 Vet ej

.. vara hemh,jäl p? 53 2 37 29 39 44 8
, .. vara städare/städerska? 35 3 53 36 55 66 9
.. arbeta med barn? 36 3 52 34 51 69 9
.. köpa gardiner? 47 2 43 33 37 57 9
.. köpa tvättmedel? 43 3 46 31 43 64 8
.. sköta om städningen? 35 2 54 40 54 69 9
.. vara politiker? 2 35 46 30 46 63 17
.. vara vaktmästare? l 62 29 24 29 35 8

.. bestämma över andras arbete? 3 26 55 37 52 76 16

.. köpa en TV? 3 25 64 53 59 79 9

.. köpa en bi l ? 2 40 50 46 45 60 8

.. köra bilen när hela fami l j en 2 24 67 53 67 81 7
är ute och åker?
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Enligt undersökningen är den stereoty~a könsrollsföreställningen.något
mer utbredd bland barnen i fråga om de uppgifter som hör till arbets
rollen än de uppgifter som hör till konsumentrollen (se tabell 8:8).

TABELL 8:8. Barnens könsrollsföreställningar avseende konsument- och
arbetsrollsrelaterade uppgifter. Andelen barn i varje Ars
kurs som anser att uppgifterna kan utföras av båda könen.
Sifforna anger den genom~nittliga procentandelen i varje
årskurs.

Arskurs
Män och kvinnor passar lika bra för ... 3 5 7

.. uppgifter som hör till konsumentrollen 43 51 68

.. uppgifter som hör till arbetsrollen 32 45 59

Både resultatet att könsrollsföreställningen blir mindre stereqtyp med
ökad ålder och att föreställningen är i mindre grad stereotyp i fråga
om konsumentrollen än i fråga om arbetsrollen kan möjligen förklaras
med att barnen när de blir äldre också möter andra informationskanaler
än föräldrarna, vilka enligt undersökningen fortfarande för barnen pre
senterar ett traditionellt könsrollsmönster åtminstone i fördelningen
av hemsysslorna.

Enligt uppgifterna i tabell 8:9 sköter kvinnan i familjen både inköpen
av mat och kläder, städningen, diskningen och matlagningen oftare än
mannen. Biltvätten hör dock huvudsaklig~n till mann~~~ ~ppgifter och
mannen delar också ansvaret för läggning av barn och hushållet~ ekonom
iska transaktioner med kvinnan.
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TABELL 8:9. Fördelningen av hemsysslorna mellan barnens mödrar och
fäder (enligt mödrarna). Siffrorna anger procentuella
andelar.

Nästan alltid Lika ofta Nästan alltid
eller oftare kvinnan som eller oftare

Hemsysslor kvinnan mannen mannen

Köper mat 77 18 5
Köper kläder till barnen 88 11 l
Städar 81 17 2
Di skar 65 29 6
Lagar mat 82 16 2
Lägger barn 47 50 3
Betalar räkningar på posten 40 22 38
Tar ut eller sätter in 33 43 24
pengar på banken
Tvättar bilen 8 16 76

I föregående avsnitt beskrevs yrkeskompetensmodellens och yrkescynism
modellens antaganden. Steinbergs, et 'al. (1981), beskrivning leder tan
ken till att kontakt med arbetslivet respektive med distributionssyste
met i' tidig ålder kan leda till uppfattningar som leder till "ekonomisk
cynism". Då varken den unga konsumenten eller den unga producenten är
lika kognitivt och erfarenhetsmässigt rustad inför interaktionen med de
primära informationskällorna som en vuxen, finns möjligheten att infor
mationen som dessa källor förmedlar tolkas snävt och stereotypt. Lik
som arbetet som bjuds ut till ungdomar är även ungdomarnas kontakter
med distributionssystemet av lägre rang i det att barns konsumtion är
begränsad till deras egna behov och till endast en mindre del av dessa
behov. Detta gör att konsumtionsplaneringen och inköpen endast kommer
att gälla ett fåtal produkter och att möjligheten att från primära
källor få information därför blir begränsad. Tabell 8:10 belyser denna
begränsning i konsumentrollen samt visar hur konsumentrolledn breddas
ju äldre barnet blir.



TABELL 8:10. Graden av självständighet i inköpssituationen. Siffrorna anger procentuella andelar.

Självständig konsumtion Påverkanderoll Osjälvständig konsumtion
Arskurs Arskurs Arskurs

Totalt 3 5 7 Totalt 3 5 7 Totalt 3 5 7

l. Godis 94 79 85 81 2 13 9 19 4 7 6 O
Serietidningar 86 72 84 96 6 11 7 4 8 12 9 O

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Byggmodeller 68 51 63 77 16 27 23 13 16 22 15 10

Frimärken 67 55 62 75 12 24 11 9 21 21 26 13
Bok 67 49 62 79 15 27 20 9 18 23 18 12
Skiva 60 25 47 77 17 42 24 16 23 33 29 7
Kassettband 57 22 47 73 18 41 21 15 25 34 32 11

------------------------------------------------------ -----~----------------~-------------------------------- -
O)

3. Hockeyklubba 49 26 39 74 31 45 41 16 20 29 20 9 o

(1. ) Frukt 48 35 43 57 21 28 27 19 31 37 31 24
Soel 39 30 29 51 20 25 25 17 41 45 46 31
Tennisracket 32 24 14 54 40 42 52 29 28 33 33 17

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Jeans 27 11 6 37 57 61 77 58 16 28 17 5

Tröja 24 7 9 38 53 57 67 53 23 35 24 10
Skor 23 8 14 34 61 64 73 58 16 28 14 8
Skjorta 21 5 8 37 55 59 67 53 24 36 25 10

------------------------------------------------------ -----------------------------~------------------~------

5. Ri dhjälm 10 4 O 2 56 45 72 64 34 50 28 73
Skidor 10 10 6 15 58 54 61 59 32 35 33 26
Cykel 4 5 3 3 55 45 60 62 41 50 37 35
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I tabell 8:10 redogörs för resultatet aven fråga som avsåg att belysa
hur stor självständigheten vid konsumtionen är för de tre undersökta
ålderskategorierna. Frågan var så konstruerad att ungdomarna för ett
antal produkter fick ange hur inköpet gått till IIförra gången det gjor
des". Ungdomarna angav om de gjort köpet själva (utan någon vuxen),
om de vid inköpet haft sällskap av någon eller om en vuxen gjort inkö
pet. Produkterna valdes med ledning av resultaten från en tidigare
undersökning som visade vilka produkter som är populära bland ungdomar
och vidare valdes produkter så att ett antal produktkategorier blev re
presenterade. De valda produkterna kan i princip delas in i fem grup
per:

l. Konsumtionsvaror. Produkternas enhetspris är lågt och de för
brukas vid en eller ett fåtal användningar. Ungdomarna blir
tidigt självständiga konsumenter av dessa produkter.

2. Hobbyartiklar med relativt lågt enhetspris. Större delen av
ungdomarna i de undersökta ålderskategorierna är självstän
diga i sin konsumtion av dessa produkter. Självständigheten
ökar svagt och jämnt med ökad ålder.

3. Hobbyartiklar med något högre enhetspris. Något färre ungdomar
är självständiga i sin konsumtion av dessa produkter, men själv
ständigheten ökar med åldern.

4. Kläder. Självständigheten är liten för gruppen som helhet och
det vanligaste är att ungdomarna tillsammans med sina föräldrar
gör klädinköpen - påverkanderollen är stark. Självständigheten
ökar dock markant mellan årskurserna 5 och 7.

5. Hobbyartiklar med högt enhetspris. Även här är det vanligast
att ungdomarna köper produkterna tillsammans med sina föräld
rar. Gruppen skiljer sig dock från den förra genom att kon
sumtionen i betydligt färre fall är självständig.

Sammanfattningsvi s kan sägas att barnen köper mindre, bi 11 igare och s-å
dana produkter som köps relativt ofta i större utsträckning på egen
hand än produkter som är sällanköpsvaror och som i större utsträck~

ning kräver planering och ställningstaganden. Kläder tycks ha en spe
ciell s~ällning i barnens konsumtion - många börjar köpa sing kläder
själva mellan årskurserna 5 och 7.
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8.4 SOCIALISATION TILL EN EKONOMISK PERSONLIGHET

AV den tidigare teori genomgången och resultatredovisningen samt av dis
kussionen framgår hur oerhört komplex den process som här har kallats
ekonomisk socialisation är. En första anledning till att processen är
komplex är att den försiggår i högst föränderliga samhällen där tekni
kens framsteg inte minst påverkar processerna i samhällena. Vad gäl
ler den ekonomiska socialisationen styr tekniken processen bl a genom
att de kunskaper som har lärts in och de erfarenheter som har samlats
vid en viss tidpunkt efter ett fåtal år endast kan förväntas ha ett
historiskt värde kvar. Men inlärningen av specifika kunskaper och fär
digheter medför även en successiv inlärning av generella principer vid
problemlösning som kanske även de med tiden mister sin relevans, men
som kanske trots detta kommer att fungera som styrande mekanismer vid
beslutsfattande inom ramen för konsument- och producentrollen. Under
barndomen formas och prövas dessa generella principer som i vardagligt
tal sammanfattas med begreppet livsstil. Livsstilen kan sägas omfatta
en värdestruktur skapad över tiden vid interaktion med omgivningen och
genom kognitiva processer. Enligt Rokeach (1968) utgör dessa samlade
värden bl a normer för individens handlingar och normer för att utveck
la attityder, men värdestrukturen används även för att för- och efter
rationalisera handlingar, för att moraliskt bedöma sig själv mot andra
samt för att jämföra sig själv med andra.

8.4.1 Teorier om personlighetens föränderlighet

Som inledningsvis påpekades har grundantagandet avseende social isa
tionsprocessen i detta projekt varit att socialisationen är en· livs
lång process. Detta innebär att individens livsstil uttryckt både i
värderingar och i handlingar kan väntas förändras under livstiden. I
vilken mån denna föränderlighet råder är dock meningarna delade bland
personlighetsteoretikerna. Meningsskiljaktigheter finns bl a avse
ende i vilken grad en individs grundläggande personlighet kan föränd
ras över tiden, huruvida förändringar är nödvändiga komponenter i ut
vecklingen av personligheten samt i vilken mån observerbara beteende
förändringar utgör endast l yt1iga" beteendeförändringar, medan de
underliggande personlighetsstrukturerna blir oförändrade och intakta
(Hjelle &Ziegler, 1981).
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Enli9t Eriksons teori präglas livet aven ständig förändring - indivi
den måste med nödvändighet gå igenom ett flertal utvecklingsstadier och
varje .stadium karaktäriseras aven. speciell psykosocial kris. I vilken

.. riktning personligheten förändras är avhängigt av hur kriserna behand
las av individen (Erikson, 1963)~ En yttring av ungdomars identitets
kriser är problem i samband med yrkesval. Enligt Erikson är svårighe
ten att skapa en yrkesidentitet ett stort problem i ungdomsåren - då
skilda livsstilar är förenade med skilda yrken innebär valet av yrke i
stor utsträckning val av ett sätt att leva. Enligt Erikson måste indi
viden först definiera vem han eller hon är innan ett beslut om vad in
dividen vill bli blir möjligt. För att kunna fatta ett klokt beslut
måste individen således ha en korrekt självbild liksom en uppskattning
av var han eller hon bäst passar in i avseende yrke (Hjelle &Ziegler,
1981). Ungdomars obeslutsamhet i yrkesvalet sägs avspegla en mer fun
damentalobeslutsamhet i fråga om den personliga identiteten som bygger
p! Svårigheten i att välja livsvärden. Obeslutsamheten finns hos bägge
kÖhen~ men är beroende av olika faktorer - den unga kvinnan är i första

-hand föremål för en social press att föda och fostra barn, medan den
unge mannen förväntas välja en karriär i förvärvslivet.

I fråga om ungdomars konsument beteende anser Erikson (1963) att lik
farmigt beteende i kamratgrupper är uttryck för försvar mot identitets
förvirring. När ungdomar är osäkra om vem·de är ger det likformiga be
te.endet en känsla av intern stabil itet och säkerhet. Vidare tjänar
ext.r'ema kläder, frisyrer, musik, etc som symboler för ungdomars av
stånd till föräldrarna och vuxenvärlden. Medlemskapet i kamratgrupper
ger därutöver också möjligheter till kontakt med skilda politiska,
sociala, ekonomiska Qch religiösa ideologier, vilka ungdomarna känner
sig dragna till t,sin identitetssökning. Till vissa delar s0ker ung
domarna nya personliga vtirderingar som ersättning för reglerna under
barndomen och då kan experimentering med ideologier stärka identiteten
som utvecklas.

1\ven i: Banduras sociala inlärningsteori (Bandura, 1974) understryks
möjligheten att förändra ~ersonligheter~ Teorins viktigaste antagande
är att en stor del av inlärningen sker g~~om observation - modell-
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inlärning. Modellernas påverkan antas i huvudsak generera inlärning
via deras informativa funktion som innebär att den förstärkning som
följer på en modells respons ger information om vilket utfall en re
spons kan väntas få. Inlärning genom observation styrs av fyra till
varandra relaterade processer: uppmärksamhet, retention, motorisk re
produktion och motivation, vilket är en aktiv och konstruktiv snarare
än en mekanisk processkedja.

Modellers påverkande roll har demonstrerats bl a vid experiment där
försök har gjorts att ändra försökspersoners inställning till för
dröjd belöning. Banduras och Mischels (1965) undersökning visar att
barn som innan experimentet hade visat ett responsmönster karaktäri
serat av fördröjd belöning kunde ändras till att ha preferenser för
omedelbara och mindre värdefulla belöningar genom modell inlärning.
På motsvarande sätt kunde också de barn som innan experimentet hade
haft preferenser för omedelbara belöningar ändras till att bli beredda
på att vänta på belöningar. Ett intressant resultat aven uppfölj
ningsstudie en månad senare var också att effekterna av behandlingen
tycktes kvarstå.

Också Allport (1961) understryker personlighetens dynamiska karaktär:
"Personality is the dynamic organization within the individual of
those psychophysical systems that determine his characteristic be
havior and thought ll

• I Allports teori är individers beteende under
ständig utveckling och förändring, vilket innebär att individen inte
uppfattas som ett statiskt väsen trots att det finns ett underligg
ande mentalt system som integrerar och organiserar personlighetens
olika element. Enligt teorin är personligheten uppbyggd av "deter
mining tendencies ll

, som framträder vid vissa stimuli och ger då upp
hov till handlingar som avslöjar individens natur. Med begreppet
egenskap (trait) avser Allport en predisposition att avge liknande
responser vid varierande typer av stimuli.

I Allports teori delas egenskaperna in i klasser efter hurpass domi
nerande de är i en individs liv. Den första typen av egenskaper,
grundegenskaperna, är så dominerande att så gott som alla handlingar
hos en individ är påverkade aven viss egenskap. De centrala egen-
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skaperna är i mindre grad dominerande och utgör byggstenarna i person
ligheten. Centrala egenskaper är tendenser som en individ ofta säger
att omgivningen urskiljer - uppmärksamhet, livlighet, soc;alibilitet,
etc. En tredje typ av egenskaper kallar Allport "secondary traits".
Dessa egenskaper är dispositioner som är i mindre utsträckning fram
trädande och konsistenta än de andra egenskaperna. Som exempel på så
dana egenskaper nämns preferenser för maträtter, specifika attityder
och andra situationsbestämda karaktäristika hos individen.

Enligt Allport behöver en vuxen person en enande livsfilosofi för att
kunna känna att tillvaron har en mening och denna livsfilosofi är
grundad på värden - övertygelser om vad som är och vad som inte är vik
tigt i livet. I sitt arbete identifierade och mätte Allport följande
värdedimensioner:

Den teoretiska. Den teoretiska personen intresserar sig
första hand för att upptäcka sanningen. Hans eller hennes
intressen är rationella, kritiska och empiriska. Den teo
retiska personen vill mest av allt ordna och systematisera
sin kunskap.

Den ekonomiska. Den ekonomiska individen ser störst värde i

det som är användbart. Hon eller han är praktisk och intres
serad av att tjäna pengar, vilket till en början är uttryck
för grundläggande behov. Det ekonomiska värdet utvidgas suc
cessivt. Ekonomiska individer blandar ihop lyx och skönhet
och i deras relation till andra människor är den ekonomiska
individen mer intresserad av att överträffa dem i fråga om
välstånd än på något annat område. Den ekonomiska individen
väljer vidare utbildningslinjer som ger praktiskt användbar
kunskap och uppl ever kunskap som -j nte di rekt kan användas
som oviktig.

Den estetiska. Den estetiska personen sätter högst värde på
form och harmoni. Sådana personer sätter sig emot det eko
nomiska värdet och upplever tillverkning, reklam och handel
som fördärv av deras mest primära värden. I sociala samman-

12
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hang är den estettska individen inte intresserad av välstånd 
de är individualister och självständiga i sina kontakter med
andra~

Den sociala. Den sociala personen finner högst värde i andra
personers kärlek och är vänlig, sympatisk och Qsjälvisk. Den
sqciala individen ~pplever den teoretiska, ekonomiska och
esteti ska atti tY,den som ka 11 och inhuman.

Den politiska. Den politiska individens dominerande intresse
är makt. För vtssa personligheter är maktbegäret ett mycket
grundläggande drag och avspeglar sig i många livssituationer.

Den religiösa. Den religiösa individen sätter högst värde på
enheten och försöker förstå och uppleva världen som en samlad
helhet.

fråga om Allports teori om individers personligheter är det viktigt
aft ndtera att en fndi'vid 'inte uteslutande hör till en viss personlig
hetskategori utan att~ärdedimensionerna är'över1appande.

8.4.2 ~e~ultat från den empiriska undersökningen

Resuli~t~f~v den empiriska undersökningen visar att barnen i första
hand ser vissa materiella dimensioner som är viktiga. Som redan tidi-

, gare 'antytts ~'tycks barnen värdera "säkerhet" mycket högt - det är vi k
tigt att ha ett arbete som är säkert och söm ger en trygg ekonomisk
situation. Men vid sidan av detta värde"rar barne'n också vissa sociala
mål högt - att vara tillsammans rned sin familj och att ha många vän
ner. Också dessa mål ger ~å sätt och vis uttryck för säkerhetsdimen
sionen - man strävar efter en säker livssituation. Som rangordningen
i tabell 8:11 visar kommer många av de egorelevanta dimensionerna re
lativt långt ner på listan över viktiga mål.
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TABELL 8:11. Rangordning av de 15 viktigaste värdena

Rang Värde

l Att man vet ,att man får behålla det jobb som man har.
2 Att man får lön (pension) när man blivit gammal och inte kan

arbeta mer.
3 Att man vet att man har så mycket pengar så att man klarar sig.
4 Att vara tillsammans med sin familj.
5 Att man vet att man aldrig behöver vara utan pengar.
6 Att man inte gör sig illa på jobbet.
7 Att man får lön när man är sjuk.
8 Att ha många vänner.
9 Att man gör nyttiga saker på jobbet.

l O Att man" i nt e bl i r för trött av jobbet.
11 Att man får jobb genast efter skolan.
12 Att man träffar vänner då man är ledig.
13 Att man inte är sysslolös på fritiden.
14 Att andra tycker om mig.
15 Att det finns gott om daghem.

Med Allports termer - se föregåeDde avsnitt - kan den ekonomiska och
den sociala värdedimensi9~en i personligheten enligt resultatet så
ledes sägas utvecklas tidi~t hos barn., Vad gäJ)er den ekonomiska
värdedimensionen tycks dock måDga barn vara nöjda med en trygg eko
nomi?k situation.

Enligt Maslows (1954) ofta refererade men också kritiserade teori om
hur människors behov är rangordnade är strävan efter självförverklig
ande den grundläggand~ drivkraften i. personligheten. Mas10ws behovs
hierarki är uppdelad i sex steg enligt följande:

1. Fysiologiska behov: dominerar individens situation så länge
de i~te är tillfredsställda, men får en undanskymd plats då
de är tillgodosedda.
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2. Behov av säkerhet: gäller både yttre trygghet och känslo
mässig upplevelse av säkerhet.

3. Behov av tillgivenhet och kärlek: när tryggheten finns söker
man kontakt med vänner.

4. Behov av uppskattning och status: uppskattning av insatser
och självförtroende inför andra.

5. Behov av självförverkligande: fullständigt utnyttjande av
förmågan.

6. Behov av kunskaper för dess egenvärde: hör till självförverk
ligandet.

Resultaten som presenterats stöder till viss del Maslows teori. Behov
av säkerhet kommer före behov av tillgivenhet/kärlek och uppskattning/
status, liksom också före behov av självförverkligande. Det är tänk
bart att detta mönster passar bättre in på barns uppfattningar än på
vuxna personers, eftersom barnen är i en startposition i livet. De
har ännu inga erfarenheter från vuxenrollen och det är möjligt att de
därför i större utsträckning rangordnar värdena enligt Maslows princip
än vuxna gör. Eftersom barnen inte har varit i de situationer som
genom frågorna har presenterats för dem, kan de inte heller uppleva
något av behoven som uppfyllda.

En jämförelse av rangordnin~en för de tre årskurserna visar inga nämn
värda avvikelser mellan årskurserna förutom att de yngsta barnen vär
derar "Att man gör nyttiga saker på jobbet" högre än de äldre barnen
samt att de yngsta barnen ser det som viktigare att kunna konsumera
utan föregående sparande än de äldre barnen. Den senare avvikelsen
kan förklaras med de yngre barnens svårigheter i att invänta belöningar.

Då projektet inte har varit av longitudinell karaktär och följaktligen
upprepade mätningar inte har genomförts, är det svårt att med ledning
av dessa resultat dra slutsatsen att barns värderingar i fråga om de
mätta dimensionerna i stort sett bibehålls mellan årskurserna 3 och 7.
Trots detta kan dock resultatet läggas till grund för en hypotes att

barns värderingar i nämnda riktning kan vara oförändrade under ett an
tal år för att vid kontakter med nya roller och utökade erfarenheter
eventuellt förändras.
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Som nyss nämnts fanns inga större skillnader mellan de tre årskursernas
rangordningar av värden för de barn som gjorde en viktning av värdena.
En skillnad-,finns dock i andelen barn som kunde bedöma vikten av vär
dena och som följaktligen hade bildat uppfattningar kring värdena som
frågorna behandlade. Det genomsnittliga interna bortfallet (de som
valde att svara "vet ej" på frågorna) var för årskurs 3 25 procent, för
årskurs 5 12 procent och för årskurs 7 10 procent. Som framgår ökar
andelen bedömningar markant mellan årskurserna 3 och 5 för att därefter
stabiliseras på ca 90 procents nivå. Detta indikerar att barns värde
struktur stegvis ökar i omfattning och att ökningen är störst i 10-11
årsåldern. I Piagets termer kan denna förändring sägas uttrycka assi
milation - nya objekt och erfarenheter har införlivats i existerande
schemata - men också ackomodation - barnets förmåga att kombinera
schemata har utvecklats. Resultatet ligger även i linje med Staceys
(1982) beskrivning av utvecklingsmönstret, dvs att barnet i 10-11 års
åldern blir i högre grad förmäqet att uppfatta samband och lättare kan
koppla ihop isolerade händelser till system av relationer.

8.5 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

Detta kapitel har i huvudsak ägnats åt diskussion av barns uppfattning
ar kring arbete och utvecklingen av uppfattningar om arbetets och kon
sumtionens utbyten. I ett senare avsnitt diskuterades också, mot bak
grund av personlighetsteorier, föränderligheten i barns uppfattningar.

När det gäller barnens uppfattningar om arbetets utbyten visar under
sökningen att barn i större utsträckning än vuxna tillmäter det instru
mentella utbytet av arbete ett högt värde. Till skillnad från de vuxna
tycks barn inte anse att arbetets möjlighet att bidra till självför
verkligande är viktigt utan ser arbetet mer som en inkomstkälla vid
sidan av att arbetet ger ett socialt utbyte.

Undersökningen visar också att barn sätter stort värde på en livssitu
ation som präglas av ekonomisk trygghet. Barn tycker att det är vik
tigt att ha anställningstrygghet, att få ett arbete omedelbart efter
avslutade studier och att ha en acceptabel ekonomisk situation.
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Resultatet antyder att barns värdestruktur stegvis ökar i omfattning
med åldern, men också att värderingar kan bestå för ett antal år"för
att vid kontakter med nya roller och utökade erfarenheter eventuellt
förändras.
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9 Diskussion och utblick

.,,' ....

9.1 IMPLIKATIONER

Inom ramen för ifrågavarande projekt h~r resultat, hypotes~n q~h id~er

genererats från den empiriska undersökningeRs~mt från t~orier och
forskningsrön inom angränsande forskningsfäl,t. I detta avsnitt di sku
teras 'implikationer för parterna i den ekoP9miska socjalisationen.

Den på sätt och vis kanske viktigaste agenten vid den ekonomiska soci
alisationen är barnet självt dels därför att barnet tar egna initiativ,
dels därför att det är selektivt när det mottar inflytande från omgiv
ningen. Utgångspunkten i projektet har varit att barnet ,är en aktiv
part i sin egen utveckling och att barnet påverkas av men ocksA påver
kar sin omgivning. Den barnpsykologiska forskningens, nyare rön
(Hetherington &Parke, 1979) har visat att barnet både motoriskt och
kognitivt utvecklas snabbare än man tidigare trott. Vidare har denna
forskning visat att redan det späda barnet är en social individ som
söker kontakt med, lär ifrån och interagerar med sin omgivning. Så
har exempelvis Piagets tidiga antaganden om att barnet i förskole
åldern är egocentriskt motbev·isats (se Brainerd, 1978). Det ny.a an
tagandet är i stället att barnet redan ~idigt inte bara pratar ,med och
om sig själv utan att språket redan då de förs~a orden uttry~k~ har
ett kommuni kativt syfte - "att språket använd~ för att aktivt kunna ut
forska världen och för att nå personer i o~givningen. Forskningen har
också visat att barnet -redan i förskole!ldern börjar kunna sät~a sig
in i hur andra människor tänker och känn~r~ ~
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Den utvecklingspsykologiska forskningen har också visat att barnet har
en mycket stark inneboende utvecklingskraft och att en på grund av
yttre faktorer hämmad utveckling vid ett stadium kan kompenseras vid
ett senare stadium.

Dessa forskningsrön implicerar att barnet inte uteslutande är en passiv
mottagare i förhållande till socialisationsagenter i omgivningen utan
att barnet bör ses som en till stora delar på eget initiativ informa
tionssamlande och informationsbehandlande individ. Sveriges Radios pro
grampublikmätningar (Filipson &Schyller, 1982) visar att barn till och
med i större utsträckning än vuxna är känsliga för hur utbudet av tv
program ser ut och att de varierar sitt tittande ~fter programmens
attraktionsgrad. Då massmedierna utgör ett viktigt inslag i barnens
soc;alisationsmiljö är detta ett intressant resultat. Intresset för
tv - ett fär barn lättillgängligt massmedium - kulminerar; 10-11 års
åldern, då barnen är som mest informationsaktiva för att sedan avta.
Att barn i allmänhet och i vissa åldersgrupper i synnerhet är informa
tionsaktiva bör av grupper med socialiserande uppgifter uppfattas som
en möjlighet att forma barn och att öka deras kunskaper. Att denna
möjlighet finns visar Filipson &Schyl1ers (1982) mätning av tittandet
på barnprogrammet "Svenska Sesam", som är ett program där kunskap för
medlas på ett underhållande sätt. Programmet fångade i genomsnitt 74
procent av tre- till åttaåringarna (den undersökta publikgruppen).
Det är enligt min mening synd att så mycket arbete i forskningen har
lagts ned på att i första hand bevisa tv-mediets nackdelar för den
unga publiken och jag hoppas att i diskussionen framledes i högre
grad tv:s möjliga positiva effekter behandlas.

Barnets unika nyfikenhet qch lust att upptäcka bär, enligt min mening,
tas tillvara även i formandet av den ekonomiska personligheten. Ex
empelvis kan på ett för barriet anpassat sätt konsumentundervisni~gl

införas redan i lågstadiet och senare följas upp i mellan- och hög
stadiet. Undersökningen visar att de yngsta barnen är mest positiva
till skolan och att dessa barn också i störst utsträckning tror att
de kommer att få nytta av de genom skolan förmedlade kunskaperna.
Liksom barnens nyfikenhet bör deras tidigt positiva inställning till



173

skolan tas tillvara. Eftersom barnet utanför skolan kommer i kontakt
med information (exempelvis reklam) som många gånger inte är avpassad
för dess kognitiva kapacitet är det viktigt att barnet får hjälp med
att på ett konstruktivt sätt tolka informationen. Här har skolan en
viktig uppgift.

Familjen framhålls ofta som en mycket viktig agent i barnets sociali
sation. En alldeles speciell roll spelar fortfarande modern - hon har
alltjämt åtminstone informellt det största ansvaret för omvårdnaden
och uppfostran av barnen. Familjens roll har dock under de senaste
årtiondena markant förändrats bland annat på grund av kvinnornas
ökade deltagande i förvärvslivet, vilket har medfört att nya grupper
av socialisationsagenter (daghem, dagmammor, fritidshem, etc) kan antas
ha övertagit delar av mödrarnas socialiserande roll. Men förändringens
vindar blåser också åt ett annat och helt nytt håll. Atminstone de
unga fäderna har nu i större utsträckning än förr börjat engagera sig
i omvårdnaden av barnen och en jämnare fördelning av hushållssysslorna
mellan män och kvinnor kan märkas. Än så länge ligger dock denna för
ändring främst på attitydplanet.

En av hypoteserna grundad på tidigare forskningsrön var att barn i
första hand lär sig de rationella aspekterna av konsumtionen - exem
pelvis sparande - vid interaktion med föräldrarna. Den empiriska
undersökningens resultat visar att det åtminstone finns en grund till
socialisation via föräldrarna i fråga om konsumtion eftersom barn och
föräldrar diskuterar konsumtionsrelaterade frågor. Resultatet stöder
till vissa delar hypotesen om inlärningen av de rationella aspekterna
av konsumtionen, men tyder också på att inlärningen kan variera i
olika ålderskategorier. Så kan exempelvis diskussioner om konsumtion
även leda till positiva konsumtionsvärderingar samtidigt som resulta
tet kan bli positiva attityder till sparande. I fråga om kunskapsin~

lärningen (som den här har mätts) spelar dock föräldrarna ;endast en
marginell roll.

Som nämndes i kapitel 7 kan socialisationen i familjen ske genom vari
erande processer - genom modellinlärning, imitation, verbal interak-
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tion, instruktioner samt genom belöningar och bestraffningar. detta
projekt har tiden som föräldrar och barn umgås samt inn~håll~t diskus
sionerna vid interaktionen studerats och relaterats till barnens kun
skaper och värderingar. Ju oftare barnen träffar sina föräldrar desto
större möjligheter har de att lära sig av föräldrarna. genom samtliga
processer och ju oftare barnen med sina föräldrar diskuterar konsumtion,
sparande och arbete desto större är möjligheten at~ inlärningen är base
rad på instruktioner, belöningar och bestraffningar.

Inom den barnpsykologi ska forskningen anses, inlärningen genom observa
tion (modell inlärning och imitation) vara ,en mycket viktig inlärnings
process (Bandura, 1977). Barnet börjar redan i späd ålder imitera per
soner i sin omgivning. Till en början imiterar barnet endast motoriska
beteenden, men efter hand lär sig barnet att även imitera socialt bete
ende och det äldre bårnet kan också minnas det inl~rd~ ,beteendet och
utföra den inlärda handl ingen vid en senare tidpunkt.: "While the obser
ver views the model's behavior, the observer codeS the modeled actions
in the form of verbal or symbolic images that can later be retrieved
when the observer performs the model 's actions" (Bandura~ 1971). En
ligt Bandura är vidare denna så kallade II vicarious learning ll viktig
därför att det inlärda beteendet också kan användas i nya situationer
(transfer) .

Forskningsrönen om inlärning genom observation implicerar .att det inte
alltid krävs regelrätt undervisning för att inlärning skall ~ga rum
och att barn således indirekt och kanske också omedvetet från sin. om
givning kan lära beteenden och värderingar som vid ett senare till
fälle kan uttryckas i handl ingar. För social isationsag.enter som tjänar
som modeller för barn innebär detta att de inte enbart genom ord utan
också genom handl i ngar - eget beteende -. kan påverka barnet i önskvärd
riktning. Vidare kan socialisationsagenten räkna med att viss obser
vationsinlärning både kan ha kort- och l~ngsiktiga effekt,er och ·att
inlärning genom observation även kan utsläcka tidigare beteenden.

Inom barnpsykologin skiljer man m;ellan auktoritära och aU,ktoritativa
uppväxtmiljöer. Den auktoritativa föräldern,~er barnet frihet inom
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rimliga gränser men ger stöd och inför restriktioner på områden där han/
hon har större kunskaper och erfarenheter än barnet. Denna uppväxtmiljö
ger barnet möjligheter att utforska omgivningen och att samla kunskaper
och livserfarenheter utan att känna oro för föräldrarnas reaktioner.
Till skillnad från den auktoritativa föräldern är den auktoritära för
älderns relation till sitt barn kylig och styrd av regler som barnet
upplever som svåra att förstå och följa. Enligt Baumrind (1967) gynnar
i allmänhet en relation mellan barn och föräldrar som är präglad av
värme och rimliga restriktioner samt ansvar och uppmärksamhet utveck
lingen av barnets syn på sig själv som individ, dess anpassbarhet, dess
kompetens, dess internaliserade kontroll samt popularitet i kamratgrup
per.

Det auktoritativa hållningssättet är enligt min mening att föredra även
vid den ekonomiska socialisationen. Det är viktigt att stödja barnet i
dess utveckling till konsument genom att som förälder bidra med kunska
per och erfarenheter och att diskutera och förklara barnets och sitt
eget handlande i konsumtionssituationer. I den ekonomiska socialisa
tionen tror jag vidare att det är ogynnsamt för barnets utveckling att
i alltför hög grad skydda barnet från så kallade kommersiella inslag i

dess miljö utan att erbjuda barnet en alternativ miljö. I stället an
ser jag att barnet bör få möjlighet att med den vuxnes hjälp orientera
sig i, utnyttja och reagera på den kommersiella miljön genom att få
delta i p1anerings- och beslutsprocesser.

Resultaten och hypoteserna som har presenterats i detta projekt kan ge
vägledning åt ytterligare en viktig grupp socialisationsagenter 
marknadsförarna. Resultatet från undersökningen visar att barn tidigt
blir självständiga konsumenter endast i fråga om billiga och ~kompli

cerade konsumtionsvaror. Mer komplicerade köpbeslut - exempelvis vid
klädinköp - börjar flertalet barn fatta självständigt först i årskurs
7. Undersökningen visar att kläder och dyrare kapitalvaror diskuteras
och köps tillsammans med någon vuxen familjemedlem. Enligt undersök
ningen föregås köpbeslutet också av behovsprövning samt pris- och
funktionsbedömning. I fråga om reklamen visar studien att många barn
i stort sett är positiva till reklam för produkter av nödvändighets-
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karaktär och att över hälften av barnen också tycker att reklamen har
ett informationsvärde. Men många barn, och i synnerhet de äldre, är
också medvetna om reklamens övertalande syfte och anser att det i re
klamen ofta förekommer överdrifter. Dessa resultat antyder att barnet
är en mer sofistikerad konsument än man kanske tidigare trott, vilket
bör beaktas vid planering av marknadsföring till barn. Statens Ung
domsråd (1981) har föreslagit en genomgripande sanering av företags
reklam som är riktad till barn: "Vi föreslår att marknadsföringslagen
kompletteras så att ovidkommande bilder och texter samt påståenden som
inte kan bevisas ej tillåts. Det vill säga att man i reklamen i stort
sett endast får avbilda varan och beskriva dess faktiska egenskaper ll

•

Även om en riktigt så drastisk sanering av reklamen kanske inte är
nödvändig eller önskvärd, bör marknadsföraren dock beakta att barn
innan köp söker vederhäftig information om produkter och att de också
kan avslöja överdrifter i reklamen samt att de är kritiska mot över
ord. En översyn av sättet att marknadsföra produkter till unga kon
sumenter borde därför kunna skapa ett bättre kommunikationsklimat för
företagen på ungdomsmarknaden.

9.2 METOD- OCH MÄTPROBLEM

Metod- och mätproblem förekommer vid så gott som alla empiriska studi
er i större eller mindre utsträckning. Bland de problem som kan göra
att resultatet av mätningar ifrågasätts finns bland annat frågor om
måtten - som vid attitydmätningar ofta väljs subjektivt av forskaren 
mäter det som de är avsedda att mäta, om tidpunkten för undersökningen
är rätt vald, om intervjupersonerna uttrycker sin egentliga mening i
de frågor som undersöks, om den tekniska databehandlingen har gått
rätt till, om analysmetoden är relevant samt hur tolkningen av resul
taten har gjorts.

9.2.1 Barn- contra vuxenstudier

Mitt intryck under arbetet med projektet har varit att mätproblemen
generellt sett anses vara större vid undersökningar av barn än vid
studier av vuxna personer. Detta är som sagt endast ett intryck
vars giltighet är svår att belägga. Vid planeringen och genomförandet



177

av mätningarna har jag dock sett detta som ett möjligt förhållande och
därför försökt anpassa mätmetoden efter barns möjligheter att göra be
dömningar och att svara på frågor.

Att forskningsområdet är relativt nytt och att utprovade mätmetoder
inte har funnits att tillgå för de flesta frågeområdena har komplice
rat projektets planering och genomförande. I de fall då utprovade
mätinstrument har funnits har dessa också använts - exempelvis har
massmedieforskares frågor om barns tv-beteende och tv-relationer ut
nyttjats samt sociologers frågebatterier för att undersöka interak
tionen mellan barn och föräldrar. De frågor som nykonstruerades for
mulerades så att de skulle kunna förstås och besvaras av även de yng
sta barnen samt så att de inte skulle upplevas som alltför naiva av
de äldre barnen. Ett alternativt och kanske på sätt och vis mer kor
rekt tillvägagångssätt hade varit att konstruera olika frågeformulär
för de tre åldersgrupperna. Av resursskäl valdes dock inte denna
strategi. De nykonstruerade frågorna provades ut vid pilotstudier.
Med anledning av att undersäkningsgruppen bestod av barn begränsades
också varje undersökningstillfälle tidsmässigt - undersökningen dela
des upp på två tillfällen (se vidare avsnitt 4.1.2).

9.2.2 Mätningar av kunskaper

Kunskapsfrågorna prövades ut successivt vid provintervjuer och det
slutliga valet av frågor baserades på faktoranalys av data från
pilotstudierna.

Som tidigare nämnts ställdes totalt 18 kunskapsfrågor - åtta konsu
mentrollsrelaterade och tio arbetsrollsrelaterade. Det slutliga ur
valet av frågor gjordes så att både lätta, medelsvåra och svåra frå
gor blev representerade och i frågeformuläret blandades frågor av
olika svårighetsgrad. Vidare blandades även frågorna inom de två
frågeområdena inför undersökningen.

Av frågeformuläret i bilaga l framgår att kunskapsfrågorna ställdes
i påståendeform och att barnen vid undersökningstillfället fick ange
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om påståendena var korrekta eller felaktiga (svarskategorierna var
"rättII, IIfel ll oc.:-o livet intell). Korrekta och felaktiga påståenden blan
dades och barnen uppmanades svara livet inte ll när de inte kunde besvara
en fråga.

Vid undersökningens genomförande kontrollerades att barnen inte kunde
rådfråga sina kamrater eller jämföra sina svar sinsemellan.

9.2.3 Mätning av attityder

Liksom kunskapsfrågorna prövades också attitydfrågorna ut successivt.
I ett första steg gjordes personliga intervjuer med barnen och svaren
bandades. Vid dessa intervjuer prövades både öppna frågor och frågor
med svarsalternativ. Erfarenheterna från provintervjuerna var dels
att barn när de intervjuas en och en blir osäkra, dels att ostruktu
rerade och öppna frågor är svåra att besvara för barn.

Det tillvägagångssätt som slutligen valdes - gruppenkäter och frågor
med svarsalternativ - tycktes av många barn uppskattas och intrycket
blev att barnen tyckte att uppgiften de fick var intressant.

Vid studier motsvarande den ifrågavarande är det svårt att uttala sig
om frågornas validitet. För att öka de beroende måttens validitet
konstruerades dock index av frågorna - se vidare kapitel 7.

9.2.4 Mätning av beteenden

Som tidigare nämnts är beteenden svåra att mäta med gruppenkätmeto
den. Denna metod, !örutsätter att frågor om beteenden är retrospek
tiva och sådana frågor är det erfarenhetsmässigt svårt att få rätt
visande svar på. Följaktligen kan också frågan om barns sparbeteende
antas ha låg validitet.

När retrospektiva frågor om beteenden ställs bör dessa vara konkreta
och i möjligaste mån specificerade (tids- och rumsmässigt). Vad gäl
ler frågan som konstruerades för att mäta självständigheten i inköps-
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situationer kunde detta krav tillgodoses och intrycket var också att
barnen upplevde frågan som lättbesvarad.

Ett ytterligare sätt att mäta beteenden på är att fråga om intervju
personens beteende i en tänkt situation. Även denna frågeteknik an
vändes.

9.3 FORTSATT FORSKNING

Ekonomisk socialisation är, som inledningsvis anmärkts, ett till vissa
delar nytt forskningsområde. Av detta följer dels att det finns mycket
litet gjbr~ på området, dels att det finns mycket som kan göras.

Det delområde av den ekonomiska socialisationen som hos forskare har
rönt störst 'intresse är konsumentsoci al i sati onen. Inom detta område
kan USA betrakta~ som ett före~ångsland, men barnen där lever i ett
annat konsumtionsklimat än i Sverige bland annat med tanke på att tv
rekl am f"i nns.

Innan iag går in på mer specifika forskningsfrågor där insatser vore
önskvärda vill jag ta upp mer generella forskningsbehov. För det
första 'betraktas de forskningsprojekt som hittills i Sverige genom
förts sonf'i huvudsak hypote·sgenererande. I flertalet studier har an
talet observationer varit litet och undersökningarna har varit geo
grafiskt begränsade (i exempelvis denna studie har endast barn ur en
förortskommun ti 11 Stockholm' intervjuats). Undersökni ngarna borde
således replikeras med ett större" och geografiskt bredare urval.

För det andra borde i fler undersökningar yngre åldersgrupper och
även barn i förskoleåldern studeras. Sådana studier kräver naturligt-

-'vis :att helt nya eller modifierade undersökningstekniker används,
vilket i sin tur kräver studier där teknikerna utprovas. Som ett ex
empel ;på fbrskn'ingsprojekt där intervjutekniken på ett sådant sätt

anpassats är Sonessons (1979) studie.
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För det tredje kräver en grundlig behandling av forskningsproblemet
även longitudinella studier. Grundtanken är ju att socialisationen är
en mycket lång process och för att på ett mer uttömmande sätt kunna be
skriva denna process och för att kunna utveckla teorier som gäller den
ekonomiska socialisationen räcker inte undersökningar av tvärsnitts
karaktär (se t ex Magnusson, et al., 1975).

9.3.1 Studier av barns relationer till reklam

Enligt Calder, et al. (1976), och Wartella, et al. (1978), kan hos
yngre barn det visuella minnet vara helt utslagsgivande för hur bar
nets produktpreferenser gestaltar sig. Vidare har Rossiter (1976) ;
en undersökning av sex-, åtta- och tioåringar i USA visat att barn i
dessa åldersgrupper har en mycket rik databas av visuell information
om olika märken av frukostflingor och denna studie tyder på att den
visuella informationen kan vara utslagsgivande för barns formulering
av preferenser gentemot olika varumärken. Dessa resultat hade ute
blivit om försök hade gjorts att fastställa barnens preferenser med
traditionella mätinstrument som enbart registrerar information lagrad
i det verbala minnet.

Vid forskning om barns attityder till och uppfattning om reklam samt
vid försök att mäta reklamens p~verkande effekter på barn kan tanke
gångarna ovan vara värde att beakta.

Ytterligare ett område som hittills har varit relativt styvmoderligt
behandlat i forskningen är utbudet av reklam till barn. Hittills
har mycket få översikter på dessa områden gjorts, av vilka en är
Billgrens (1980) studie. Huvudsyftet med denna undersökning var att
genom pilotstudier undersöka dels omfattningen av reklam till barn
och ungdom, dels barns och'lungdomars attityder till reklam. De re
klamformer som studerades var i huvudsak annonser i serie- och ung
domstidningar, filmreklam samt direktreklam till barn och ungdom.
Utöver detta studerades så kallad dold reklam, sådan som inspirerats
av kända gestalter från filmens, tv:s och seriernas presentationer.
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Asikten att barn blir vilseledda av reklam och att de förleds till
oöverlagda köpbeslut förekommer ofta i diskussioner men är sällan base
rade på reslutat från empiriska studier. Detta samt det faktum att nya
reklammedier har börjat användas (exempelvis video i butikerna) eller
står i kulisserna (tv-reklam) gör det högst angeläget att för att möta
samhällets konsumentvärnande målsättningar genomföra regelbundna under
sökningar av reklam riktad till barn och hur den mottas.

9.3.2 Barns köpbeteende

Med de undersökningsmetoder som konsumentsocia1isationen hittills har
studerats har i regel inte beteenden kunnat re9istreras. Resultatet
från en av de tidigare genomförda undersökningarna (Hedberg, Johansson
&Jundin, 1976) tyder på att butiksexponeringen är en viktig påverkans
källa till köp hos barn och detta förhållande borde därför undersökas
grundligare. En intressant forskningsfråga är yngre barns inköps
mönster och hur dessa lärs in. I ett föredrag vid seminariet om "Barnet
i konsumtionssamhället" arrangerat av Nordiska Ministerrådet 1979,
menade Ralf Helenius i sitt anförande att socialisationen i köpproces
sen av praktiska skäl ofta redan börjar när barnet lär sig sitta och
då placeras i affärernas varuvagnar vid föräldrarnas inköp.

Ytterligare ett intressant forskningsproblem inom ramen för konsumen
ters köpbeteende är så kallade "reverse socialization" (Hard, 1974)
med vilket menas de processer genom vilka barn kan påverka sina för
äldrars kunskaper, attityder och beteenden.

Det område inom ramen för den ekonomiska socialisationen som jag har
funnit vara minst behandlat är barns attityder till sparande samt
barns sparbeteenden. En forskningsuppgift som ifrågavarande studie
avseende barns sparande ger uppslag till är hur barns sparande bäst kan
mätas. Mitt intryck från fältarbetet var att mängden sparade medel
inte kan mätas med retrospektiva frågor av den typ som jag använde.
Möjligtvis vore en form av dagb~cker en bättre metod. Ytterligare ett

13
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förslag är att barn~s 'atti;tyder" til l sparande samt srarbeteenden under
söks med djupintervjuer för att komplettera den bild som kvantitativa
undersökn i ngstekn iker' kan ge.

9.3.4 Studier av uppfattningar kring arbete

Ytterligare en viktig forskningsuppgift är att undersöka vilken roll
tidig arbetslivserfarenhet och socialisationsagenters bilder av för
värvsarbete spelar för de ungas syn på arbete och uppfattningar om
arbetets betydelse. Även detta är ett i stort sett outforskat område.

'Forskningsuppgiften är vikti~ inte minst för den politiska diskussionen
. om hur belöningssystem skall ge incitament för engagemang i arbete samt

för att kunna skapa en uppväxtmiljö där ungdomar tidigt får en mång
sidig bild' av förvärvslivet.

il
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Bilaga 1: Frågor som ställdes till barnen samt svars
fördelningar 'uttryckta i procent.

8.1.1 Intervjuomgång 1. Formulär A.

NAMN

KLASS

SKOLA

Försök svara på alla frågorna, men fundera inte så länge på

varje fråga. Svara som du tycker och tror nu.

l. Har du några syskon? (Sätt kryss för bara ~ sak.)

10 jag har inga syskon

51 ett syskon

22 två syskon

11 tre syskon

6 fyra eller fler syskon Bastal: 260

2. Om du har syskon, är de äldre eller yngre? (Sätt kryss för bara
~ ~ak.)

10 inga syskon

35 äldre

34 yngre

21 jag har både ä1dre~osh yngre ~yskon

3. Hur b~r du? (Sätt kryss för bara ~ sak.)

44 'i lägenhet

56 i villa/radhus/kedjehus

4. Har du veckopeng eller månadspeng? (Sätt kryss för bara ~ sak.)

veckopeng

månadspeng

varken eller, jag får pengar lite då och då

jag:brukar inte få några pengar

5. Om du får pengar, hur mycket får du då varje gång? (Fyll i hur många
kronor.)
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6. Hur ofta gör du någonting av det ~om' räknas upp här ensam? (Sätt
kryss för antingen,ofta t sällan eller aldrig för varje sak.)

Ofta Sällan Aldrig ~!!~~!!!:

Spelar instrument (pianot gitarr, •• ) 20 24 56 248

Sportar (fotboll, ridning, pingis, •• ) 39 35 26 251

Går på bio, teater t •. 5 55 40 252

Sysslar med någon hobby (frimärken, 37 44 19 248
stickar, •• )

Går på stan 12 38 50 252

Spelar spel 22 55 23 251

Lyssnar på skivor 67 29 4 254

7. Hur ofta gör du någonting av det som räknas upp här tillsammans med
kompisar? (Sätt kryss för antingen ofta, sällan eller aldrig för varje
sak.)

Ofta Sällan Aldrig ~!!!!~!:

Spelar instrument 12 21 67 247

Sportar 69 23 8 256

Går på bio, teater t •• 27 59 14 252

Sysslar med någon hobby 14 42 44 250

Går på stan 31 44 25 253

Spelar spel 38 54 8 251

Lyssnar skivor 53 37 10 251

8. Hur ofta brukar du se på tv under skolveckan? (Måndag till fredag.)
Sätt kryss för bara en sak.)

7

19

74

aldrig eller nästan aldrig

en.eller ett par dagar i veckan

varje eller nästan varje dag

9. Om du tittar på tv under skolveckan (måndag till fredag), hur många
timmar varje dag brukar det bli då? (Sätt kryss för bara en sak.)

9 mindre än en timme

14 1 timme

15 l till Ii timme

24 2 tinnnar

23 3 tinnnar

15 mer än 3 timmar ~~!~~!: 254
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10. Hur ofta brukar du titta på de p~ogram när de går som är uppräknade
här? (Sätt kryss för antingen ofta, sällan eller aldrig för varje sak.)

Ofta

Sport 55

Barnprogram (t ex Halv fem, Barnens bio 10

Ungdomsprogram (t ex Lördags, Ventilen, 41
Barnjournalen, Sant & Sånt, sportdags)

Utländska serier (t ex Arvingarna, 74
Fattiga och rika, Onedinlinjen)

Långfilmer pq

Deckare (t ex McCloud, Kojak, Baretta, 81
Cannon)

Nyheterna (Aktuellet, Rapport, Tv-nytt) 32

Sveriges Magasin 4

Kvällsöppet 4

Studio S 6

Sällan

35

52

54

22

33

15

59

64

34

42

Aldrig !!~~~!!:

10 251

38 250

5 252

4 253

247

4 259

9 253

.27 259

62 253

62 254

11. Varför tittar du på tv? (Sätt kryss för ofta, sällan eller aldrig
för varje sak.)

Ofta Sällan Aldrig Bastal:

Jag tittar på tv ..

i brist på annat att göra

för att få reda på saker och ting

därför att jag tycker att det är
roligt

för att veta vad som visats, för
att kunna prata med kamraterna

därför att tv:n ändå är på

därför att någon annan i familjen
tittar

24

48

79

16

19

17

56

36

19

40

44

42

20

16

2

44

37

41

246

244

251

244

244

246

12. Hur ofta tittar du i eller läser en dagstidning? (Sätt kryss för
bara ~ sak.)

5

16

5

35

39

varje dag

ett par gånger i veckan

en gång i veckan

ganska sällan

mycket sällan eller aldrig
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13. Om du tittar i eller läser en dagstidning, hur länge gör du det
då varje gång? (Sätt kryss för bara ~ sa~.)

2 några minuter

31

41

26

ungefär en kvart

mellan en kvart och en halvtimme

längre än en halvtimme Bastal: 255

14. Hur ofta brukar du läsa eller t~tta på sådant i dagstidningen som
är uppräknat här? (Sätt kryss för ofta, sällan eller aldrig för varje sak~

Ofta Sällan. ,Aldrig ~!!!!!:~

Serierna 75 19 6 254

Olyckor och brott 58 30 12 254

Småannonser om saker som köps och 19 ,44 37 254
säljs

Annonser för kläder 13 34 53 253

Bioannonser 52 36 12 252

Sport 50 33 17 254

Svenska nyheter 24 51 25 253

Nyheter från andra länder 23 50 27 253

Tv-program 78 14 8 252

Radioprogram 13 43 44 251

Familjesidan 6 46 48 250

Där det står om popband,. artister 38 46 16 252
och skådespelare

15. Hur ofta händer det att du läser andra böcker än skolböcker
(läxböcker) ? (Sätt kryss för bara ~ sak.)

32

36

7

16

9

varje dag

några gånger i veckan

en gång i veckan

ganska sällan

mycket sällan eller aldrig
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16. Vad för slags böcker läser du? (Du ..f år sätta kryss för flera saker ~

om du inte kryssat för att du aldrig läser böcker.)

7 jag läser aldrig eller nästan aldrig några ~öcker

34 hästböcker~ djurböcker

35 flickböcker~ t ex Kitty, Lotta, Jollie, Marx-Lou

53 serieböcker, t ex Tintin, Asterix

45 pojkböcker, t ex Biggles, Tj~bo, Dante

45 barndeckare, t ex Femböckerna, Hitchcock, Vi sex

20 hobbyböcker " t ex. böcker för frimärkssamlar,e, båtb~.cker

29 andra böcker. Vad? 17 Barnromaner 20 Vuxenromaner
~!!~!!!: 254

17. Hur ofta tittar du i eller iäs~r en serietidning?')(Frågan gäller
tidningar med tecknade serier.) (Sätt kryss för bara ~ sak.)

38 varje dag

34 några gånger i veckan

12 en gång i veckan

12 ganska sällan

4 mycket sällan eller aldrig ~!!!~!!!: 256

18. Om du läser eller "tittar i serietidningar, vilka läser eller tittar

du i då?

7 jag läser nästan aldrig eller aldrig serietidningar

82 Kalle Anka

44 Dennis

40 Blondie

60 9l:an Karlsson

66 Lille Fridolf

52 Fantomen

44 Stålmannen

24 Gigant

26 Seriemagasinet

18 Dracula

47 Tarzan

48 Andra serietidningar. Vilka? _

-~!!!~!!: 256
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19. Hur ofta hände~ det att du läser eller tittar i andra veckotid
ningar än serietidningar?

4 varje dag

42

15

28

11

ett par gånger i veckan

en gång i veckan

ganska sällan

mycket sällan eller aldrig Bastal: 254

20. Vad för slags veckotidningar läser eller tittar du i?

7 jag läser eller tittar aldrig i veckotidningar

30 flicktidningar (t ex Star1et)

20 hästtidningar, djurtidningar

37 sporttidningar

22 veckotidningar typ Lilla Allers

56 veckotidningar för vuxna, t ex Aret Runt, Allers

25 motortidningar

21 båttidningar Bastal: 255

21. Hur mycket träffar du dina föräldrar på vardagarna?

Mamma

på morgonen inn~n jag går till
skolan '-,

på eftermiddagen när jag kommit
hem från skolan

på kvällen när jag tittar på TV

på kvällen när jag inte tittar
på TV

94

64

82

76

49

22

71

63
Bastal: 252

22. Hur mycket träffar du dina föräldrar på helgerna?

Matnma

Nästan hela dagarna

Några timmar på dagen

Hela kvällarna

Några timmar på kvällen

Nästan aldrig

80

19

54

14

2

67

18

46

12

6
Bastal: 251
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23. Vad brukar du och dina föräldrar prata om? Tänk efter och
svara hur ofta det händer att du pratar om de saker som är
uppräknade?

Ofta Sällan Aldrig ~!!!!!:

Om vad du gjort i skolan 50

Om hur det har gått i skolan 53

Om dina kompisar 26

Om dina kompisars föräldrar 5

Om dina föräldrars arbete 25

Om dina föräldrars arbetskamrater 12

Om dina föräldrars chefer 7

Om kläder 36

Om bilar 17

Om att gå ut och handla 25

Om vad ni ska göra under helgen 53

45

39

59

43

50

45

34

51

48

57

38

5

8

15

52

25

43

59

13

35

18

9

249

246

244

243

243

244

243

243

241

244

245

24. Om din pappa arbetar. Har din pappa någon gång berättat för
dig om de saker som finns uppräknade? Sätt ett kryss i de
rutor som finns framför det som han har berättat om!

18 jag bor inte tillsammans med min pappa

2 min pappa har inget jobb

30 hur mycket han tjänar

19 hur nöjd eller missnöjd han är med sin lön

66 vad han gör på sitt arbete

61 vad som hänt på arbetet en viss dag

20 vad han tycker om sin chef

10

37

38

vad hans chef gör

hurdana arbetskamrater han har

vad han tycker om sina arbetskamrater



190

25. Om din mamma ~rbetar. Har din mamma någon gång berättat för
dig om de sak;er som finns; uppräknade? Sätt ett kryss i de
rutor som finns framför det som hon har berättat om!

2 jag bor inte tillsammans med min mamma

14 min mamma har inget jobb

31 hur mycket hon tjänar

21 hur nöjd eller missnöjd hon är med sin lön

66 vad hon gör på sitt arbete

58 vad som hänt på arbetet ~n viss dag

21 vad hon tycker om sin chef

15

48

42

vad hennes chef gör

hurdana arbetskamrater hon har

vad hon tycker om sina arbetskamrater

26. Ungefär hur många kompisar har du som du är tillsammans med
i skolan?

jag brukar inte vara tillsammans med kompisar

j ag har ungefär -:----::-~__
tilfsammans med i skolan

stycken'k~mpisar som jag är

27. Ungefär hur många kompisar har du som du är tillsammans med
på din fritid, efter skolan?

jag brukar inte vara tillsammans med kompisar

jag har ungefär stycken kompisar som jag är
tillsammans med efter skolan, på min fritid

28. Är det samma kompisar som du är tillsammans med i skolan som
du också träffar på fritiden?

jag brukar inte vara tillsammans med kompisar

10 ja, alla

78 ja, en del

11 nej

29. Bor det några barn i din egen ålder nära dig?

34 nästan inga alls

42 ganska många

24 många Bastal: 256
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30. Hur ofta träffar du kompisar- på fritiden, efter skolan?

4

9

3

84

jag brukar inte vara tillsammans med kompisar

bara på vardagarna

bara under helgerna

både på vardagarna och under helgerna

31. Räkna upp några saker som du brukar göra tillsammans med dina
kamrater?

32. Hur tycker du det är att gå i skolan?

8 alltid roligt

41 för det mesta roligt

35 varken roligt eller tråkigt

14 för det mesta tråkigt

2 alltid tråkigt ~~~~!!: 256

33. Tror du att du kommer att få någon nytta av det-som du lär dig
i skolan, när du blir äldre?

51 ja, av det mesta som jag lärt mig

34 ja, av en del av det som jag lärt mig

15 vet ej

O nej, av så gott som ingenting av det jag lärt mig

O nej, av ingenting som jag lärt mig i skolan ~~~!~1: 256
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34. Om du tänker dig att du skulle vara vuxen nu, vilka saker tror
du då skulle vara viktiga för att du skulle vara lycklig och
vilka saker skulle inte vara så viktiga? Om du inte kan svara
sätter du kryss för vet inte

Mycket Ganska Inte alls
viktigt viktigt viktigt Vet inte

Hur viktigt är det

l. att det finns gott om 32 39 5 24
daghem?

2. att man inte blir för 49 33 4 14
trött av jobbet?

3. att man har tid över 25 46 6 22
för att läsa och på
andra sätt lära sig
saker?

4. att man ofta kan gå 8 38 32 22
och titta i affärer?

5. att man träffar vän- 42 38 7 13
ner då man är ledig?

6. att man får jobb ge- 47 31 8 14
nast efter skolan?

7. att ha mycket ledigt? 14 43 17 26

8. att man gör nyttiga 50 32 1 16
saker på jobbet?

9. att andra tycker att 23 37 13 27
jobbet är viktigt?

10. att man gör svåra sa- 8 29 32 31
ker på jobbet?

11. att man bor tillsam- 28 29 19 24
mans med någon?

12. att vara tillsammans 60 21 5 14
med sin familj?

13. att ha barn? 10 27 29 34

14. att andra tycker om 35 29 14 22
dig?

15. att ha många vänner? 52 29 4 15

16. att man vet att man 68 19 12
har så mycket pengar
så man klarar sig?

17. att man vet att man 75 13 O 12
får behålla det jobb
som man har? Bastal: 272
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Mycket Ganska Inte alls
viktigt viktigt viktigt Vet inte

Hur viktigt är det ...
18. att man vet att man 59 26 14

aldrig behöver vara
utan pengar?

19. att man inte gör sig .54 24 5 17
illa på jobbet?

20. att man får lön när 54 26 2 18
man är sjuk?

21. att man får lön (pen- 70 16 13
sion) när man blivit
gammal och inte kan
arbeta mer?

22. att man får en hög 23 54 5 18
lön?

23. att ha råd att köpa 24 35 19 22
mycket saker utan att
behöva spara en lång
tid innan?

24. att man inte är syss- 36 38 7 18
lolös på fritiden?

25. att man bor i villa? 15 22 43 20

26. att man bestämmer över 3 11 65 21
många på jobbet?

27. att åka till Kanarie- 7 12 64 17
öarna?

28. att ha en snygg bil? 7 15 63 14

29. att ha mycket pengar? 15 35 34 15

30. att bo vackert? 12 28 44 16

31. att slippa laga mat? 9 10 60 21

32. att ha bil? 27 36 22 15

Bastal: 272
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B.1.2 Intervjuomgång 2. Formulär B.

35. på de här frågorna ska du svara om du tror att det som står
är rätt eller fel. Om du inte kan svara sätter du ett kryss
för vet inte. Jag kommer inte att tala om för någon hur just
du har svarat.

Rätt

1. Arbetsgivaren kallas den som an- 64
ställer folk.

2. 2.000 kr i månaden är en vanlig 45
lön i Sverige, om man arbetar
hela dagen.

3. Man måste vara 18 år gammal för 62
att få arbeta.

4. Man kan hyra en TV. 86

5. De kläder som är dyra håller 72
alltid längre än de som är
billiga.

6. Skatt är ett annat namn för hyra. 65

7. Banker lånar inte ut pengar. 84

8. Jämkning betyder att hyran sänks. 10

9. Ibland är det så att priset be- 26
stäms av hur många saker som
finns.

10. Det finns en arbetsförmedling på 42
varje arbete.

11. Om man köper ett hus så måste man 87
betala allt på en gång.

12. Om man har kontokort så behöver 36
man inte betala i affären.

13. Facket är samma sak som en avdel- 28
ning på ett företag.

14. Är man sjuk och borta från arbe- 74
tet så får man inga pengar för
den dagen.

15. Fackföreningen ska ta till vara 32
rättigheterna som arbetarna på
ett företag har.

16. Svarta pengar kallas sådana pengar 70
som människor struntar i att beta-
la skatt för.

17. Om man köper kläder på öppet köp 70
så kan man använda kläderna i ett
år och sedan gå och byta.

Fel Vet inte ~!!~!~:

18. Medbestämmandelagen säger att de
som jobbar inte får vara med och
bestämma på jobbet.

56

Bastal: 256
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36. En del saker kan vara ili~a för två människor, som har olika
arbeten och andra saker kan vara olika. Du ska tänka efter
hur du tror att de flesta som jobbar på fabrik har det och
hur de flesta som jopbar på kontor har det. När du svarar
ska du ochså jämföra hur de med de olika jobben har det. Om
du inte är säker få du gissa. Om du inte ens kan gissa sätter
du kryss för vet inte.

Sådana som
jobbar på
kontor

Sådana som
jobbar på.
fabrik Lika Vet inte

1. Vilka har lägst lön?

2. Vilka kan oftast vara
säkra på att få behål
la sitt arbete?

3. Vilka är mest timmar
på sitt arbete?

4. Vilka är mest trötta
på kvällen efter ar
betet?

5. Vilka har svårast att.
ta ledigt från arbe
tet?

6. Vilka får bestämma
mest hur andra.ska
jobba?·

7. Vilka får oftast be
stämma själva hur de
ska arbete?

8. Vilka får oftast be
stämma viktiga saker
på jobbet?

9. Vilka tror du andra
tycker har det vik
tigaste arbetet?

10. Vilka tycker du har
det viktigaste ar
betet?

11. Vilka får inte så ofta
göra svåra saker på
jobbet?

12. Vilka lär sig oftast
saker på jobbet?

13. Vilka har svårast att
prata med andra på
jobbet?

14. Vilka får arbeta med
de roligaste sakerna?

11

54

20

7

21

51

43

46

27

14

39

26

12

29

52

5

:31

55

35

4

7

6

18

26

16

21

51

17

6

11

19

19

11

6

9

11

14

30

12

25

11

16

31

30

30

19

33

39

41

37

41

30

33

29

26

38
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Sådana som Sådana som
jobbar på jobbar på
kontor fabrik Lika Vet inte

15. Vilka tycker oftast 11 39 18 32
att jobbet är tråkigt?

16. Vilka slipper oftast 10 67 4 19
sitta still på sitt
arbete?

17. Vilka har flest vän- 10 23 42 29
ner?

18. Vilka bor oftast i 8 30 25 37
höghus?

19. Vilka har råd att köpa 49 4 16 31
mycket saker utan att
spara en lång tid innan?

20. Vilka har oftast en 4 35 19 42
gannnal bil?

21. Vilka reser oftast 46 4 21 29
utomlands på semester?

22. Vilka har minst pengar? .4 48 13 35
~~~~~!: 272

37. Du ska svara om du tycker att kvinnor och män passar lika bra
för de olika sakerna eller om du tycker att kvinnor passar
bättre eller om män passar bättre för någon av sakerna. Om du
inte vet vad du tycker sätter du ett kryss för vet inte.

Kvinnor Män Lika Vet inte

Vilka passar bäst för att ...
1. vara hemhjälp? 53 2 37 8

2. vara städare/städerska? 35 3 53 9

3. vara politiker? 2 35 46 17

4. vara vaktmästare? 1 62 29 8

5. bestämma över andras arbete? 3 26 55 16

6. arbeta med barn? 36 3 52 9

7. köpa en TV? 3 25 64 9

8. köpa gardiner? 47 2 43 9

9. köpa en bil? 2 40 50 8

10. köpa tvättmedel? 43 3 46 8

11. sköta om städningen? 35 2 54 9

12. köra bilen när hela familjen 2 24 67 7
är ute och åker?

!!~~!~!: 272
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38. på de här frågorna ska du svara vilka saker du tycker passar
bäst för pojkar, vilka saker som passar bäst för flickor och
vilka saker du tycker passar lika bra för både pojkar och
flickor. Om du inte kan svara sätter du kryss för vet inte.

Passar lika
Passar Passar bra för---
bäst-för bäst för flickor som
pojkar flickor för pojkar Vet inte

Vilka passar bäst för

1. att ha syslöjd? 32 60 7

2. att göra militärtjänst? 64 3 20 13

3. att se krigsfilmer? 27 2 61 10

4. att passa småsyskon? 2 35 56 .7

5. att spela fotboll? 30 2 61 7

6. att se kärleksfilmer? 1 21 65 13
~~~~!l: 272

39. Sparar du pengar?

9 nej, jag sparar inte pengar

17 ja, jag sparar på banken eller på posten

38 ja, jag sparar hemma
36 ja, hemma och på banken Ba.stal: 253

40. Om du sparar. Hur mycket sparar du varje vecka? Skriv hur många
kronor du sparar varje vecka?

Jag sparar kronor varje vecka.

41. Vet du vad du vill göra med de pengar som du sparar?

nej, det vet jag inte

ja, jag ska
(skriv vad du vill göra för pengarna du sparar).

42. Vad gör du för din veckopeng eller månadspeng för det mesta?

43. Brukar du skriva upp någonstans hur mycket pengar du gör av med?

16 ja, det brukar jag göra

84 nej, det brukar jag inte göra

14
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44. Är du nöjd elle~~~issnöjdmed din vec~openg eller månadspeng?

43 mycket nöjd

47 ganska nöjd

10 missnöjd ~~~~!!: 248

45. Hur tycker du att du sparar?

31 jag sparar för lite pengar

65 jag sparar lagom mycket

3 jag sparar för mycket !!!~~~!: 252

46. Om du fick en större veckopeng eller månadspeng än du får nu,
skulle du köpa mer saker då?

36

64

ja, ~et tror jag att jag skulle göra

nej, det skulle jag nog inte göra

47. Pricka för de saker som du tycker är nödvändiga eller som du
mycket gärna skulle vilja att du hade?

Nödvändigt Inte nödvändigt ~!!~!~l:

Tuffa kläder - sådana som 20 80 253
kompisarna har

En egen radi~<o 30 70 2~3

En egen grannnofon 38 62 254

En egen TV 21 79 251

En egen kassettbandspelare 52 48 254

Ett rullbräde 29 ,71 254

En cykel 84 16 255

En miniräknare 28 72 253

48. Om du ska köpa en cykel. Vad tycker du är bäst? Att köpa en
begp9,nad billigt, eller att köpa en ny?

24

76

att köpa en begagnad cykel

~~t köpa en ny cykel
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49. Vad gör du om en väska som du har går sönder?

24

19

57

slänger den och köper en ny om jag har pengar

köper en ny om jag har pengar, men sparar saken som gått
sönder

jag köper inte en ny sak utan försöker laga saken som
gått sönder

50. Brukar du läsa eller titta på reklam som kommer i brevlådan?

10 ja, ofta

23 ja, ganska ofta

39 ja, men sällan

28 nej, nästan aldrig ~~~~~!: 254

51. Vad tycker du om sådan reklam som kommer i brevlådan?

22 det är bra att man får sådan reklam

57 jag bryr mig inte om sådan reklam

21 jag tycker att de ska sluta med sådan reklam ~~~~!!: 252

52. Om de skulle börja visa reklam i TV, vad skulle du tycka om det?

30

26

44

jag skulle inte tycka om det

jag skulle tycka att det var kul

det skulle göra mig detsamma

53. Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns reklam för

Bra Ganska bra Dåligt Bastal:

tandkräm 26 51 23 252

bilar 22 46 32 253

kläder 33 44 23 251

bio 41 40 19 250

rullbräden 26 30 44 251

tv-apparater 20 48 32 250

mat 43 40 17 251

leksaker 18 42 40 251

resor 39 42 19 252

godis 19 25 56 248

sportgrejor 49 34 17 252
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54. Hurdan bil skulle du vilja att dina föräldrar hade?

94

6

vilken bil som helst, bara den går bra

vilken bil som helst, bara den är tuff och snygg Bastal: 254

55. Hurdana kläder vill du ha?

67 vilka kläder som helst, bara de är sköna, bekväma

33 vilka kläder som helst, bara de är moderna/tuffa

56. Hurdana kompisar vill du ha?

94

6

vilka som helst, bara jag trivs med dem

vilka som helst, bara de är omtyckta av andra

57. Vad är viktigt och vad är inte så viktigt för att du ska känna
dig nöjd med ett par jeans eller en jacka som du har köpt.

Hur viktigt är det •••

Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Inte alls
viktigt ~~!!~!:

att priset inte varit för högt

att du är nöjd med hur saken ser ut
eller hur den passar

att du vet att dina kompisar eller
föräldrar eller någon annan kommer
att tycka om saken som du köpt

att du själv fått bestämma vad du
skulle köpa

att du vet att någon (kompis eller
annan) kommer att tycka mer om dig
när du köpt saken

att du när du har köpt saken kan
göra sådant som du tidigare inte
kunde göra (till exempel sporta)

att ha fått gå i affärer

38

69

23

56

5

30

10

49

26

47

35

27

45

27

13

51

30

9

68

25

63

255

253

254

253

253

244

250

58. Tänk dig att du står i en affär och tittar på jeans. Jeansen
som du tycker allra bäst om har du inte råd att köpa. Vad skulle
du göra då?

56 jag skulle vänta med att köpa jeans tills jag hade sparat
ihop till de jag tycker allra bäst om

44 jag skulle köpa ett par billigare jeans, fastän jag inte
tycker lika bra om dem

Bastal: 243
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59. Man kan göra på flera olika sätt när man bestämmer sig för
kläder. Vid den här frågan ska du kryssa för någon av rutorna
ofta, sällan eller aldrig för varje sak.

Ofta Sällan Aldrig Bastal:

Jag tänker noga eft-er om kläder- 59 36 5 249
na är för dyra

Jag tänker noga efter om jag 71 25 4 248
verkligen behöver kläderna

Jag frågar mina kompisar vad 10 38 52 249
de tycker, innan jag bestäm-
mer mig

Jag frågar mina föräldrar vad 58 32 10 249
de tycker, innan jag bestäm-
mer mig

Även om jag vet att de kläder 68 28 4 249
som jag vill ha finns i en viss
affär, så tittar jag också i
andra affärer, innan jag be-
stämmer mig

Jag brukar köpa kläder i den 7 56 37 246
första affären jag går till

60. Hur gjorde du när du skulle ha de här sakerna förra gången de
köptes?

Köpte till- En vuxen Köpte till- Kommer
Köpte sammans med köpte saken sammans med inte

~~~~~l:~ någon vuxen åt mig en kompis ihåg

Cykel 3 52 39 O 6 243

Spel 28 15 32 3 22 236

Serietidning 81 5 9 2 3 241

Kassettband 46 16 24 7 7 209

Skiva 46 15 20 9 10 233

Bok 55 13 16 3 13 239

Godis 81 2 5 11 1 245

Frukt 41 20 29 3 7 242

Jeans 19 56 16 9 O 245

Tröja 17 51 23 6 3 247

Skjorta 16 51 22 4 7 234

Skor 18 57 16 4 5 235

Ridhjälm 5 43 26 3 23 65

Tennisracket 28 36 25 1 10 142

Hockeyklubba 42 29 18 3 8 147

Skidor 9 54 30 O 7 210

Byggmodeller 53 14 14 4 15 146

Frimärken 54 10 18 4 14 166
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61. Hur dåligt eller bra stämmer de här sakerna in på dig?

Stämmer Stämmer Stämmer
mycket bra ganska bra inte alls ~~~~~1:

Jag tycker att det är roligt 53 33 14 251
att gå och titta i affärer

Jag tycker inte om att spara 12 20 68 248
pengar

Jag sparar pengar för att mina 10 21 69 249
föräldrar vill att jag skall
göra det

Jag satsar pengar på sådant 43 41 16 245
som jag kan ha kul med

Om jag slapp så skulle jag 6 8 86 250
inte spara pengar

Jag tycke.r att det som står 47 42 11 249
i reklamen är ofta överdrivet

Jag tycker att det är bra att 18 38 44 246
reklam finns. på det sättet
får man reda på en massa sa-
ker som man inte visste förut

När jag köper kläder så tän- 24 40 36 245
ker jag mest på hur de sitter
och inte så mycket på hur de
se'r ut

Jag tycker att; många människor 36 43 21 244
köper alldeles för mycket pry-
lar

Jag tycker att det finns all- 15 29 56 242
deles för många olika saker
i affärerna

Det skulle inte göra mig nå- 20 25 55 248
gonting om affärerna var stäng-
da på lördagarna

Jag tycker att det skulle vara 17 24 59 242
tråkigt om det inte fanns nå-
gon reklam

Jag tycker att det är onödigt 10 20 70 248
att ha färg-TV

Jag tycker att mina föräldrar 9 16 75 247
köper för lite saker

TACK FÖR HJÄLPEN
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Bilaga 2: Frågor som ställdes till mödrarna samt svars
fördelningar uttryckta i pro'cerit.i o

OBS! Då uttrycket "Ert barn" finns i frågorna, menar vi _

1. Markera med ett kryss hur ofta Ni (ensam eller tillsammans med:
Er make/sammanboende) gör något av nedanstående saker med Ert
barn på Era lediga stunder.

Någon
Varje e1- Ett par, N~gon N~gon gång i Aldrig el
ler nästan tre ggr gang i gang i ha1v~ ler så gott
varje dag i veckan veckan månaden året 'som aldrig Bastal:

45

74

12

1. Ser på TV

2. Pratar om det som
hänt i skolan

3. Pratar om något som· 16
visats på TV

4. Idrottar 6

5. Spelar spel 2

6. Lyssnar på skivor 15

7. Sysslar med någon 7
hobby

8. Hjälper till med 17
skolarbetet (läxor,
förhör)

9. Går och tittar på
sport

10. Gör något hem- eller 30
hushållsarbete

11. Är ute, promenerar, 12
gör utflykter

12. Går på bio, teater
och liknande

13. Har hemmakvällar,
myskvällar

35

15

25

6

8

18

7

28

14

9

18

16

1'0

A5

,16

18

21

26

30

9

29

41

53

3

1

11

25

43

26

23

13

11

20'

25

23

15

o

2, i'

18

19

6

15

7

26

5

11

60

2

o
O

29

10

14

22

5

52

2

2

16

177

178

176

176

177

178

171

174

175

177

176

177

178
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2. Den här frågan handlar om vardagssysslor. Det vi vill att
Ni svarar på (om Ni sammanbor med någon) är hur ofta Ni
eller Er man/sammanboende sköter de vardagssysslor som är
uppräkn:de.oOm Ni inte är gift/sammanboende, ska Ni inte
svara pa fragan.

Nästan Lika ofta Nästan
alltid Oftare jag som Oftare alltid
~~ min man min man min man ~~~!~!:

1. Köper mat 50 27 18 4 151

2. Köper kläder till bar- 73 15 11 151
nen

3. Diskar 41 24 29 3 3 145

4. Lagar mat 62 20 16 1 150

5. Ser till att barnen går 2~ 25 50 3 145
och lägger sig

6. Betalar räkningar på 32 8 22 15 23 151
posten

7. Tar ut eller sätter in 26 7 43 17 7 150
pengar på banken

8. Städar 45 36 17 1 1 151

9. Tvättar bilen 4 4 16 16 60 137

3. Hur gör Ni när ~i köper mat?

82

18

Planerar i förväg det mesta som ska köpas

Bestämmer oftast i affären vad som ska köpas Bastal : 173

4. Hur ofta händer det att Ni köper någonting som Ni just har fått
syn på när Ni är ute i affärer eller varuhus?

18 Mycket sällan eller aldrig

35 Ganska sällan

25 Varken sällan eller ofta

20 Ganska ofta

2 Mycket ofta ~~~~~!: 175
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5. Här har jag några uttalanden som en del människor har gjort.
Hur pass bra eller dåligt tycker Ni att dessa uttalanden stäm
mer in på Er personligen? Då det gäller uttalanden om arbets
situationer ber jag Er, även om Ni inte förvärvsarbetar, göra
en bedömning. Jag vill då att Ni i stället tänker Er in i hur
det skulle vara om Ni förvärvsarbetade.

Stännner
mycket
bra

Stännner
ganska
bra

Stännner
ej !!~~~~!:

1. Man bör uppmuntra sina barn att
spara

2. Sparsamhet är en viktig egenskap
hos en människa

3. Det är ingen ide att spara

4. Det är viktigt att få pengar över
varje månad

5. De som klarar av att spara klarar
sig också bra i livet

6. Den som ofta köper på avbetalning
är slösaktig

7. Man bör inte spara på bank när det
är inflation

8. Det spelar inte så stor roll vilka
arbetsuppgifter man har, huvudsaken
är att man får en lön som man är
nöjd med

9. Jag skulle inte ta ett arbete som
mina vänner inte uppskattar

10. Ett bra arbete är ett arbete där man
känner att man utvecklas

11. Det spelar egentligen ingen roll
vilka arbetsuppgifter man har, bara
det är en god stämning på arbets
platsen

12. Hellre ett arbete som är fritt och
självständigt än ett som ger bra
betalt

13. I princip skulle jag kunna ta vil
ket arbete som helst. Det viktiga
med arbetet är att man har någon
ting att göra

14. En viktig sak att ta reda på innan
man tar ett arbete är hurdan den
personen är som man ska arbeta
under (chefen)

58

32

2

44

21

11

24

7

3

67

18

31

8

15

39

56

16

45

42

28

47

16

28

49

50

23

47

3

2

82

11

37

61

29

77

96

5

33

19

69

38

178

178

174

176

177

176

175

177

177

177

177

176

176

175
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St änuner
mycket
bra

Stämmer
ganska
bra

Stämmer
ej Bastal:

15. Det är viktigar~ att ha intressanta
och omväxlande arbetsuppgifter än
en trygg och säker anställning

16. Det är viktigt att slippa tänka på
arbetet under fritiden

17. Det är viktigt att få uppskattning
för ett väl utfört arbete

180 Det är viktigt att ha goda möjlig
heter till befordran i arbetet

19. Det är omöjligt att planera på
längre sikt. 'Man får vara glad
om lönen räcker till de nödvän
digaste utgifterna

20. Vi håller inte så noga reda på vad
vi köper

21. Jag prövar ofta nya produkter (sa
ker som tidigare inte funnits att
köpa)

22. Om jag oväntat skulle få 1000 kro
nor så skulle jag sätta in pengar
na på banken

23. Det är svårt att få pengar över.
Det finns så många saker man vill
köpa

24. Jag brukar slänga all reklam som
kommer i brevlådan utan att läsa
igenom den

25. Om TV-reklam infördes så skulle
jag titta mer på TV än jag gör nu

2u. Reklamen har ett bra informations
värde

27. OmLreklamen' inte falls så skulle
människor inte vara så inriktade
på att köpa "prylar"

28. Jag tänker ofta på vad andra kommer
att tycka om de saker jag köper

29. Jag vill för det mesta inte ha
"goda råd" om vad jag ska köpa.
Jag vill bestämma själv vad jag
ska köpa

30. Möbler ska vara funktionella (an
vändbara) och inte bara vackra att
se på

31. Det är trevligt att gå i affärer

32. För att få ut någonting av fritiden
måste man ha råd att köpa en massa
saker

11

52

60

10

3

7

24

14

16

5

6

35

2

39

55

16

3

37

34

33

44

26

12

17

34

37

37

4

41

49

::·11

38

40

42

10

52

14

7

38

64

85

76

42

49

47

91

53

16

87

23

5

42

87

167

178

177

1.15

175

177

177

176

177

150

176

176

139

178

177

177

177

177
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6. Vad brukar Ni i Er familj prata med Ert ,barn om? Svara hur ofta
det händer att Ni pratar om de saker som är uppräknade! Svara
för hela familjen.

Ofta
Hur ofta pratar Ni om eller
diskuterar •••

Sällan

l. hur man trivs på sitt arbete 51

2. vad ma~ gör på sitt argete 77

3. hur nöjda eller missnöjda vi är 15
med lönen .

4. vad Er son/d~tter gjbrt i skolan 95

5. hur det går för Er son/dotter i 90
skolan

6. vad familjen ska göra under helgen 80

7. saker som ska köpas till hushållet 3,1

8. vilka kläder Er son/dotter ska ha 47
på sig

9. vilka affärer vi ska gå i när vi 32
köper saker

44

22

52

5

10

19

56

45

46

5

1

33

o
O

13

8

11

175

177

176

176

176

176

176

177

176

10. arbetskamrater

11. vad vi ska göra för de pengar som
vi får över då vi köpt de allra
nödvändigaste sakerna

12. vilken mat vi ska köpa

13. vilken kanal på TV vi ska välja

14. vad vi har råd till

26

29

60

42

66

63

50

34

50

30

11

21

6

8

4

176

176

177

176

176

7. För Ni kassabok?

'9 Ja, regelbundet

15 Ja, men inte regelbundet

76 Nej ~!!~!!!!: 175

8. Hur sparar Er familj pengar?

43 Vi sparar (läger undan pengar) regelbundet, oavsett om vi
har något mål för sparandet

.10 Vi sparar (lägger undan pengar) bara då vi ska kö~a eller
göra något speciellt för de sparade pengarna

43 Vi sparar då det blir någonting över

4 Vi sparar (lägger undan pengar) så gott som aldrig ~~~~~!: 178
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9. Brukar Ni spara pengar i Er familj?

5

27

65

3

Vi sparar inte pengar

För litet pengar

Lagom mycket

vi sparar för mycket pengar

TILL SIST NÅGRA FRÄGOR OM ER SJÄLV OCH I DET FALL NI SAMMANBOR MED

NÅGON ÄVEN NÅGRA FRÄGOR OM HONOM. (Vi vill här poängtera att vi inte

har ställt eller kommer att ställa några frågor till Ert barn om Er

familjs ekonomiska eller andra förhållanden och att det Ni svarar

kommer att behandlas konfidentiellt.)

10. Vilket är Ert civilstånd?

5

84

2

9

ogift

gift/sammanboende

änka/änkling

frånskild

11. Vilket är Ert födelseår?

Jag är född år _

12. Vilken utbildning har Ni själv?

20 folkskola

35 grundskola, enhetsskola, realskola

12 folkhögskola, fackhögskola

10 gymnasium

13 universitet, högskola

10 annan eftergymnasial utbildning. Vad?

~~~~!!: 178
13. Om Ni arbetar utanför hemmet, arbetar Ni heltid eller deltid?

12 arbetar inte

36 heltid

52 del tid
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14. Vilket arbete har Ni själv?

Yrke:

Arbetsområde:

Arbetsplats:

15. Om Ni är gift eller sammanboende, vilken utbildning har Er make
eller den Ni sammanbor med?

28 folkskola

22 grundskola, enhetsskola, realskola

13 folkhögskola, fackskola

9 gymnasium

19 universitet, högskola

18 annan eftergymnasial utbildning. Vad? _

~!!!~!: 150

16. Om Ni är gift eller sammanboende, vilket arbete har Er man?

Yrke:

Arbetsområde:

Arbetsplats:
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Bilaga 3: Introduktionsbrev till. mödrarna.

EKONOMISKA FORSKNINGSINSTITUTET VID HANDELSHÖGSKOLAN I STÖCKHOLM EFl
SVEAVÄGEN 65 . BOX 6501 . 11383 STOCKHOLM
TELJ=FON 08-73601 20 . POSTGIRO 57959-9 . BANKGIRO 696-4696

1978-06-02

t·10DERN TI LL-----------------

Vad tycker barn och ungdom om arbete och konsumtion - vad tycker
barn och ungdom är viktigt?

Detta är huvudfrågorna för en undersökning som jag har genomfört
i Er kommun under maj månad. För undersökningen valde jag slump
mässigt ut 12 klasser från ett antal rektorsområden och däribland
den klass Er dotter/son går.

För att få tillstånd till undersökningen har jag varit i kontakt
med skolförvaltningen i kommunen~ de rektorer vars skolor jag
valt ut och berörda lärare. De personer jag var i kontakt med gav
mig sitt tillstånd att ställa frågor till barnen.

Varför görs en sådan undersökning?

Undersökningen är ett led i arbetet med min doktorsavhandling för
vilken syftet är att studera hur barns uppfattningar om ekonomiska
förhållanden utvecklas. Arbetet med projektet finansieras av
Humanistiskt7Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (ett statligt
forskningsråd) och det finns inga som helst kommersiella intressen
bakom undersökningen.
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Vad vill jag ha reda"på?

All.a frågor har ställts så att barnen själva fått läsa frågorna
och därefter valt svarsalternativ (kryssfrågor). Undersökningen
har genomförts i klassrummen under lektionstid och tagit ungefär
två l ekti onstimD:\ar i anspråk.•

Det som jag är särskilt intresserad av att få reda på är hur
barn uppfattar arbete och konsumtion och hur olika grupper barn
uppfattar sådana saker. Med olika grupper barn menar jag att jag
i efterhand kommer att jämföra t ex de svar som flickor givit~

med de svar som pojkar givit. För att kunna se om det finns
några skillnader eller likheter mellan olika grupper har en del
bakgrundsfrågor ställts till barnen, men inga frågor har gäll~.~

familjens privata ekonomiska situation.

Jag behöver också Er hjälp

Den del av undersökningen som omfattade att jag åkte runt till
skolor och ställde frågor till barn och ungdom (bland andra Er
son/dotter) är nu klar. Men då familjen antagligen är en viktig
part för hur barnens tankar om arbetslivet och andra ekonomiska
situationer utvecklas skulle jag vara ytterst tacksam om också
Ni ville hjälpa mig genom att svara på några frågor.

Era svar kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt

Med detta brev följer därför ett frågeformulär och ett frankerat
svarskuvert. Det skulle vara mig till stor hjälp och värdefullt
för denna undersökning om Ni fyllde i detta formulär och skitkade

det till mig före den 10 juni. Svaren kommer att sammanställas
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i tabellform men det kommer inte att framgå hur just Ni eller
Ert barn har svarat.

Jag svarar gärna på frågor

Om Ni har några frågor angående undersökningen, så ta gärna kontakt
med mig. Mitt telefonnummer dagtid är 736 01 20 och kvällstid
96 71 69.

Med tack på förhand

54~~~
Silja Jundin
Civilekonom
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Bilaga 4: Översiktstabeller

FöRDELNING EFTER BAKGRUNDSVARIABLER

Ungdomar % n-
A1der (årskurs) 3 33 91

5 32 87
7 35 94

S:a 100 272

Kön Flickor 53 144
Poj kar 47 128

S:a 100 272

Bostadstyp Lägenhet 44 112
Villa/radhus 56 141

S:a 100 253

Antal syskon O 10 26
l 51 133
2-3 33 85

4- 6 16

S:a 100 260

Syskonstatus Endabarn 10 26
Yngst 35 89
Mellanbarn 21 52
Äldst 34 86

S:a 100 253

15
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Mödrar % n'

Civilstånd Sammanboende 84 149
Ensamstående 16 29

S:a lOD 178

Alder Äldst
45-47 år 12 22
Mellan
35-44 år 58 102
Yngst
28-34 30 54

S:a 100 178

Utbildning Låg
Folkskola/ 56 98
grun-ds ko l a

Mellan
Folkhögskola/ 22 40
gymnasium
Hög
Universitet/ 22 40
eftergym. utbe

S:a 100 178

Typ av förvärvs- Heltid 36 64
arbete Deltid 52 93

Inget 12 21

S:a 100 178

Sammanboendes Låg 49 74
utbildning Mellan 23 34

Hög 28 42

S:a 100 150

Fami 1j ens Låg 44 77
socialgrupps- Mellan 45 78tillhörighet

Hög 11 19

S:a 100 174
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Bilaga 5: Regressionsanalys med kunskaper som
beroende variabel.

TABELL B.5:1. Resultat av simultan regressionsanalys med konsument
rol'srelaterade kunskaper som beroende mått. Redovis
ning av betakoefficienter och F-värden.

Oberoende Arskurs 3 Arskurs 5 Arskurs 7
variabler

Beta F Beta F Beta F

Socioek./demogr. Kön -0,11 0,95 -0,13 1,24
bakgrund Bostadstyp 0,30 5,46 -0,25 3,56

Månadspeng 0,21 3,09 0,15 1,67

Tv-tittande Antal timmar 0,10 0,69 -0,16 1,22

Programval Ungdomsprogram -0,18 2, 12 0,10 0,58 -0,32 7,20
Fiction-program 0,22 2,19 -0,15 1,7O
Samhällsprogram -O, 13 1,20 0,37 9,25 0,15 1,44

-0,14 1,63 -0,20 2,49 0,11 0,80
0,31 5,76 -0,16 1,40 0,27 4,12

-0,12 1,30

Dagstidnings
läsn"ing

Sysselsättning
Information
Underhållning
Sociala motiv
programkännedom
Konsumtionsakten
Sociala motiv
konsumtionsakten

Tid ägnad åt läsning

0,34 5,23
-0,16 1,45

-0,14 1,02
0,33 5,92

0,23 3,21 0,22 3,49

Umgänge med
föräldrar

Umgänge med
kamrater

Kontakt
Kommunikation

Antal kamrater

0,22 3,55 0,11 0,76

0,24 4,14 -0,10 0,75

R2

Justerat R2

0,34
0,22

0,29
0, 16

0,39
0,26
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TABELL B.5:2. Resultat av simultan regressionsanalys med arbetsrolls
relaterade kunskaper som beroende mått. Redovisning av
betakoefficienter och F-värden

Oberoende Arskurs 3 Arskurs 5 Arskurs 7
variabler

Beta F Beta F Beta F

Socioek./demogr. Kön
bakgrund Bostadstyp -0,14 0,82

Månadspeng 0,20 2,64 -0,14 1,57

Tv-tittande Antal timmar -0,10 0,65

Programval Ungdomsprogra.m -0,14 1,49 -O, 12 0,69 -0,11 0,72
Fiction-program
Samhällsprogram 0,40 9,98

---------------------------------------
Sysselsättning -0,21 2,32
Information 0,4010,70 -0,24 2,56 0,32 7,92
Underhållning O, 13 1,32
Sociala motiv- -0,33 7,79 -0,12 0,79 -0,19 2,43
programkännedom
Konsumtionsakten 0,25 3,35 -O, 15 1,02 -O, 18 1,56
Sociala motiv- -0,11 0,76 0,25 2,88 O, 17 1,54
konsumtionsakten

Dagstidnings- Tid ägnad åt läsning 0,17 2,07 O, 17 1,96
läsning

Umgänge med Kontakt 0,21 2,55
föräldrar Kommunikation O, 14 1,56

Umgänge med Antal kamrater -O, 16 1,77 -0,11 0,72 -0,11 0,90
kamrater

R2 0,39 0,28 0,31

Justerat R2 0,25 0,10 0,20
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Bilaga 6: Regressionsanalys med indexen över inställ
ning till konsumtion som beroende mått.

TABELL B.6:1. Resultat av simultan regressionsanalys för årskurs 3 med
konsumtionsinriktning, konsumtionsbehov samt konsumtions
värdering som beroende mått. Redovisning av betakoeffi
cienter och F-värden.

Konsumtions- Konsumtions- Konsumtions-
Oberoende variabler inriktning behov värdering

Beta F Beta F Beta F

Socioek./demogr. Kön 0,27 4,29 0,26 4,36
bakgrund Bostadstyp 0,21 3,31 0,22 3,,09

Kunskaper

Tv-tittande

Programval

Konsumentrollsrela
terade kunskaper

Antal timmar

Ungdomsprogram
Fi ct; onp·rogram
Samhä11sprogra.m

-0,17 1,55

0,11 0,77 0,10 0,75 0,21 2,51
O, 12 1,08

Dagstidnings
läsning

Sysselsättning
Information O, 12 0,88
Underhållning
Sociala motiv - -O, 17 l ,91 0,11 0,90 -0,34 8,32
program kännedom
Konsumtionsakten -0,23 2,32
Sociala motiv - 0,36 9,55 0,23 2,67 0,31 6,84
konsumtionsakten

Tid ägnad åt läsning
Annonsläsning

Serietidnings
läsning

Umgänge med
föräldrar

Frekvens totalt
Barn-äventyr
Ungdomsfiction

Kontaktfrekvens

0,25 3,56 -0,27 4,55

-0,34 7,37 -0,32 6,61

Konsumtionsrela
terat diskus
sionsinnehåll

Umgänge med
kamrater

Kläder
Bilar
Inköp

Antal kamrater

0,26 4,39

0,10 0,6~ 0,19 2,63

-0,17 1,52
0,39 9,10
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TABELL B.6:2. Resultat- av simultan regressionsanalys för årskurs 3 med
attityd till reklam samt attityd till sparande som bero
ende mått. Redovisning av betakoefficienter och F-värden.

Oberoende variabler
Attityd till Attityd till
reklam sparande

Beta F Beta F

Socioek.jdemogr.

Kunskaper

Kön
Bostadstyp

Konsumentrollsrelate
rade kunskaper

0,28
0, 17

6,18 0,36
2,31 -0,16

7, 10
1,60

Tv-tittande Antal timmar 0,27 _ 5,11 0,26 4,33

Programval Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogram

0,29
0,20

5, 13
2,90 0,16 1,77

Dagstidnings
läsning

Sysselsättning
Information -0,21 2,76
Underhållning 0,21 3,32
Sociala motiv - 0, 17 l ,77
programkännedom
Konsumtionsakten -0,25 3,74
Sociala motiv - 0,29 5,49 -O, 14 l ,33
konsumtionsakten

Tid ägnad åt läsning
Annonsläsning

Serietidnings
läsning

Umgänge med
föräldrar

Konsumtionsrela
terat diskus
sionsinnehåll

Frekvens totalt
Barn-äventyr
Ungdomsfiction

Kontaktfrekvens

Kläder
Bilar
Inköp

-0,32

0,37

0,16 1,41

7,36 -0,15 1,51

0,29 4,49
11 ,49

An ta l kamra terUmgänge med
kamrater
-------------------R2-----------------------0~48-----------Ö~3Ö--------

Justerat R2 0,37 0,17
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TABELL B.6:3. Result~t av simultan regressionsanalys för årsku~s 5 med
konsumttonsinriktning, konsumtionsbehov samt konsumtions
värdering som beroende mått. Redovisning av betakoeffi
cienter och F-värden.

Konsumtions- Konsumtions- Konsumtions-
Oberoende variabler 'i nr; ktn i ng behov värdering

Beta F Be~a F Beta F

Socioek./demogr. Kön 0,1'3 0~97 0,30 4,05
bakgrund Bostadstyp 0,30 5,96 0,51 18,78

Kunskaper

Tv-tittande

Programval

Konsumentrollsrela
terade kunskaper

Antal tfmmar

Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogram

0,15 1,11

-0,16 l,15 -0,38 6,50
-O, 18 2,64 ..

Dagstidnings
läsning

Syssel sä'ttni ng 0,13 1,14 0,10 0,73
Information -0,15 1,35
Underhållning O, 11 1,07
Sociala motiv - 0,26 5',00 0,28 6,18 -O, 15 l ,31
I3rogramkännedom

1',66Konsumtionsakten -,0,15 -O, 17 1,74
Sociala motiv -
konsumtionsakten

Tid ägn~d åt läsning
Annonsläsning

------------------------------------------------------------------------------
Serietldnings- Frekvens totalt 0,24 3,34 0,43 8,22
läsning Sa rn-äve,ntyr -0,23 3,45

Ungdomsfiction 0,,41, 11 ,43 0,48 .15,62 0,33 5,07

Umgänge med
föräldrar

Konsumtionsrela
terat diskus-
s i'ons i nnehå 11

Kontaktfrekvens

Kläder
Bilar
.Inköp

-0,25 9,96'

Umgänge med
kamrater

Antal kamrater °,18 2, ~6 q,.,21 3,38 i

------------------R2--------;------------O:5'---------Ö:45---------Ö:29-------
Justerat R O,39 0,36 "9, 19
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TABELL B.6:4. Resultat av simultan regressionsanalys för årskurs 5 med
attityd till reklam samt attityd till sparande som bero
ende mått. Redovisning av betakoefficienter och F-värden.

Oberoende variabler
Attityd till Attityd till
reklam sparande

Socioek./demogr.
bakgrund

Kön
Bostadstyp

Beta F Beta F

Kunskaper

Tv-tittande

Programval

Konsumentrollsrela
terade kunskaper

Antal timmar

Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogram

-0,11 0,71 -0,29 5,52

0,18 1,38

O, 18 l ,96

Dagstidnings
läsning

Sysselsättning
Information -O, 12 0,89
Underhå11ninq 0,16 l ,62
Sociala motiv - 0,29 4,93 O, 19 2,53
programkännedom
Konsumtionsakten -0,23 2,35
Sociala motiv - 0,26 2,74
konsumtionsakten

Tid ägnad åt läsning
Annonsläsning

Serietidnings
läsning

Frekvens totalt
Barn-äventyr
Ungdomsfiction

-o, 16 l , 13
O, 15

-0,27
l ,21
4,13

Umgänge med
föräldrar

Konsumtionsrela
terat diskus
sionsinnehåll

Kontaktfrekvens

Kläder
Bilar
Inköp

-0,15 1,37 0,21 2,91

Umgänge med
kamrater

Antal kamrater 0,23 3,22 -0,29 4,30

0,25
O, 12

0,27
O, 16
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TABELL B.6:5. Resultat av simultan regressionsanalys för årskurs 7 med
konsumtionsinriktning, konsumtionsbehov samt konsumtions
värdering som beroende mått. Redovisning av betakoeffi
cienter och F-värden.

Konsumtions- Konsumti ons- Konsumtions-
Oberoende variabler inriktning behov värdering

Beta F Beta F Beta F

Socioek./demogr. Kön -O, 19 2,20 -0,35 8, 10
bakgrund Bostadstyp -O, l° 0,54 0, 19 2,08

Kunskaper Konsumentrollsrela
terade kunskaper

Tv-tittande Antal timmar

Programval Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogram

-0,31 7,01 -0,19 1,68 -0,18 1,49
-0,13 1,13
0,34 7,40 0,36 6,20

Sysselsättning 0, 15 l ,39 0,22 2,66
Information -0,35 7,34 -0,26 3,24
Underhållning
Sociala motiv - 0, 19 2,44 0, 12 0,85
programkännedom
Konsumtionsakten 0,25 4,50 0,19 2,05 O, 12 0,97
Sociala motiv - -0,25 3,65 -O, 17 l ,42
konsumtionsakten

Dagstidnings
läsning

Tid ägnad åt läsning
Annonsläsning

0,19 2,37
0,22 4,62 0,24 4,40 0,11 0,89

Serietidnings
läsning

Frekvens totalt
Barn-äventyr
Ungdomsfiction

0,26 4,84
0,10 0,89

Umgänge med
föräldrar

Kontaktfrekvens -0,29 8,23 -0,37 7,64 -0,23 3,08

Konsumtionsrela
terat diskus
sionsinnehåll

Kläder
Bilar
Inköp

0,35 8,23

O, 18 1,96

0,23 3,48

0, 19 2,03

0,32 6,960,17 2,52Antal kamraterUmgänge med
kamrater

------------------~~:::~::-:;------------~:~~---------~:~~---------~:~~-------
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TABELL B.6:6. Resultat av simultan regressionsanalys för årskurs 7 med
attityd till reklam samt attityd till sparande som bero
ende mått. Redovi$ning av betakoefficienter och F-värden.

Oberoende variabler
Attityd till Attityd till
reklam sparande

Beta F Beta F

Socioek.jdemogr.
bakgrund

Kunskaper

Tv-tittande

Kön
Bostadstyp

Konsumentrollsrela
terade kunskaper

Antal timmar

-0,20 1,52 -0,29 4,35

Programval Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogram

-0,14 1,07

0,25 2,88
0,18
0,23

1,58
2,47

Sysselsättning
Information -0,20 l ,82 -0,28 3,30
Underhållning -0,26 3,62 -0,26 3,71
Sociala motiv - -O, l° 0,67
programkännedom
Konsumtionsakten -0,25 3,91
Sociala motiv - 0,26 4, 11
konsumtionsakten

Dagstidnings
läsning

Tid ägnad åt läsning
Annonsläsning

0,16 1,44 -0,22 2,91

Serietidnings
läsning

Frekvens totalt
Barn-äventyr
Ungdomsfiction

-0,31
0,21

5,09
2,65

Umgänge med
föräldrar

Konsumtionsrela
terat diskus
sionsinnehåll

Kontaktfrekvens

Kläder
Bilar
Inköp

-0,24 3,47

0,38 5,44
-0,29 '3,68
0,34 6,04

Umgänge med
kamrater

Antal kamrater 0,31 5,28

0,28

0, 15

0,24 4,37

0,46

0,29
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Bilaga 7: Korrelationer mellan kun:skapsmåtten och i
regressionsanalyserna ingående oberoende
variabler. -

TABELL- B.7:1. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan kun
skapsmåtten och de i regressionsanalyserna ingående obe
roende variablerna. Arskurs 3. * anger att korrelatio
nen är signifikant på , procents nivå.

Socioek.jdemogr.
bakgrund

Mängden tv
tittande

Programval

Oberoende variabler

Kön
Bostadstyp
Inkomst

Antal t-immar

Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogram

Konsumentrolls
relaterade
kunskaper

-:0,11

0,34*
O, 12

O, 18

-O, 14
0,10

-0,05

Arbetsrolls
relaterade
kunskaper

-0,07
O, 18
0,24

0,09

-0,06
O, 12
O, 11

Motiv Sysselsättning -0,06 -0,08
Information 0,30* 0,37*
Underhållning 0,01 0,04

Sociala motiv - -0,02 -0,13
programkännedom
Konsumtionsakten 0,05 0,12
Sociala motiv - -0,10 -0,08
konsumtionsakten

Dagstidnings
läsning

Umqänqe med
föräldrar

Tid ägnad åt lä$ning

Kontakt
Kommunikation

O, 13

0,23
-0,09

0,28*

0,21
0,10

------------------------------------------------------------------------
Umgänge med
kamrater

Antal kamrater -0,06 -0,10
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TABELL B.7:2. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan kun
skapsmåtten och de ; regressionsanalyserna ingående obe
roende variablerna. Arskurs 5. * anger att korrelatio
nen är signifikant på 1 procents nivå.

Socioek./demogr.
bakgrund

Mängden tv
tittande

Programval

Oberoende variabler

Kön
Bostadstyp
Inkomst

Antal timmar

Ungdomsprogram
Fictionprogra.m
Samhällsprogram

Konsumentrolls
relaterade
kunskaper

-0,08
-0,06
0,06

-0,18

0,07
0,01
0,32*

Arbetsrolls
relaterade
kunskaper

-o, lO
0,05
0,14

-O, 14

-0,13
-O, l O

0,21

Motiv Sysselsättning -O, 13 -0,17
Information 0,04 -0,08
Underhå 11 n-j ng 0,04 0,06

Sociala motiv - 0,06 -0,16
programkännedom
Konsumtionsakten 0,03 -0,13

Sociala motiv - -0,09 -0,02
konsumtionsakten

Dagstidnings
läsning

Umgänge med
föräldrar

Umgänge med
kamrater

Tid ägnad åt läsning

Kontakt
Kommunikation

Anta l kamra ter

0,08

0,03
0,07

o, 16

-0,04

0,14
0,02

-0,14
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TABELL B.7:3. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan kun
skapsmåtten och de i regressionsanalyserna ingående obe
roende variablerna. Arskurs 7. * anger att korrelatio
nen är signifikant på , procents nivå och ** anger att
korrelationen är signifikant på 0,1 procents nivå.

Socioek./demogr.
bakgrund

Mängden tv
tittande

Programval

Oberoende variabler

Kön
Bostadstyp
Inkomst

Antal timmar

Ungdomsprogram
Fictionprogram
Samhällsprogram

Konsumentrolls
relaterade
kunskaper

-O, 16
0,13
0,01

-O, 12

-O, 14
-O, 16

0,31*

Arbetsrolls
relaterade
kunskaper

-0,18
0, 15

-0,11

-O, 19

-O, l°
-0,21

0,27*

Motiv Sysselsättning 0,03 -0,09
Information 0,36** 0,36**
Underhållning 0,04 0, 14

Sociala motiv - -0,01 -0,15
programkännedom
Konsumtionsakten -0,13 -O, 18

Sociala motiv - O, 17 0.,01
konsumtionsakten
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Bilaga 8: Korrelationer mellan indexen över inställning
till konsumtion och i regressionsanalyserna
ingående oberoende variabler.

TABELL B.8:1. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan de i regressionsanalysen
kapi te l 7 i ngående oberoende vari ab l erna och de beroende måtten. Arskurs 3.
* anger att korrelationen är signifikant på l procents nivå.

Konsumtions- Konsumtions- Konsumti ons- Attityd till Atti tyd ti 11
Oberoende variabler inri ktning behov värdering reklam sparande

Soci oek. jdemogr. Kön 0,06 -0,2'1 0,21 0,02 0,17
bakgrund Bostadstyp 0,14 0,08 ° 0,04 -0,15

Kunskaper

Mängden tv
ti ttande

Programva l

Konsumentroll srel aterade
kunskaper

Anta l timmar

Ungdomsprogram

Fi cti onprogram

Samhäll sprogram

°
0,03

-0,12

0,17

-0,03

-0,02

0,16

0,09

0,26~

-0,04

-0,04

-0,15

-0,20

0,07

-0,02

-0,02

0,19

-0,11

0,26*

-0,07

-0,05

0,13

0,08

-0,15

0,11

Motiv Syssel sättning -0,06 0,01 -0,05 -0,09 -0,13
Informati on 0,07 0,07 -0,15 -0,04 0,04
Underhållning 0,07 0,13 -0,05 0,18 -0,11
Sociala motiv - -0,13 0,11 -0,33* 0,05 0,10
programkännedom
Konsumti onsakten -0,15 -0,18 O -0,22 0,03
Sociala motiv - 0,14 0,10 0,11 0,11 -O ,09
konsumti,onsakten

Dagsti dnings
l äsni ng

Serietidnings
läsning

Umgänge med
föräl drar

Kommun i kati ons
innehå 11
förä1 drar

Umgänge med
kamrater

Tid ägnad åt läsning

Annons l äsni ng

Frekvens tota l t

Barn-äventyr

Ungdomsfi cti on

Kontaktfrekvens

Kl äder

Bilar

Inköp

Anta1 kamrater

-0,04

0,03

0,03

0,05

-0,04

-0,16

0,17

0,09

0,15

0,02

-0,06

0,10

0,19

0,26*

0,19

-0,20

-0,04

0,05

0,19

0,08

-0,05

-0,06

-0,15

-0,12

-0,07

-0,03

0,12

0,04

-0,09

0,14

-0,16

-0,04

-0,01

0,16

0,18

0,12

0,29*

0,32*

0,30*

-0,02

-0,04

-0,12

-0,04

0,10

-0,10

-0,04

0,20

0,02

0,12

-0,14
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TABELL B.8:2. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan de i regressionsanalysen i. kapitel 7
ingående oberoende variablerna och de beroende måtten. Arskurs 5. * anger att korrela
tionen är signif"ikant på 1 procents nivå och ** anger att korrelationen är signif"ikant på
0,1 procents nivå.

Konsumtions- Konsumt i ons- Konsumtions- Attityd till Attityd till
Oberoende variabler inri ktning behov värdering reklam sparande

Soc i oek. /demogr. Kön '-0,13 -0,13 -0,07 -0,04 0,18
bakqrund Bostadstyo 0,19 0,29* 0,04 0,02 -0,04

Kunskaper

Mängden tv
tittande

Programva 1

KO,nsumentro11 sre1 aterade
kunskaper

Antal timmar

Ungdomsprogram

Fi cti onprogram

Samhäll sprogram

-0,11

0,19

0,09

0,13

-0,26*

-0,07

0,03

0,09

-0,07

-0,13

0,03

0,15

°0,10

-0,09

-0,11

0,12

-0,07

0,06

-0,10

-0,25

-0,04

0,14

0,05

-0,04

Motiv Syssel sättning O; 12 0,06 0,07 0,05 °Informati on -O ,29* -0,18 -0,24 0,03 0,06
Underhå11 ni ng 0,21 0,15 0,07 0,04 0,10
Sociala motiv - 0,10 0,10 -0,12 0,17 0,14
programkännedom
Konsumti onsakten 0,04 0,02 -0,06 0,03 O
Sociala motiv - 0,05 0,09 -0,09 0,18 0,08
konsumti onsakten

Daqstidnings
1äsning

Serietidnings
läsning

Umgänge med
föräldrar

Kommuni kati ons
innehå 11
förä1 drar

Umgänge med
kamrater

Ti d ägnad åt 1äsni ng

Annons1 äsning

Frekvens totalt

Barn-äventyr

Ungdomsfi cti on

Kontaktfrekvens

Kl äder

Bilar

Inköp

Anta 1 kamra ter

0,07

O

0,23

0,19

0,37**

0,06

-0,17

0,04

-0,10

0,30*

-0,08

-0,08

0,03

0,04

0,22

0,07

-0,22

-0,06

-0,20

0,26

0,21

°
0,30*

0,22

0,23

-0,05

-0,07

0,09

0,08

0,16

-0,10

0,09

-0,04

0,01

0,12

0,06

-0,05

0,17

0,07

0,21

-0,07

0,06

-0,08

°-0,09

0,10

0,22

-0,12

-0,11

-0,18
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TABELL B.8:3. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan de i regressionsanalysen i kapitel 7 in
gående oberoende variablerna och de beroende måtten. Arskurs 7. * anger att korrelationen är
signifikant på l procents nivå och ** anger att korre1abonen ar signifikant på 0,1 procents
nivå.

Konsumtions- Konsumti ons- Konsumtions- Attityd till Atti tyd ti 11
Oberoende variabler inri ktning behov värdering reklam sparande

Socioek./demogr. Kön 0,05 -0,22 0,17 -0,02 -0,04
bakgrund Bostadstyp -0,20 -0,27* 0,02 -0,02 -O, lO

Kunskaper

Mängden tv
ti ttande

Programva l

Konsumentroll s re l aterade
kunskaper

Antal tirrmar

Ungdoms program

Fi cti onprogram

Sarnhäll sprogram

-0,34**

0,20

-0,03

0,13

-0,14

-0,20

0,19

0,05

0,08

0,09

-0,23

-0,02

0,09

-0,20

-0,13

0,08

O

0,08

-0,14

0,05

-0,15

-0,10

0,02

O, lO

Motiv Syssel sättning 0,11 0,04 0,01 0,08 -0,10
I nformati on -o ,26* -0,02 -0,19 -0,17 -0,03
Underhå11 ni ng 0,04 0,04 0,09 -0,05 -O ,30*
Soc i a l a mo t i v - 0,21 0,11 0,20 0,10 -0,18
programkännedom
Konsumti onsakten 0,13 0,03 0,16 0,17 -0,07
Socia l a moti v - -0,11 -0,17 -0,03 0,09 -0,15
konsumti onsakten

Dag5ti dni ng5
läsning

Seri et i dni ngs
läsning

Umgänge med
föräl drar

Tid ägnad åt läsning

Annons l äsni ng

Frekvens tota l t

Barn-äventyr

Ungdomsfi eti on

Kontaktfrekvens

-0,14

0,18

0,20

0,17

0,08

-0,38**

-0,03

0,15

0,12

0,04

0,07

-0,25*

-0,03

0,16

0,02

0,09

O

-0,19

O

0,17

0,18

-0,03

0,03

-0,15

0,13

-0,05

-0,22

0,07

-0,10

Kommun i kations
innehå 11

föräl drar

Kläder 0,24 -0,07 0,34** 0,19 -0,09

Bil ar 0,08 0,06 O, 18 0,25 - 0,04

Inköp -0,04 O 0,15 0,13 0,03

~:~~~~:~~;d--------Ä~t;;-k;~;;t~;----------------ö~23---------:Ö~Ö4----------Ö~32;---- ------Ö~2g:- --------ö~ ;7------
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Bilaga 9: Interkorrelationsmatris för indexen över
konsumtionsinriktning, upplevt -konsumifons-_
behov, konsumtionsvärdering, attityd till
reklam och attityd till sparande.

TABELL B.9:1. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan de i
regressionsanalyserna i kapitel 7 ingående beroende vari
ablerna. Arskurs 3. ** anger att korrelationen är signi
fikant på 0,1 procents nivå.

Konsumtions
behov
Konsumtions
värdering
Attityd till
reklam
Attityd till
sparande

Konsumtions- Konsumtions- Konsumtions- Attityd till
inriktning behov värdering reklam

0,62**

0,54** -0,06

0,54** 0,43** 0,21

-0,02 -0,07 -0,12 0,06

TABELL B.9:2. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan de i
regressionsanalyserna i kapitel 7 ingående beroende vari
ablerna. Arskurs 5. * anger att korrelationen är signi
fikant på 1 procents nivå och ** anger att korrelationen
är signifikant på 0,1 procents nivå.

Konsumtions- Konsumtions- Konsumtions- Attityd till
inriktning behov värdering reklam

Konsumtions- 0,76**
behov
Konsumtions- 0,56** 0,06
värdering
Attityd till 0,29* 0,33** 0,05
reklam
Attityd till 0,02 O, 15 -O, 17 -O, 17
sparande

16
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TABELL B.9:3. Korrelationskoefficienter för samvariationen mellan de i
regressionsanalyserna i kapitel 7 ingående beroende vari
ablerna. Arskurs 7. * anger att korrelationen är signi
fikant på 1 procents nivå och ** anger att korrelationen
är signifikant på 0,1 procents nivå.

Konsumtions- Konsumtions- Konsumtions Attityd till
inriktning behov värdering reklam

Konsumtions- 0,75**
behov
Konsumtions- 0,59** O, 15
värdering
Attityd till 0,32** O, 17 0,25*
reklam
Attityd till O, 19 0,24 -0,03 0,08
sparande
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Bilaga 10:' Medelväorden och standardavvikelser tör
. ,.'. 'FPlåtte'n ~p"å' in'stäl'tlning till konsLlmtion.

TABELL B.10:1. Medelvärden (M)'och ~tandardavvike1ser (s) för måtten
på konsumtipnsinriktning, upplevt konsumtionsbehov,
konsumtionsvärdering, attityd till reklam samt atti
tyd till sparande för årskurserna 3, 5 och 7.

Arskurs Konsumtions- Konsumtions- Konsumtions- Attityd till Attityd till
inriktning .., behov värdering rek1a.m sparande

-
M s M s M s M s M s

3 12, 19 3,73 2,36 1,69 6,36 2, l O 14,97 6,28 l ,38 0,72

5 13,35 3,99 2,49 1,91 6,55 1,96 17,06 6,59 1,40 0,67

7 14,37 4,29 2,34 1,84 7,35 l ,92 16,31 6,82 l ,51 0,68
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Bilaga 11: Interkorrelationsmatris för måtten på
mödrarnas värdering av arbetets utbyten.

TABELL B.11:1. Samvariationen mellan måtten på mödrarnas värdering av
arbetets utbyten (se tabell 8:3, kapitel 8, avsnitt
8.2.1). Siffrorna anger korrelationskoefficienter mul
tiplicerade med lOD. * anger att korrelationen är sig
nifikant på 5 procents nivå och ** anger att korrela
tionen är signifikant på l procents nivå.

2 3 4· 5 6 7 8 9 10

2 9

3 -26** -4

4 -11 -3 17

5 13 23** -22* 2

6 -1 14 25** 5

7 -13 11 3 12 25** 21*

8 3 -13 8 3 -15 -7 -19*

9 14 -6 -15 2 5 -3 -10 O

10 O O -12 8 -3 11 2 -3 4

11 -11 13 19* 12 O 10 -14 -12
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English Summary

INTRODUCTION

Socialization is general ly defined as a process through which individu
als learn to interact in society. Brim (1966) specifies the following
definition:

"Socialization is the process by which individuals acquire
the knowledge, skills and dispositions that enable them to
participate as more or less effective members of groups and
the society.1I

Socialization concerns, thus, in a broad sense, learning social roles
and acquiring knowledge and skills related to these roles.

Studies in socialization have been based on mainly two kinds of learn
ing models - cognitive development and social learning models. The
first category of models explains the shaping of values and skills as
a function of age, where the age of an individual is used as an approx
imation of the individual·s cognitive development stage. The social
learning category instead explains the development of values and skills
in terms of the individual, interacting with various sources of influ
ence in the environment. The sources of influence are called "social
agents" or "socialization agentsII, and the main groups are family,
pe.ers, school and the mpss med ia.

In the study described in this book, the economic aspects of sociali
zation are studied both from a cognitive developmental and a social
learning point of view.

17
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~Jard (1974), among others, has used the concept "consumer socialization"
in studies of consumer learning in childhood and adolescence. Economic
socialization is a broader research problem including not only consump
tion but also saving and, in a sense, even production. This kind of
study makes it possible to achieve a more complete description of the
ways children think about the economic environment.

There is no point in discussing or in studying products of socializa
tion processes, since the processes, in fact, continue throughout an
individual 's lifetime - indivudals can be expected to accumulate know
ledge and to change values, habits and lifestyles as long as they live.
According to this assumption, it is more realistic to discuss sequences
of socialization - in this project only the first socialization sequen
ces are covered. These initial sequences are assumed to be crucial to
the development that follows.

THE AlM OF THE PROJECT

The aim of the project is to study children's economic socialization,
to study differences between, and in, age-groups and to explain diver
gencies.

The fields of economic socialization studied are:

l. Children's knowledge of economic concepts - both consumption
and work-related knowledge.

2. Children's attitudes to consumption, saving ana marketing sti
muli.

3. Children's consumer and saving behavior.

4. Children's conceptions of work situations.

5. The role of socio-economic background, family, peers and mass
media in the economic socialization process.



235

The first topic is motivated by the assumption that knowledge is im
portant both in consumption and work-related decision making.

In Sweden the assumed negative effects of the prevailing consumption
ideology on children and adolescents have been a matter of debate in
recent years, but the opinions voiced have not been based on empirical
research findings sofar. This motivates the study of children's con
ceptions of consumption ideology in society and their own consumer
values and behavior. An important issue that will not be considered in
this tudy is the role played by children in household decision making.
This del imitation is important, since children undoubtedly exercise in
fluence in family decision processes.

The fourth topic concerns children's conceptions of work situations.
The development of these conceptions is treated as an aspect of eco
nomic socialization. An interesting research problem is whether child
ren of various ages regard work only as a condition for consumption or
if children also conceive work as satisfying social needs and providing
stimulation.

The fifth topic is to evaluate the roles played by social agents in
children's economic socialization processes.

METHODOLOGY

The study was conducted in the spring of 1978. The sample consisted
of children from a preseleeted geographical area near Stockholm. Child
ren from third, fifth and seventh grades were selected at random from
four school classes.

School officials, teachers and the parents were contacted to ask for
their approval before the study was initiated.

The study was conducted in two waves. Regular class sessions were
used for filling in the self-administered questionnaires. Most students
needed 30 to 60 minutes to complete the l2-page questionnaire for each
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wave. The questionnaries were distributed to classes by the investi
gator.

Table shows the number of interviews in each grade.

TABLE l. Number of interviews

No. of
Grade Girls Boys interviews %

3 47 44 91 (34)
5 50 37 87 J32)
7 47 47 94 (34)

No. of
interviews 144 128 272 (100)

(53 ) (47) (100 )

The non-response frequency was very low, only four children refused
to participate in the study. Thirtyone observations remained, how
ever, incomplete, because some pupils were not present at one of the
two waves - for example they were ill.

In the next stage, self-administered questionnaires were sent to the
mothers. Questionnaires were only sent to mothers of children who
had participated·'in both waves.

TABLE 2. Description of the sample

Original sample size
Excluded

Sample size
Refusals
Noncontacts

No. of interviews

241
-11

230

-24
-28

178

100 %
10 %
12 %

77 %
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RESEARCH MODEL ~ND VARIABLES IN THE STUDY

The model presented below shows groups of variabl~s studied in this
project. The model is not to be interpreted as mainly a causal model

but rather as a tool that permits a simplified description of the com
plicated socialization process.

Soci oeconomi c- and
demographi c background :

- Sex
- Age
- No. of brothers and

s isters
- Money
- Hous i ng standards
- Occupati on (parents)
- Education (parents)
- Civil status (parents)
- Mothers lage

Dependent variables

r- - - - - - - - - - - - - - - - - --,
: Media relations: :, ,
l - Scope :
: - Contents :
: - Motives :
,-------------------,

N-s;~;~i;------l
Vt:~~::~:~~~--J ~

,------------ _..: ---------,
: Social interaction: :
t ,

: - Scope :
l - Standards :
: - Active i nteracti on :
'-- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - __I

,----------------,
: Knowledge: :
I ,

: - Consumption :
: - Work :
,----------------,

,------------------
: Values and
: conceptions:

: - Consumpti on
: - Work ,
'----------- - -------'

.------------------,
: Buyi ng and :
: saving behavior :
'------------ ------'

The variables treated as dependent in the analyses are consumption
and work-re1ated know1edge and conceptions and buying and saving be
havior.

Consumption and work-re1ated knowledge was measured by 18 "questions"
expressed as statements. For the analyses, two indices were con
structed - one comprising consumption-re1ated questions and the
other comprising work-re1ated questions. Cronbach's alpha proved

to be 0.60 as regards the consumption know1edge index and 0.71 as re
gards the work know1edge index.

In the analyses of the conception of consumption, five indices were

used. The first index was constructed to give a measure of the
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children's overall attitude to consumption. From this index, for
which Cronbach's alpha was .64, two other indices were compiled. The
first of these indices measures the subjective consumption need
(Cronbach's alpha 0.76), and the other index was designed to measure
the attitude to the commercial environment (Cronbach's alpha 0.49).

Two other consumption-related conceptions are discussed - the atti
tude to advertising and to saving. Cronbach's alpha for the index
measuring the attitude to advertising was 0.84.

Work-related conceptions are discussed in terms of the kinds of ex
change that work can lead to. Work-related conceptions are also re
lated to consumption-related conceptions.

Buying and saving behavior are described as a background to the ana
lyses results of consumption-related conceptions.

Independent variables

Age is assumed to be one of the most important variables in explain
ing differences in knowledge, attitudes and behavior. Age has fre
quently been used as a substitute measure of the level of cognitive
development, but age is also important in the sense that older
children have had more time to build up a stock of knowledge and to
gain experiences.

Sex is another independent variable that can be assumed to have ex
planatory value. In Moschis ' (1978) study, male adolescents had
significantly more favorable attitudes to stores, more consumer know
ledge, were more materialistic and had stronger social motivations
for consumption than female adolescents. Female adolescents, on the
other hand, were more able to differentiate advertising stimuli,
showed more favorable attitudes to advertising and sought informa
tion more actively than the male adolescents. Kagan &Moss (1962)
have not only found differences between boys and girls regarding
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values and behavior, but have also suggested that masculinity and
feminityare developed remarkably early and are stable personal ity
characteristics.

In this study, housing standards have been used as a substitute
measure for social class. The assumption concerning social class as
an independent variable is that higher class children have greater
knowledge than lower class children. Williams (1971) has found a
significant and strong positive relation between' the level of know
ledge and social class, and Moore, Moschis &Stephens (1975) have
found a positive relationship between social class and knowledge in
prices and consumer affairs.

Mass media relations. In the analyses, three kinds of measures of
mass media relations are used - scope, contents and motives. The
mass media chosen for the analyses are TV and newspapers. Previous
research findings indicate that children are heavy TV consumers, but
that, not only the scope, but also the chosen contents and motives
for watching TV can explain differences in learning from TV programs.

Social interactions. Children's social interactions with their
parents and peers are treated as independent variables. The family
is the first social system that the child encounters and where the
child can be expected to learn basic ideas, norms and values essen
tial for its further development. Peer groups are important in an
other sense - in peer groups children can experiment with and evalu
ate roles.

MAIN RESULTS

Multiple regression was used in analyzing the relationship between
the dependent and independent variables. Multiple regression is a
general statistical technique with many uses. In the present study,
the technique was used to investigate the amount of variation in the
dependent measures that can be explained by the independent variables.
In addition, the technique was used in describing the influence of
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the individual variables on the dependent variables. In the chosen
regression design, each individual variable is included last in the
equation after the introduction of all other variables. Calculations
were carried out for each age group separately.

Third grade. The results indicate that higher social class children
have greater consumption-related knowledge than lower class children.
It was also found that the expected function of television watching
can explain differences in knowledge - information motives and social
motives are positively related to consumption-related knowledge. A
third independent variable that can explain differences in knowledge
is the amount of interaction between the child and its parent - a
positive relationship (significant at 0.1 level) was found between
the dependent and independent variables.

As far as work-related knowledge is concerned, only information
motives for television watching can explain differences in knowledge.

In the analyses of the conception of consumption it was found that
girls in the third grade have a more positive attitude to the commer
cial environment, tö advertising and also to saving than boys. The
range of television watching is another important independent vari
able with explanatory value. The results also indicate that children
who frequently interact with their parents have a less positive atti
tude to consumption, have fewer subjective consumption needs and have
a more negative attitude to advertising than other children. The
relationship between consumption-related content in the verbal inter
action is, on the contrary, positive - the children who frequently
discuss purchases with their parents have a more positive attitude
to a~vertising than other children. A corresponding positive rela
tionship was found between purchase discussions and the attitude to
saving.

Fifth grade. As far as this age group is concerned, the choice of
television content seems to be crucial in explaining differences in
both consumption-related and work-related knowledge. The children
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who frequently choose to watch informative television programs have
greater knowledge than other children. The children in the fifth
grade also differ from the younger children in the sense that news
paper reading has an explanatory value - children who frequently
read newspapers have greater consumption-related knowledge than other
children. A third important independent variable is peer interac
tion - children who frequently interact with peers have greater know
ledge than children who interact less with peers.

In the analyses of the conception of consumption it was found that
higher social class children have a more positive attitude to con
sumption than lower class children, which may indicate that higher
class children enter the consumer role earlier than lower class
children. Another interesting finding is that the level of consump
tion-related knowledge can explain differences in the attitude to
saving - the relationship is negative, which means that children
scoring high on the knowledge index are more negative to saving than
children scoring low on the index. Two relationships lead to the
assumption that the peer group is now gaining in importance - child
ren with many friends have a more negative attitude to saving than
children with relatively few friends, and children watching televi
sion in order to be able to talk about television contents with the
peer group have a more positive attitude to consumption than other
children. The printed media also seems to gain in importance. There
is a relationship between the reading of comics and the attitude to
consumption, to subjective consumption need, to the commercial en
vironment and to saving. Finally, the results indicate that children
at this age may be susceptib1e to rational consumer arguments from
their parents.

Seventh grade. The results indicate that children who frequently
watch television programs mainly produced for ado1escents and child
ren who watch to gain information have greater knowledge than other
children. It was a1so found that boys at this age are more oriented
toward consumption than girls - boys feel more consumption needs and
have a more negative attitude to saving than gir1s. Children at this

18
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age who like to watch television programs produced for adolescent
'Viewers have not only greater knowledge but also a less positive atti
tude to consumption than other children. One explanation of this may
be ,that programs produced for adolescents present alternative spare
time occupations. Like children in the other two age groups, 13 year
olds ~ho watch television to ~et'information are less consumption
oriented than other childre~. In the seventh grade, printed media are
important in a somewhat different way than in the fifth grade - it was
found that advertisement reading is positively related to the attitude
to con~umption as well as to subjective consumption need. This finding
is,~ interesting, since older children, 'in gen€ral, are more critical of
advertising than younger children. Furthermore, the results indicate
that frequent interaction between parents and children leads to a
negative attitude to c'onsumption and' to less consumption needs, but
also ithat frequent purchase-related discusstons may have an opposite
eff~ct. Finally, the result~ show that the peer group is still impor
tant - childr'en who' have many friends have not only a more positive
attitude to the commercial environment and to advertising but also to
saving than children with fewer friends.

'\~ork-related conceptions. It was found that chfldren, in a comparison
of the instrumental, so'c:i·al and ego-relevant exchanges of work, valued
the social exchange most, but that the instrumental exchange was also
highly valued. Children ~ppreciate a safe existence and do not place
social: ~osition 'and ~'high salary first.

the development of knowledge and conceptions. The work-related know
ledge increases more between the third and seventh grades than the
consumption-related knowledge, which can be explained by the children
entering the role of consumer at an earlier age than the role of
p'roducer. In anothe't respect the devel opment of the two areas of
knowledge' is similarI - both,'the accumulation of consumption-related
and work-related knowled~e is greatest between the third and fifth
grades. {
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The development of work-related conceptions also has a pattern where
the scope of conceptions increases more between the third and fifth
grades than between fifth and seventh grades.

FUTURE RESEARCH

Economic socialization is a relatively new research field which
means that there is much of interest still to be done. My first
general suggestion is to replicate studies in economic socialization
using larger samples from several geographical areas. A second
suggestion is to study both younger and older children than the pre
sent sample and also to conduct longitudinal research in this area.
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