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SAMMANFATTNING 

 

Syftet med studien är att få en förståelse för barns sociala attityder och hur deras 
materiella medvetenhet ser ut genom intervjuer med föräldrar. Vi ville även 
synliggöra hur föräldrarna själva ser på barns materiella medvetenhet och deras 
fascination över konsumtion. Vi har använt oss av sociologerna Cooley och 
Goffmans teoretiska begrepp. Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats 
med bekvämlighetsurval. För att analysera vårt insamlade datamaterial har vi 
använt en hermeneutisk tradition.  
 
Resultatet tyder på att barn vill ha samma materiella ting som alla andra, både i 
pryl- och klädväg. Konsekvensen om man inte ständigt köper nya materiella ting 
är att en blir utesluten ur den sociala gruppen. Föräldrarna är oftast 
möjliggörarna i denna beteendeproblematik då konsumtionen fungerar som en 
social buffert. I dagens senmoderna, kapitalistiska välfärdssamhälle har barnet 
kommit att styras av konsumtion och materiella ting i jakten efter starka 
förnimmelser.  
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1 INLEDNING 
 
1.1 Barn i för stora skor 
 
Sociologin studerar samspelet mellan människors handlingar och olika sociala 
sammanhang och samhällsförhållanden. Människan har alltid socialiserats in i 
det samhälle hon befinner sig i på olika sätt. Idag möter vi reklam som 
uppmuntrar oss till att köpa de senaste Nike skorna, den senaste Iphonen eller de 
senaste leksakerna. Vi lär oss att det är viktigt att ha materiella ting och att se ut 
på ett visst sätt då tingen allt som oftast speglar vem vi är. Vi brukar säga till 
våra barn att det är insidan som räknas, men stämmer det överens med den 
verklighet vi lever i idag? Vilka värderingar ger vi våra barn egentligen? Vad 
lägger vi värde på? Hur fixerade är barn idag vid de materiella tingen? Vilket 
ansvar har en förälder för sina barns attityder kring konsumtion? Är det vårt 
ansvar som föräldrar att fostra eller samhällets? Går det överhuvudtaget att 
undvika att konsumera i ett globalt, kapitalistiskt samhälle? Och vad säger att 
den som har materiella ting är bättre än dem som inte har? Vart kommer barns 
fascination över konsumtion från? Kan det vara så att vi idag har gjort jakten, 
dyrkan och ett måste-ha-begär efter materiell lycka och välgång till en så kallad 
accepterad fetischism?  
 
Konsumtionssamhället har gett upphov till ett nytt kommunikationsmedel menar 
Baudrillard (1998); vi kommunicerar med andra människor genom att 
konsumera! Konsumtionen är ett uttryck för vår befriade relation med vänner, 
jämlikar och världen omkring. Konsumtionssamhället har bidragit med att vår 
verklighet står i bakgrund för massmedias alla system som ger oss tecken som vi 
väljer att förhålla oss till framför den verkliga verkligheten påpekar Baudrillard 
(1998). Han redogör vidare för att vi tappat kontakten med verkligheten och 
styrs av de impulser och tecken konsumtionssamhället ger oss. Impulser och 
tecken samhället sänder innebär för den enskilde individen att den ständigt 
måste förnya och anpassa sig, i en alltmer dynamisk och ett snabbt föränderligt 
konsumtionssamhälle; för att passa in.  
 
Baudrillard (1998) redogör för att vi lever i en hyperrealitet där media har tagit 
värde och mening ifrån oss. Detta system tar form som ett kollektivt fenomen, 
beskriver Baudrillard (1998) att vi människor tvingas att konsumera. Människor 
har idag föreställningen om att man genom konsumtionen visar sig vara 
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fullbordad, lycklig och befriad som människa, vilket är en aning skev och 
snedvriden livsuppfattning (Baudrillard, 1998).  
 

“Kärleken går via plånboken utan att någon egentligen vill det.” 
(Ziehe, 1993, sid. 69) 

  
Ovanstående citat redogör för den socialpsykologiska beteendeproblematik vi är 
intresserade av. I en artikel i Aftonbladet (2009) “Om du vill ha vänner- köp 
märkeskläder” skriver journalisten Röstlund att statusmärken har en stor 
betydelse i barns sociala vardag. Hon skriver att det idag är lättare att få vänner 
om man konsumerar rätt saker. Marx tankar om den materiella moral och 
besatthet ligger fortfarande i tiden. Varorna lever ett eget liv och den som inte 
dyrkar de materiella tingen utesluts ur de sociala systemen (Gottzén & 
Lögdlund, 2014). Denne kommer att förblindas och falla offer för 
varufetischismens yttre tvång resten av dennes liv på jorden. Vi finner tydliga 
tendenser bland unga barn som blir allt mer påverkade av det kapitalistiska 
konsumtionssamhälle vi lever i idag. Under det senaste året har vi följt detta 
omdebatterade ämne i dags- och kvällstidningar och upptäckt att det är ett 
laddat, upprörande och komplext ämne vilket kommer att ligga till grund för val 
av ämnesfokus.  
 
Studiens fokus grundar sig i föräldrars syn och förmåga att hantera den 
materiella generationen som vi väljer benämna som barn av idag. 
Varufetischismen kontrollerar och dikterar människors liv i det kapitalistiska 
samhället (Gottzén & Lögdlund, 2014). Tingen skapar “lycka och döljer det verkliga 
eländet” skriver Gottzén & Lögdlund (2014) på sidan 36. Den materiella 
generationen ser långt ifrån ut som de generationerna för 60 år sedan. Barn av 
idag äger materiella ting mer än vad någon annan generation tidigare gjort. Kan 
det vara så att vi demonstrerar för utsida och yta som indikeras vara viktigare än 
mänskliga egenskaper?  
 
Röstlund (2009) skriver vidare i sin artikel att barn påverkas i allt större grad av 
reklam och har ofta trendsättare i kompisgruppen som resten av gruppen följer. 
Hon uppmärksammar i detta sammanhang att föräldrars syn på konsumtion 
påverkar barnen allt mer, -att barn speglar vuxenvärlden. Johansson (2005) 
understryker att vuxenvärldens inställning till barn och konsumtion är 
motsägelsefull eftersom de flesta inte valt att motsäga sig direktreklam från 
leksaksaffärer trots att de är emot tv-reklam direkt riktad mot barn. Hon anser att 
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vuxenvärlden köper dyra prylar och julklappar i massor till sina barn samtidigt 
som de oroar sig över att barndomen blivit alltför prylfixerad (Johansson, 2005). 
Detta kan tyda på att dagens föräldrar står inför ett dilemma och ett vägval, där 
deras värderingar krockar med viljan att ha ett omtyckt barn. Vad är det vi lär 
våra barn egentligen, att yta är viktigt? 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Den här studien grundar sig i att vi har en uppfattning om att det finns ett 
antagande om att barns materiella medvetenhet idag är influerad av 
vuxenvärlden. De blir en konsekvens av senmoderniteten då barn i allt större 
utsträckning återger och speglar deras föräldrars beteende och attityder kring det 
de lägger värde på.  
 
Syftet med studien är att få en förståelse för barns sociala attityder och hur deras 
materiella medvetenhet ser ut genom intervjuer med föräldrar. Detta för att få en 
fördjupad förståelse för hur barns socialiserade attityder kring bland annat 
konsumtion ser ut. Sedan vill vi även synliggöra hur föräldrarna själva ser på 
barns materiella medvetenhet och deras fascination över konsumtion. 
 

• Hur ser barns sociala attityder ut?  
 

• Hur ser barns materiella medvetenhet ut i dagens Sverige?  
 

• Hur ser föräldrar på barns materiella medvetenhet?  
 

• Hur ser föräldrar på barns fascination över konsumtion och materiella 
ting?  

 
1.3 Avgränsningar 
 
Idag är gränsen för när man är barn flytande och föränderlig. Det finns många 
definitioner av vad som räknas som barn. Bland annat anger barnkonventionens 
(unicef.se) definition att ett barn är en individ mellan 0-18 år. När vi använder 
ordet barn i denna studie avser vi ingen specifik ålder utan tänker oss barn som 
är tillräckligt stora för att förstå men för små för att konsumera med egen 
ekonomi. Därmed anser vi att barn mellan 6-13 år vara av intresse för studien. 
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Detta forskningsområde har liksom många andra områden två sidor. Vi har valt 
att avgränsa oss genom att enbart studera och fokusera på föräldrarnas 
perspektiv och erfarenheter. Denna avgränsning gör vi främst för att vi inte har 
någon möjlighet att göra barnens röster hörda, av den anledningen att det finns 
en större etisk problematik när det kommer till minderåriga barn, vilket skulle 
fördröja vår forskningsprocess. Vi utgår ifrån att barn inte gör som vuxna säger 
utan som vuxna gör, vilket kommer i uttryck genom att barn återger och speglar 
föräldrars beteende och attityder. Därmed anser vi att föräldrar var välförsedda 
informationskällor. 
 
Vår ambition är sammanfattningsvis att ta reda på det föräldrarna vet, på det 
sättet de vet det på, för att i slutet av denna uppsats kunna säga någonting om 
det.  
 
1.4 Sökfasen 
 
De ämnesord vi har använt oss av i vår sökning efter tidigare forskning, 
vetenskapliga artiklar och litteratur som underlag för vår studie är konsumtion, 
barn, sociala relationer, ungdomar, materiell konsumtion, reklam, identitet, 
status och barns medvetenhet. Dessa sökningar har genomförts på Unisearch, 
LIBRIS, Liu bibliotekskatalog och Google. De sökord som gav oss flest träffar 
var konsumtion och sociala relationer, 3144 respektive 3001 stycken träffar på 
Scopus under november månad 2014. När vi sökte på barn och konsumtion fick 
vi 124 stycken träffar, materiell konsumtion gav oss 124 stycken träffar och 
barns medvetenhet gav oss 239 stycken träffar. Vi har även blivit 
rekommenderade vissa böcker av vår handledare samt av bibliotekarier. När vi 
sökt litteratur kring barn och konsumtion har vi medvetet sökt litteratur som 
främst berör ämnet sociologi.   
 
1.5 Disposition 
 
Det första kapitlet inleder och belyser bakomliggande orsak till det valda 
forskningsområdet. Vi vill här ge dig som läsare en god inblick i varför vårt 
ämne är ett sociologiskt fenomen. Vi hoppas på att fånga ditt intresse och din 
uppmärksamhet genom att väcka frågor hos dig; detta gör vi genom att sätta dig 
in i fenomenets verklighet, redogöra för vårt syfte, våra frågeställningar och vår 
avgränsning.    
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I kapitel två presenteras tidigare forskning på ett översiktligt vis och de 
perspektiv och teoretiker vi valt att använda oss av som vidare kommer att ligga 
till grund för och utgöra vår analys av det insamlade materialet. 

I det tredje kapitlet finner man utförliga beskrivningar av vårt metodologiska 
tillvägagångssätt, våra vägval, datastrategier och etiska överväganden. Vi 
avslutar detta avsnitt med en ingående metoddiskussion.   

I kapitel fyra presenterar och analyserar vi vårt insamlade datamaterial som är 
baserat på kvalitativa intervjuer med föräldrar till barn mellan 6-13 år gamla. 
Detta utgör vårt resultat/analys av de genomförda intervjuerna. 

Det femte kapitlet består av en avslutande diskussion där vi ytterligare 
diskuterar vårt resultat med andra infallsvinklar och angreppsätt som 
förhoppningsvis bidrar med en ytterligare förståelse för och en djupare mening 
åt våra fynd och rön. Vi tar här upp eventuella slutsatser som vi kommit fram till 
och gör en komprimerad insats till förslag för framtida forskning. Som avslut på 
kapitel fem blickar vi tillbaka och reflekterar över hur det har påverkat oss som 
författare att studera ett sådant fenomen som vi gjort och hur vi började 
analysera vår egen vardag och observerat vår omgivning. 
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2 TEORI 
 
2.1 Tidigare forskning  
 
I detta avsnitt ska vi presentera den tidigare forskning som vi tagit del av. Barn 
och konsumtion ger oss ett intryck av att vara ett relativt nytt tillskott på 
forskningsfältet. Trots det fann vi forskning skrivet om barn och konsumtion. Vi 
har däremot i sökandet efter tidigare forskning funnit fler studier skrivna om 
ungdomar och konsumtion. Vi valde att redogöra för den tidigare forskning vi 
funnit som rör barn och konsumtion.  
 
Det mönster som synliggjordes och som var genomgående i den tidigare 
forskningen är att man vill belysa att barn och konsumtion inte bara handlar om 
att barn handlar, utan att konsumtionen används för att skapa något annat, 
exempelvis vänskapsband, grupptillhörighet och en sorts identitet. Det den 
tidigare forskningen har gemensamt är att samtliga forskare studerar barn och 
konsumtion i förhållande till vänner; hur man behåller vänner och hur man 
behåller dem genom konsumtion vilket gör att vi kan se att det existerar 
skillnader mellan olika forskningsinriktningar. Trots det ligger forsknings-
inriktningarna väldigt nära varandra i och med att de avfattar sina studier om 
barn och konsumtion i relation till vänner, pengars värde, identitet, reklam och 
medieanvändning. Polerna i dessa spänningsförhållanden är svåra att behöva 
prioritera mellan då de båda utgör viktiga värden och innehåll. 
Forskningsinriktningarna har olika fokus men ligger inom ramen för vad 
konsumtionen gör med och för barnet och där samtliga utförs genom kvalitativa 
forskningsstrategier. 
 
Enligt sociologen Lundby (2008) kan barnet numera betraktas som en 
kompetent konsument och inte enbart som en påverkbar konsument. Detta kan 
vi se då barnen idag har en stor tillgång till olika informationskällor. Lundby 
(2008) redogör för att forskares intresse för att göra barns röster hörda under 
senare tid drastiskt ökat. Forskare efterfrågar idag barns åsikter istället för 
föräldrarnas. 
 
Lundby (2014) har i sin studie “Children´s perceptions of relational 
consumption” undersökt barn mellan 9-12 år som en del i det sociala livet och 
hur kamraterna förstår och uppfattar konsumtion. I studien deltog 101 barn från 
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fyra olika skolor. I avhandlingen är barnens egna perspektiv centrala och 
avhandlingens syfte är även att belysa och bidra till debatten som pågår kring 
hur barn bör förstås i deras roller som konsumenter. I fyra artiklar presenterar 
Lundby resultaten vilka bidrar med olika infallsvinklar som berör hur barnen 
uppfattar konsumtion i det sociala livet med kamrater. Det resultat Lundby 
(2014) får fram i sin analys är att de flesta barn anser att för att stärka sociala 
relationer är verktyget konsumtion användbart. Dock kan man säga att barnen är 
medvetna om att man inte kan köpa sina vänner och visar en moralisk sida där. 
Det mest intressanta med Lundbys studie är att hon myntar ett nytt begrepp som 
är baserat på barns uppfattningar om konsumtion, rationell konsumtion. Det är 
ett begrepp som kan avse att i huvudsak användas för att skapa, stärka och 
upprätthålla sociala relationer.     
 
Lundby (2008) har sammanställt rapporten “Kunskapsöversikt över barns 
konsumtionsmönster” där nordisk forskning kring 7-12 åringars konsumtions- 
mönster analyseras och sammanställs. Olika faktorer som vänner, genus, ålder, 
media, reklam, ekonomisk knapphet och föräldrars inställning till konsumtion 
behandlas i kunskapsöversikten och annan forskning som också presenteras rör 
barns tillgång till ekonomiska resurser, hur barn spenderar resurser samt barns 
inflytande på föräldrars konsumtion. Hon konstaterar att resultatet i rapporten 
visar att ett väsentligt inslag i barnens liv är just konsumtion och att barnens 
identitetsskapande och deras sociala relationer påverkas av konsumtionens 
symboliska aspekter. 
 
Lundby (2010) har skrivit ett paper “Kompisar är gratis men.. Konsumtionens 
betydelse för barns relationer med jämnåriga” som har presenterats på 
Kultursociologisk konferens 20-21/9 år 2010. I papret undersöks det hur barn 
resonerar kring användningen av pengar och att skaffa sig vänner, hänger ihop. 
Lundby (2010) menar att det är viktigt att studera vänskap i relation till 
ekonomiska resurser eftersom att hon anser att det bidrar till att belysa normen 
kring konsumtion vilket kan ha betydelse för barn som växer upp i familjer med 
låg ekonomisk status samt bidra till att belysa information om konsumtionens 
roll i barns relationer. Våren 2010 gjordes undersökningen som papret är baserat 
på. Man samlade in 50 teckningar från barn i åldern 12-13 år och analyserade 
dem med hjälp av ett kvalitativt och tematiskt förhållningssätt. Resultatet man 
fick visade på att man fick vissa återkommande teman bland teckningarna. Det 
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rörde sig om “mat”, “godis”, “ny teknik”, “sociala aktiviteter” och “pengar kan 
inte köpa vänner”. Och i papret fokuserades det på det sistnämnda. 
 
Sonesson (1999) har i sin rapport “Barn och konsumtion: en redovisning av 
femton års svensk forskning” analyserat och redovisat för hur forskningen sett ut 
de senaste femton åren. Hennes avsikt med rapporten är att identifiera var det 
finns kunskapsluckor vad gäller barns konsumtion och var forskningsfronten 
går. Hon menar att barn och ungdomars betydelse förväntas öka i framtiden då 
de är en stor konsumentgrupp. Sonesson menar vidare på att den snabba 
utvecklingen och förändringen i samhället kan ge oväntade effekter på barnen. 
Hon ställer sig frågande till vad vi behöver veta om konsumtionssamhället, vilka 
sambanden är mellan barns sociala och etniska bakgrund, hur de påverkas av 
samhällets ekonomiska politik och hur det skiljer sig mellan pojkar och flickors 
materiella och kulturella konsumtion. 
 
Bjurström (2004) har i sin artikel; “Gåvans makt. När barn skolas till 
konsumenter” beskrivit att forskningsfokus förr låg på konsumenten medan det 
idag fokuseras på konsumtion i allt större grad. Detta innebär att intresset för 
konsumism, identiteter och konsumtionsrelaterade livsstilar är företeelser som 
fokus ligger på. Bjurström (2004) vars forskning kretsar kring 
mediekonsumtion, smakbildning och reklam menar att barns inskolning till 
konsumtion startar mycket tidigare än när de för första gången möter 
“marknadskrafterna” genom exempelvis tv-reklam och han menar då att 
inskolningen är mycket mer komplex och börjar redan när vi ger barn julklappar 
och olika belöningar, vilket han kallar gåvoekonomi. Här skiljer Bjurström 
(2004) gåvoutbytet från varutbytet som innebär att man ger gåvor som är 
anonyma, ekonomiskt och oberoende av vilka som genomför varutbudet. 
Gåvoutbytet menar han däremot förstärker och bekräftar sociala band och ger 
den som ger gåvan en form av prestige och status. Detta kan ses som ett 
självintresse i gåvoutbytet och ge den som mottar gåvan ett krav på att visa 
tacksamhet och detta visar att gåvor snarare “betalar” sig på ett symboliskt sätt 
än på ett ekonomiskt sätt. 
 
Nydahl (2014) har i sin studie “Jag är det jag äger - en studie om vad 
konsumtion betyder för barns identitetsskapande och sociala relationer” 
intervjuat 8 barn i 12-årsåldern där syftet har varit att undersöka barns 
identitetsskapande och hur deras sociala relationer påverkas av konsumtion. Hon 



 
9 

har kommit fram till att barn använder sig av konsumtion för att skapa sociala 
relationer, att barnet kan utmärka sig i mängden med hjälp av konsumtion och 
att de använder sig av konsumtion för att skapa sig en identitet. Nydahl (2014) 
menar också att konsumtionen kan ses som ett naturligt inslag i barnens vardag 
då de numera är en del av konsumtionssamhället. 
 
Johansson (2005) är etnolog och har skrivit boken Barn i konsumtionssamhället 
där hon har intervjuat 84 stycken barn i åldern 8-12 år utifrån följande teman: 
reklam, mat, stil, pengar och ägodelar. I hennes empiri ingår även vissa årgångar 
av tidningen kamratposten och syftet med forskningen var att ta reda på vad 
barn anser och beskriver som sin plats i konsumtionssamhället och även ta reda 
på vad barnen säger om sin egen och andras konsumtion. Områden som barn 
och den offentliga konsumtionen, barn och massmedier, barn och reklam och 
barn och konsumtion redovisas i forskningen och tar upp flertalet 
frågeställningar. 
 
Samhällsjournalisten Bjärvall (2005) har skrivit boken “Vill ha mer: om barn, 
tid och konsumtion” där hon med hjälp av forskning, intervjuer och egna 
erfarenheter bygger ett nät av tankar, teorier och betraktelser och hävdar att trots 
att den svenska barnfamiljen har allt de behöver fortsätter de att konsumera, och 
varför ser det ut så? Bjärvall (2005) tar upp arbetstidsförkortning som ett sätt att 
få mer tid för barnen. I boken blir man ledsagad i konsumtionsforskningens 
tankar kring barns konsumtion och den handlar mycket om marknadsföring där 
hon lyckas ta död på myten om att vi i Sverige inte har reklam riktad direkt mot 
barn. En annan viktigt och intressant aspekt hon redogör för är att barn idag 
genom sina växande rättigheter i allt högre grad bestämmer över familjens 
konsumtion eftersom att även de har rätt att vara delaktiga i 
konsumtionssamhället. 
 
I boken “Konsumtion” ställer författarna Östberg och Kaijser (2010) sig 
frågande till vad konsumtion egentligen är, hur det formar oss och hur vi själva 
formar oss med hjälp av konsumtion. I boken diskuteras vilken roll 
konsumtionen spelar för såväl samhället som för individen. Författarna menar 
att vi måste titta på konsumtionen för att förstå det samhälle vi lever i idag och 
Östberg (2010) är själv fascinerad av konsumtionens meningsfullhet där vi 
tillsammans med marknadsaktörer konstruerar detta. 
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Brusdal (2005) “If it is good for the child's development then I say yes almost 
every time: How parents relate to their children's consumption.” Denna artikel 
beskriver hur föräldrar ser på sitt barns konsumtion. Brusdal har år 2004 
genomfört intervjuer med fokusgrupper med föräldrar och barn i Skandinavien. 
Studien visar att föräldrarna inte nödvändigtvis är negativa till barns 
konsumtionsvanor utan i vissa fall är de beredda på att betala mer pengar än vad 
barnet förväntar sig eller vill. Föräldrarna kan tänka sig att ge med sig när barnet 
kan ha användning för det de vill konsumera och föräldrarnas ekonomiska status 
och kompetens tillsammans med barnets konsumtion avgör om du är en god och 
ansvarsfull förälder eller inte.  

Om vi sammanfattar tidigare forskning framgår det att barn idag är kompetenta 
konsumenter. Det vi fick ut av den tidigare forskningen var bland annat att barn 
går in i rollen som konsument för att de tidigt fått det inpräntat att konsumtion 
skapar, stärker och upprätthåller sociala relationer. Detta beteende och dessa 
attityder är något forskare velat kartlägga, synliggöra och förstå. Fokus riktas 
mot den lättillgängliga informationen som barn influeras av idag genom media, 
reklam och vänner där föräldern spelar en nyckelroll i hur dessa beteenden och 
attityder utvecklar sig. Slutligen bottnar forskningsfältets intresse sig i att finna 
eventuella kunskapsluckor gällande barns konsumtionsmönster då de skolas in i 
konsumtionssamhället i tidig ålder som ett naturligt inslag i vardagen.     

2.2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenterar vi vår valda teori som vi kommer att använda i vår 
resultatdel för att analysera vårt insamlade datamaterial. Det finns ett nära 
samband mellan våra valda teorier och datastrategier. Eftersom att vi stödjer oss 
mot en hermeneutisk ansats är symbolisk interaktionistiska teoretiker av primärt 
intresse. Vi tänker tolka och förstå vårt datamaterial utifrån sociologerna Cooley 
och Goffman då deras teorier bygger på socialisationsprocesser och möten med 
andra människor vilket ligger inom ramen för symbolisk interaktionism.  
 
Det föll sig naturligt för oss att välja två mikrosociologiska teoretiker som är 
interaktionister till sin karaktär eftersom att fenomenet sker på basis av 
individens sociala interaktioner. Då barns materiella medvetenhet ökar vill vi 
som blivande sociologer få en förståelse för varför det växer. Därför anser vi det 
vara fruktbart att behandla vårt fenomen utifrån Cooley och Goffmans teorier 
och perspektiv då de utgör goda analysverktyg på individnivå. 
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2.2.1 Charles Horton Cooleys teoretiska begrepp  
 
Lögdlund (2014) skriver att Cooley beskriver samhället som en växande 
organisk enhet som är levande och föränderlig till sin karaktär samt att individen 
aldrig avskiljer sig från sitt samhälle. Cooley (1981) såg individen och samhället 
kort sagt som två aspekter av en helhet. Han förtydligade att denna “helhet” 
kunde enklast beskrivas som ett “vi” och inte som jag och kollektivet/samhället. 
Han menar vidare att den enskilde individen inte existerar utanför samhället 
(Cooley, 1981). 
 

“If cast away alone on a desert island he would, supposing that he 
succeeded in living at all, never attain a real humanity, would never 
speech, or social sentiment, or any complex thought.” (Cooley, 1967, 
sid. 423)  

 
Ovanstående citat av Cooley understryker att en människas medvetande inte 
existerar utan interaktion med andra människor och utan språket. Det Cooley 
menar med detta är att individen ständigt skapas och omskapas av sin tillvaro 
och sin omgivning vilket bidrar till att hennes självmedvetande präglas av 
gruppens sociala medvetande (Cooley, 1981). Lögdlund (2014) skriver 
fortsättningsvis om Cooleys begrepp primärgrupp som ger upphov till ett vi som 
tar form i tidig ålder. Trost och Levin (2010) skriver vidare att den primära 
gruppen genomsyras av gruppens åsikter och värderingar som utgör grogrund 
för individens självbild. Trost och Levin (2010) framhåller i sin bok på sidan 46 
att; 

 
”...ser vi oss själva hos andra och tolkar deras uppfattning av oss som 
i en spegel.” 

 
Ovanstående citat redogör för Cooleys mest centrala och väl myntade begrepp 
spegeljaget. Spegeljaget betecknar när vi skapar ett “Jag” i förhållande till våra 
föreställningar om hur andra människor ser på oss, där jaget uppstår som en 
reflektion av hur vi tror att andra uppfattar oss (Trost & Levin, 2010 & Gottzén 
& Lögdlund, 2014). Vi tolkar och analyserar andras åsikter alltså i varje 
interaktionssituation. Lögdlund (2014) skriver vidare i Gottzén och Lögdlund att 
jaget kan delas in i tre olika dimensioner; den fysiska formen, det inre 
medvetandet och det sociala jaget. Det som kommer att bli av primärt intresse i 
vår studie är materiella ting som vi klär oss i eller går runt med så som kläder, 
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accessoarer och tekniska prylar. Lögdlund menar fortsättningsvis att jaget inte 
blir meningsfullt såvida det inte finns andra människor i förhållande till detta. 
Han uttrycker på sidan 110 i Gottzén och Lögdlund (2014) att; 
 

“Det är genom att tänka på andra som vi upplever oss själva...” 
 
Detta kan tolkas som att vi är beroende av andra människors åsikter och att vi 
söker bekräftelse för att upprätthålla och öka vårt medvetande genom denna 
form av sociala samvaro (Gottzén & Lögdlund, 2014). I Cooleys teori är 
gruppen en avgörande faktor för oss. Gruppen skulle kunna vara den varma, 
kärleksfulla familjen skriver Lögdlund (2014) i Gottzén och Lögdlund men det 
skulle likaväl kunna vara en annan grupp som innebär konkurrens för den 
enskilde. Han framhåller att det är en absolut nödvändighet som i sin tur tilldelar 
varje medlem en roll i samhället och är ett av de grundläggande villkoren för det 
sociala livet. Lögdlund (2014) skriver att status är något som Cooley tillskriver 
som primärt inom gruppen eftersom att status allt som oftast avgör den enskilde 
individens funktion i samhället. Slutligen har Cooley en kunskapssyn som går 
att dela i två dimensioner; den sociala kunskapen och den spatiala kunskapen. 
Kommunikation är upphovskällan till den sociala kunskapen med andra 
människor menar han vilket bidragit till att man delar uppfattningar och 
förståelse med andra människor. Den spatiala kunskapen består av individers 
materiella medvetenhet och uppstår genom vår relation till och känsla för ting 
menar Lögdlund (2014) i Gottzén och Lögdlund.   
 
Sammanfattningsvis menar Cooley att en ständigt skapas och omskapas av 
social interaktion. Han menar att gruppens sociala medvetande präglar 
individens självmedvetenhet och utan social interaktion saknar individen ett 
medvetande. Genom social interaktion synliggörs normer och värderingar som 
kommer att bli individens riktlinjer och ideal. Människan har, är och kommer 
alltid att vara beroende av andra människors åsikter och uppmärksamhet. 
 
2.2.2 Erving Goffmans teoretiska begrepp 
 
Goffman (2009) redogör i sin bok Jaget och maskerna om sin dramaturgiska 
samhällssyn; att människan går in i olika roller eller klär sig i olika masker för 
att inge en idealiserad bild av sig själva. Han menar vidare att människan antar 
olika masker och roller stundvis efter situationen. Han framhåller hur samhället 
präglas av spelande aktörer och dömande publik. Han menar vidare att om vi går 
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emot de rådande normerna och värderingarna under en föreställning, blir 
normerna och värderingarna ännu starkare och tydligare. Han hävdar att alla 
människor har ett behov av att hävda sig själva och bevisa för andra människor 
att man håller måttet och passar in, även om det innebär att man måste censurera 
något om oss själva. Goffman menar att mötet med andra människor därmed 
styrs av sociala regler (Lögdlund & Bergkvist, 2014). 
 
Goffman (2009) skriver att människan strävar efter att bli bekräftad. Genom att 
anamma olika handlingsstrategier så som intrycksstyrning blir människan 
bekräftad, vilket är en viktig del i människans liv. Intryckstyrning har att göra 
med hur man väljer att presentera sig själv för andra människor, därför att andras 
åsikt och syn är viktigt för den enskilde. Goffman (2009) skriver att aktörernas 
primära mål är att manipulera varandra. Vi vet vad som krävs för att “passa in”, 
detta genom våra slutsatser baserade på våra tidigare erfarenheter. Goffman 
(2009) skriver att det är utifrån detta vi handlar, lever och är i vardagslivet.  
 
Goffman (2009) menar vidare att vilken grupptillhörighet omgivningen 
tillskriver individen har stor betydelse för henne. Detta bidrar med att en 
ständigt intar olika roller för att passa in. Lögdlund och Bergkvist (2014) skriver 
på sidan 177 att “Vår omgivning blir meningsfull.” enligt det dramaturgiska 
perspektivet. Detta citat är något som kommer att prägla vår analys. Goffmans 
(2009) dramaturgiska perspektiv framhåller att varje människa förhåller sig 
mellan två regioner; den främre- och den bakre regionen. I den främre regionen 
strävar aktören efter att ge en idealiserad bild av sig själv där man uppträder på 
ett kontrollerat sätt och visar upp sina kvalifikationer och aktörens bästa sida av 
sitt Jag. Goffman (2009) menar vidare på att i de flesta samhällen finns ett 
stratifieringssystem och att det där allt som oftast förekommer en idealisering av 
de som befinner sig högre upp i samhällsskikten och en strävan att ta sig uppåt 
bland de lägre uppsatta skikten. Detta menar han att en gör för att en har en vilja 
och önskan dölja och försköna sig själva för att befinna sig bland de mer 
prestigefyllda människorna och inte relateras med de ”sämre” skikten. Allt som 
oftast tar man på sig en mask där man vill visa takt och en förskönad bild av sitt 
sanna jag för att uppfattas som “en i gänget”.  
 
Goffman (2009) skriver att för att en individ ska uppnå det befintliga idealet och 
normerna under sitt framträdande måste den dölja alla handlingar och uttryck 
som är oförenliga med idealet och normerna. Detta gör aktören för att styra 



 
14 

publikens intryck. I den bakre regionen också känd för metaforen “bakom 
kulisserna” framhåller Goffman (2009) att aktören här tar av sig masken och är 
sitt “riktiga Jag”. Här är vi längre inga graciösa svanar utan här är det möjligt att 
finna aktörens brister och fel eftersom att den har publiken på avstånd. I den 
bakre regionen kan aktören även utvärdera sitt framträdande inför nästa, för att 
på så vis förbättra nästa framträdande. Skulle aktören däremot bli påkommen av 
publiken tappar aktören “tappar ansiktet” som Goffman (2009) skriver eftersom 
att aktörens falska eller oäkta fasad därmed är avslöjad. Risken att “tappa 
ansiktet” i förhållande till vårt studerade fenomen beror på hur vi klär oss, ter 
oss och hur vi ser ut. I dag värderar vi pengar, status, kläder och utseende högt 
vilket därmed gör att vi blir tingen. Ett citat taget ur Goffman (2009) på sidan 57 
belyser orsakerna till dessa attityder och detta beteende på ett påtagligt sätt; 
  

…”Hon strävar efter att identifiera sig själv som stabiliserad och 
rättfärdigad i all sin glans.” 

 
Goffman (2009) menar att när man analyserar jaget kan man betrakta individen 
och dennes kropp som en hängare, som en kollektiv produkt. Med detta avser 
han att det inte går att producera och bevara ett jag, utan det enda sättet att 
producera och reproducera sitt jag är genom realiteten och dess sociala 
inrättningar. I detta sammanhang hävdar han att vi har våra verktyg i den bakre 
regionen och en främre region med en fast och stabil rekvisita.   
 
Goffman (2009) menar att den grupptillhörighet andra tillskriver en influerar hur 
man ser och uppfattar sig själv; vilket möjligtvis ligger till grund till varför vi 
vill uppfattas på ett visst sätt. Goffman (2011) redogör för på sidan 12 i sin bok 
Stigma att de som inte har det “alla andra” har uppenbarligen “…avviker på ett icke 
önskvärt sätt från våra förväntningar” och har man det han kallar socialt stigma och 
att “alla de andra” som har det som man “ska ha” fortfarande är “normala”. 
Detta kan bidra till att den avvikande individen i fråga kan nedvärderas i de 
interaktioner med de “normala” och att den därför får en nedsatt självkänsla och 
tar till alla medel för att bli som “alla andra”. Goffman (2011) på sidan 22 menar 
att denna osäkerhet präglar oss alla; 
  

”Hos den stigmatiserade uppstår alltså en känsla av att inte veta vad 
de andra närvarande ’i grund och botten’ tänker om honom, ’var han 
har dem’.”   
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Goffman (2011) skriver att när man studerar stigma kommer den mest relevanta 
informationen att bli den sociala informationen. Den sociala informationen 
säger någonting om en individ genom dels symboler och/eller tecken som 
bekräftar och fyller ut omgivningens bild av en individ. Dessa symboler och 
statussymboler förmedlar vilken social grupptillhörighet individen har, de visar 
på prestige, hedersbetygelse eller klasstillhörighet. Han framhåller vidare att 
prestigesymboler kan sättas i motsats till stigmasymboler som får andra att 
nedvärdera en individ med stigmasymboler.  
 
Ett avslutande begrepp som är av betydelse i vår kommande analys är Goffmans 
(2011) misskrediterad som betyder att en individs stigma är synligt för 
allmänheten och handlar därmed om att man använder sig av intryckstyrning 
och taktkänsla. Vi tänker oss i den bemärkelsen att en väljer att isolera sig ifrån 
de “normala” och exempelvis inte tala om materiella ting och statusmarkerade 
prylar därför att man själv inte har dem. Goffmans (2011) genomträngande 
underrättelse om det sociala stigmat är att man inte umgås på samma sociala 
villkor som en annan. Lögdlund och Bergkvist (2014) i Gottzén och Lögdlund 
skriver vidare att man genom intrycksstyrning kan sända uttryck genom även 
materiella ting så som kläder och därmed inte enbart genom det vi säger och gör. 
 
Sammanfattningsvis bidrar Goffmans dramaturgiska perspektiv till en förståelse 
för hur människor anammar olika handlingsstrategier för att inge en förskönad 
bild av sig själva. Detta för att vi ständigt har människor som dömer och 
fördömer oss efter vad vi sänder för intryck. Goffman menar att människan har 
ett behov av att ständigt “hålla måttet”, “passa in” bland “rätt” sorts grupp 
människor och strävar efter en perfektion som inte existerar.  
 
I huvudsak redogör både Goffman och Cooley för att individen styrs av sociala 
regler och formas av och utefter sin omgivning. Individen vill i alla situationer 
bli bekräftad, uppmärksammad och populär bland andra människor.  
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3 METOD 
 
I detta kapitel redogör vi för bland annat våra datastrategier, intervjustrategier 
tillvägagångssätt och våra etiska dilemman. Tanken med detta kapitel är att ge 
en tydlig bild av våra ständiga vägval i vår forskningsprocess och dess 
eventuella konsekvenser. 
 
3.1 Vetenskapliga grunder 
 
I denna uppsats har vi valt att utgå från en interpretationistisk epistemologi och 
använder i och med det en hermeneutisk ansats för att införskaffa oss kunskap 
om vårt fenomen, kartlägga människors levnadssätt och deras subjektiva, sociala 
handlingar. Vi har bokstavligen bett informanterna berätta för oss och sätta oss 
in i deras vardagsuppfattning. Ansatsen anses vara avsevärd i vår mening 
eftersom att vi vill besvara frågan hur för att få en fördjupad förståelse.  
 
Hermeneutiken, också kallad för tolkningsläran (Gilje & Grimen, 2007; Patel & 
Davidson, 2011) grundar sig på Webers idé om Verstehen, det vill säga att förstå 
sociala handlingar med hjälp av upplevelser, tankar och ordrika berättelser, det 
kallar Weber för direkt förståelse (Gilje & Grimen, 2007). Weber menade att det 
som gör handlande socialt är att vi handlar i förhållande till andra människors 
normer, förväntningar och krav. Weber skiljer på två typer av förståelse, direkt 
förståelse och förklarande förståelse. Den förklarande förståelsen innebär att 
man ska försöka förstå logiken i människors handlande, detta för att förstå på ett 
djupare plan. I den förklarande förståelsen får man alltså lägga mer tankekraft 
för att förstå än vad man får i den direkta förståelsen. I vårt fall kan vi koppla 
den direkta förståelsen till att vi förstår att barn vill ha det senaste för att de 
tidigt fått lära sig att det senaste medför glädje och prestige. Den förklarande 
förståelsen kopplar vi därmed till varför de vill ha det, vad de bakomliggande 
orsakerna kan vara till behovet. Vi kommer i vår analys använda oss av den 
förklarande förståelsen då vi söker finna anledningen till varför barnens 
fascination över konsumtion ser ut som den gör.  
 
När vi valde områdesfokus för studien föll valet på just barns materiella 
medvetenhet eftersom att vår förförståelse redan fanns där, vilket fick intresset 
att växa och motivationen starkare. En av de grundläggande principerna inom 
hermeneutiken menar Gilje och Grimen (2007), är att forskaren utifrån sina 
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tidigare erfarenheter förstår studiefenomenet då det antas att man alltid har en 
viss förförståelse gentemot studiefenomenet. 
 
Traditionellt sätt är hermeneutik och positivism två vetenskapliga huvud-
inriktningar inom epistemologi; positivisterna vill gärna tro på en absolut 
kunskap där ursprunget ligger i naturvetenskapen. Positivisterna ställer upp 
hypoteser och testar dem, de anser att vetenskapen bör vara värderingsfri och 
objektiv därför att man anser att med rätt mätinstrument kan man få fram 
sanningen. Patel och Davidson (2011) skriver att hermeneutiken är 
positivismens raka motsats. Hermeneutikens ursprung ligger i humanistiska 
vetenskapen där de ofta har mer förståelse för relativistiska tankegångar 
(Thurén, 2007). Patel och Davidson (2011) menar att den hermeneutiske 
forskaren närmar sig forskningsobjektet med utgångspunkt i sin förförståelse 
och att den förförståelsen, det vill säga; de tankar, känslor och intryck forskaren 
har, inte är ett hinder utan en tillgång för att tolka och förstå. 
 

“Hermeneutiker menar istället att det går att förstå andra människor 
och vår egen livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, 
kommer till uttryck i det talade och skrivna språket samt i människors 
handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar också att 
människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i 
handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av.” (Patel 
och Davidson, 2011, sid. 29) 

 
Vi har valt att göra tolkningar av det empiriska materialet med vår förförståelse 
som ett av flera verktyg. Därför anser vi att den hermeneutiska ansatsen är att 
föredra i vår studie. Vi anser oss även ha haft en god förförståelse av själva 
fenomenet eftersom att vi har en del kunskaper om det sedan tidigare. Thurén 
(2007) menar att för att beskriva hur exempelvis en arbetslös människa har det 
måste man som forskare kunna förstå hur det känns och försöka sätta sig in i hur 
den arbetslöse känner, annars kan man missa något väldigt väsentligt. Han 
menar att man visst kan beskriva situationen för exempelvis en arbetslös 
människa men man erhåller en rikare skildring och en större möjlighet att förstå 
innebörden av vad arbetslösheten egentligen är. Inom hermeneutiken försöker 
man huvudsakligen använda tolkningen som forskningsmetod, dock söker man 
inte någon absolut sanning därför att det enligt den hermeneutiska kunskaps-
teorin inte finns någon sådan.  
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Fördomar och förförståelse är något man talar om inom hermeneutiken. 
Meningsfulla fenomen som är skapade av människor som exempelvis är 
yttrande och handlingar verktyg och föremål för tolkningen. Sjöström i Starrin 
och Svensson (1994) beskriver att man i hermeneutiken söker ett budskap, 
exempelvis i form av en mänsklig utsaga som bär ett bud till oss som innefattar 
den hermeneutiska ansatsen, att man känner, upplever och uppfattar; Patel och 
Davidson (2011) menar att ansatsen bottnar i att studera, tolka och försöka 
förstå.  
 
Thurén (2007) redogör vidare för att positivismen går ut på att skapa en så säker 
kunskap som möjligt medan hermeneutiken går ut på att förstå, vilket i den 
meningen skiljer dem åt. Den kritik som kan riktas mot hermeneutiken är att; om 
man nu har en förförståelse och använder sig av den i tolkningen, hur kan man 
då veta var den förförståelsen kommer ifrån och om personens tolkningar i 
förförståelsen är korrekta (Thurén, 2007)? 
 
Hermeneutiska cirkeln beskriver både Gilje och Grimen (2007) & Patel och 
Davidson (2011) som det kanske viktigaste begreppet inom hermeneutiken. Den 
redogör för sambandet mellan förförståelsen, sammanhanget det tolkas i och det 
vi ska tolka. I en forskning sker det ständiga rörelser mellan delen och helheten, 
den kontext forskaren ska tolka i och det man ska tolka och även mellan det 
forskaren ska tolka och dennes egen förförståelse och det är detta Gilje och 
Grimen (2007) betecknar som den hermeneutiska cirkeln där alla bitar är 
beroende av varandra. När forskaren gör tolkningar av fenomen kan och bör de 
motiveras och det är den hermeneutiska cirkeln som hänvisar till detta. Om 
forskaren tolkar ett avsnitt eller en del i en text bör man motivera det genom att 
göra en tolkning av hela texten och hänvisa till det och tvärtom. Forskaren måste 
alltså alltid motivera sina tolkningar med hänvisningar till andra tolkningar 
oavsett om det är till delen eller helheten och därigenom kan man inte gå bakom 
den hermeneutiska cirkeln. Exempel på del i vår studie kan vara de teoretiker vi 
valt eller delar i vårt insamlade datamaterial. Helheten i vår studie är vår 
förförståelse tillsammans med de tolkningar vi gjort i delarna.   
 
Eftersom att vårt huvudsyfte är av ett praktiskt kunskapsintresse studerar vi detta 
fenomen för att förstå för förståelsens skull och tolka föräldrarnas inifrån- 
perspektiv i enlighet med det Habermas redogör för i Thurén (2007). Vårt 
primära intresse är att få en djupare förståelse för föräldrarnas sociala verklighet 
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och samtidigt tolka deras och deras barns materiella verklighet. Med detta vill vi 
vidare hävda att vi i början av denna studie ville förstå föräldrarnas 
föreställningsvärldar och huruvida det finns ett meningssammanhang i deras 
handlande i det materiella konsumtionssamhället vi lever i idag.  
 
Vi gick även in med en kvalitativ, konstruktionistisk ontologi och en stark vilja 
för att förstå föräldrarnas konstruerade värld ur deras synvinkel. I och med att vi 
talar om ontologi så måste vi skilja mellan två inriktningar; realism och 
idealism. Realismen är positivistisk och objektivistisk till sin karaktär där man 
studerar attityder och föreställningar om den verkliga verkligheten. Detta leder 
oss till att vi måste redogöra för materialism som ett vetenskapligt begrepp. 
Materialism kan kopplas ihop med realism, vi kan tro att världen består av 
föreställningar samtidigt som världen styrs av det materiella. Därmed kan även 
vi som konstruktionister anta att människan styrs av materiella strukturer, 
människan måste ha materiella ting och styrs av de materiella tingen (Föllesdal, 
Wallöe & Elster, 2001).   
 
Vi hade även en förhoppning om att få veta det de vet, på det sättet de vet det. 
Därmed har vi gjort ett ärligt och sensitivt försök att komma ner på 
informanternas “Every day life” som Patton (2002) redogör för. För att komma 
ner på informanternas “Every day life” höll vi medvetet tillbaka vår teoretiska 
ståndpunkt och våra föreställningar för att anamma ett induktivt arbetssätt, då 
vår ambition var att finna teorier i vårt datamaterial. Vi var naturligtvis 
medvetna om att det totala induktiva enbart är ett ideal som Patton (2002) 
skriver och som kvalitativa forskare enbart strävar efter. Vi har visserligen inte 
varit teorilösa utan vi har associerat många yttranden med olika teoretiker och 
teorier under intervjuprocessen, dock har teorierna vuxit fram ur det insamlade 
datamaterialet efterhand. 
 
Vi valde sammanfattningsvis att genomföra studien med en kvalitativ ansats 
därför att vi ansåg att vi hade större förfogande av ordrika berättelser från 
föräldrarnas egna erfarenheter och kunskaper om och kring den materialistiska 
verkligheten. Att vi valde kvalitativ forskningsstrategi framför kvantitativ 
forskningsstrategi var för att vi inte var intresserade av att försöka framställa 
hårda, mätbara variabler och signifikant påvisbara orsakssamband. Den 
kvantitativa ansatsen är positivistisk, hård och arbetar för att skapa naturalistiska 
förklaringsmodeller enligt Patel och Davidson (2011) på ett objektivt och ett 
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oengagerat sätt. Detta tog vi helt avstånd ifrån eftersom att vi förmodar likt det 
Patel och Davidson (2011) skriver att det är fruktbart när man studerar 
mänskliga subjekt att forskaregenskaper så som att vara öppen, subjektiv och 
engagerad till sin karaktär. Alltså är det primära huvudintresset att förstå sociala 
normer, värderingar, uppfattningar och subjektiva tolkningar och inte förklara 
dessa.  
 
3.2 Urvalsstrategier 
 
Den design vi använt i vår kvalitativa studie är att finna och beskriva ett 
forskningsdjup. Vi valde därför att utföra tio intensiva och djupa intervjuer på 
30-60 minuter istället för att fokusera på forskningsbredd och intervjua en 
mängd människor och inte få något djup i deras svar. Det var till vår fördel att 
fokusera på forskningsdjup framför forskningsbredd eftersom att vi anser att det 
är det som gjort vår studie till just en kvalitativ studie. Vi tycker oss ha kommit 
ner på informanternas “Every day life” då vi tagit del av subjektiva åsikter, 
tankar och attityder på ett okonstlat sätt. Vi fick även reaktioner från våra 
deltagare om att de vanligtvis aldrig delar med sig av så pass personlig och intim 
information om sig själva. Detta ger oss en bekräftelse på att vi uppnått ett djup i 
intervjuerna utan att de reflekterat över det under intervjun då de förlikade det 
med ett naturligt samtal. Hade vi däremot eftersträvat en forskningsbredd hade 
vi kunnat avstå de kvalitativa intervjuerna och använt oss av en kvantitativ 
studie där vi utformat enkäter med 4-7 frågor och låtit 150 föräldrar svara på 
dem.   
 
Vi har använt oss av bekvämlighetsurval och i viss mån använt oss av 
snöbollsurval. Bryman (2011) skriver att kvalitativa forskare brukar använda sig 
av bekvämlighetsurval i de fallen då informanterna är svårtillgängliga. Vi tänkte 
likt det Bryman (2011) beskriver i sin bok att vi av uppenbara skäl inte 
eftersträvar efter att vår uppsats ska uppnå någon form av representativitet eller 
generaliserbarhet. Utan vi vill få en fördjupad förståelse genom ordrika 
berättelser som kan ligga till grund till en ingående sociologisk analys. Vi hade 
en förståelse för att det var privata och sensitiva frågor vi skulle ställa vilket 
kunde få informanterna att hålla tillbaka värdefull information såvida de inte 
visste vem vi var åtminstone sen en tid tillbaka. Därmed vill vi förtydliga att vi 
inte känt ren stor del av våra informanter väldigt väl, därmed kunde vi heller inte 
veta vad de skulle ha för åsikter kring vårt ämne och våra frågor. Vi ansåg med 
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tanke på den begränsade tiden vi hade att det skulle underlätta att använda sig av 
tillgängliga personer ifrån olika sociala nätverk från skolan, arbetet och privata 
nätverk runt om i Östra Östergötland. Vi har en uppfattning om att ifall vi hade 
utfört studien i större städer så hade vi troligtvis fått annorlunda svar och en 
skillnad i attityder.  
 
Vi utförde även två pilotstudier på två personer som inte skulle inkluderas i 
studien för att testa vår intervjuguide och försäkra oss om att frågorna 
uppfattades på rätt sätt och att det gick att besvara dem. Detta gjorde vi för att 
undvika i möjligaste mån att riskera att vissa frågor skulle missuppfattas. 
Bryman (2011) menar här att detta legitimerar vår ändå riskfyllda strategi. Som 
vi ovan nämnde använde vi oss även av snöbollsurval som i viss mån är ett slags 
bekvämlighetsurval avfattar Bryman (2011). Vi hade sammanfattningsvis två 
snöbollsurval och åtta bekvämlighetsurval. Informanterna kom vi i kontakt med 
i ett väldigt tidigt skede genom telefon samtal och en del text meddelanden där 
vi förfrågade om man hade möjlighet att delta i en intervju, i samband med detta 
talade vi om vad vi skrev om och angav studiens syfte och fokus. 
 
3.3 Datastrategier 
 
Den primära metoden kom att bli semistrukturerade intervjuformer med 
bakgrund att ge våra informanter utrymme att utveckla sina tankar och utforma 
sina svar på eget sätt i enlighet med Bryman (2011). Anledningen till att vi valde 
att anta denna datastrategi var för att vi ville synliggöra attityder och 
värderingar. Patton (2002) påstår i sin bok att syftet med kvalitativa intervjuer är 
att tillåta oss gå in i någon annans livsperspektiv. I Patton (2002) fann vi ett citat 
av A. OAKLEY som menar på att goda kvalitativa intervjuer möjliggör för 
forskaren att komma åt ett inifrånperspektiv vilket är precis det vi ville. 
 

”Interviewing is rather like a marrige: everybody knows what it is, an 
awful lot of people do it, and yet behind each closed door there is a 
world of secrets.” (Patton, 2002, sid. 340) 

 
Vi anser att ovanstående citat ger oss goda belägg för att använda kvalitativa 
intervjuer som en huvudmetod. Patton (2002) anger att intervjuer möjliggör att 
förstå saker som inte är observerbara. Därför menar han att man måste fråga om 
vissa saker, för att få veta någonting om dem och slutligen kunna säga någonting 
om dem. Patton (2002) konstaterar fortsättningsvis att man genom intervjuer kan 
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explicitgöra människors känslor, tankar och intentioner. Han (2002) lyfter fram 
att syftet med att intervjua andra människor är att tillåta oss att gå in i någon 
annans perspektiv och verklighet. Vi utformade därmed en intervjuguide (se 
Bilaga 1) med två olika huvudteman och en uppsättning av frågor med bakgrund 
till vår studies frågeställningar och det vi ville veta för att i sin tur kunna besvara 
dem. Våra teman bestod av den materiella medvetenheten när föräldern var barn 
och förälderns barns materiella medvetenhet idag.  
 
Anledningen till att vi hade en uppsättning av formulerade frågor i 
intervjuguiden var för att säkerställa och bibehålla strukturen i intervjuerna samt 
för att göra föräldrarnas berättelser fattbara och explicita eftersom att de 
uppenbarligen var betydelsefulla för oss. Patton (2002) redogör för att fördelen 
med att använda sig av en intervjuguide är att guiden ser till att intervjuaren 
använder den begränsade tiden på bästa sätt. Vi använde oss även av sensoriska 
frågor vid intervjuerna. Dessa frågor fokuserar på informanternas egna 
beskrivningar av det de ser, hör och luktar i sin vardag som Patton (2002) 
beskriver. Han menar vidare att man kan ställa frågor om hur de tänker, tolkar 
och värderar barns materiella medvetenhet och deras sociala attityder i 
förhållande till det numera materialistiska samhället. Vi har tack vare dessa 
sensoriska frågor samlat in mängder med betydelsefull information om både 
upplevelser, känslor, åsikter och värderingar. Vi ansåg att semistrukturerade 
intervjuer bidrog till en hög grad av flexibilitet genom intervjuprocesserna, som 
Bryman (2011) redogör för och tillgodogöra oss friheten att kunna lägga till och 
eventuellt ta bort frågor under intervjuernas gång. Detta möjliggjorde även för 
oss att utföra djupintervjuer som vi tidigare i avsnittet redogjorde för att vi 
önskade. Vi tog även frågorna i olika ordningar eftersom att vi utgick ifrån idén 
att varje intervjusituation är unik och har sin egen struktur, frågor kan inte ställas 
lika åt olika individer utan som forskare måste man känna av varje individ och 
arbeta utefter det.  
 
3.4 Praktiskt genomförande och analys 
 
Som vi nämnde i 3.1 så har vi använt vår förförståelse som ett av flera verktyg. 
Därmed är det betydelsefullt att redogöra för hur vår förförståelse ser ut. Vi har 
båda kommit i kontakt med dels föräldrar som dagligen handskas med det 
materialistiska barnet men även själva kommit i kontakt med barn av idag och 
fått höra hur deras medvetenhet ser ut. Detta har bidragit till att vi reflekterat 
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över vår egen barndom och reagerat på skillnaden som är idag. Detta har utgjort 
grogrunden för vår bild av barn av idag och hur vi har tolkat och tillskrivit olika 
berättelser mening.    
 
I det praktiska genomförandet av varje intervju inledde vi med att gå igenom 
syftet och återigen tala om vad det var vi studerade. Därefter gick vi igenom de 
fyra etiska grundprinciperna där de fick bekräfta att de förstått innebörden av 
dem. Intervjuerna varade i mellan 30-60 minuter. Vi var noggranna med att 
berätta för informanterna att vi som utförde intervjuerna enbart använde IP och 
siffra som benämning på de vi intervjuade i samtal med varandra, samt som 
namn när ljudfilen sparades på telefonen. Vi utförde intervjuer på universitetet, 
på informanters arbetsplatser, hemma hos dem och en på en offentlig plats. Vi 
hade kommit överens om att inte diskutera något innan eller under intervjun med 
informanterna utan att vi så gott som det gick skulle nicka och humma till 
informanternas berättelser. Vi undvek att ställa frågor som ger ja- och nej svar 
och har istället börjat frågorna med “beskriv eller berätta för mig”, precis som 
Patton (2002) menar att man bör ställa frågor i en kvalitativ intervju. Vi ställde 
följdfrågor genom att upprepa det informanten tidigare sagt för att få en 
fördjupad förståelse för det de delade med sig med oss.  
 
Vi kom att upptäcka ett hinder vid den första intervjun där vi förfrågade en av 
informanterna om den ville delta i studien; denne svarade med att den inte kunde 
delta för att dennes barn enbart var 10 och 12 år gamla och inte hade några 
konsumtionsvanor. Denna reaktion var helt befogad enligt oss eftersom att vårt 
första syfte efterfrågade barns konsumtionsvanor. Men eftersom att vi med barn 
menar barn som är tillräckligt stora för att förstå tingens värde och inte 
tillräckligt gamla att konsumera på egen hand kom vi att behöva omformulera 
syftet. Vi har dock inte mött några begränsningar eller problem under denna 
process. Vi hade tillåtelse av var och en av informanterna att spela in 
intervjuerna med mobiltelefonen och tog ytterst få anteckningar. Detta gjorde vi 
för att inte riskera att framstå som frånvarande. Patton (2002) påpekar att 
forskaren bör ta strategiska och fokuserade anteckningar trots att den spelar in 
intervjun. Däremot valde vi att inte föra strategiska och fokuserade anteckningar 
eftersom att vi strävade efter att göra sensitiva intervjuer. Dessa skulle kunna 
relateras med ett vanligt, avspänt samtal om och kring värderingar och sociala 
attityder och medvetenhet snarare än styrda, formella intervjuer.  
 



 
24 

Likt det Patel och Davidson (2011) redogör för krävs det att forskaren kliver in i 
intervjusituationen utan några fördömande attityder där den lämnar de färgade 
glasögonen utanför. Vi kom överens om att akta oss för att ge uttryck i gester 
och ansiktsmimik för att inte nedvärdera det som sägs. Vi förstod att barns bästa 
försvarsadvokat var föräldern, därmed tog vi detta i akt och reflekterade aktivt 
över vilka signaler vi sände ut på det vi fick höra för att inte riskera att få 
föräldrarna att inta en försvarsattityd. Möjligtvis var det en av flera faktorer som 
bidrog till öppna intervjuer. Bland annat utgick vi utifrån det Patel och Davidson 
(2011) benämner; förståelsehorisont, detta menar på att forskaren eller 
intervjuaren använder sin empati och medkänsla. Detta för att förstå, för att bli 
jämbördig och befinna sig på samma nivå som IP för att komma åt det så kallade 
inifrånperspektivet. Detta krävde därmed att vi som intervjuare var närvarande 
och lyhörda. I och med att vi även är hermeneutiskt inspirerade har vi till vår 
fördel kunnat bidra med egna exempel från erfarenheter med barn när IP inte 
vetat vad den ska svara. Därmed var vår förförståelse av godo då vi fick rika 
svar på det vi efterfrågade (Patel & Davidson, 2011). Vi avslutade varje intervju 
med att fråga ifall de hade någonting att lägga till, någon aspekt som vi 
möjligtvis inte fått med och ifall vi fick återkomma vid eventuellt fler 
funderingar. 
 
Vi valde att transkribera omedelbart efter varje utförd intervju och ägnade fem 
arbetsdagar för att transkribera klart. Vi delade på både intervjuarbetet och därav 
även på transkriberingarna och gjorde fem transkriberingar var. Vi kom att få 
göra en tolkning på vissa ställen i ljudmaterialet där det inte gick att urskilja vad 
informanterna sa. Sedan bearbetade vi vårt insamlade datamaterial genom att 
omarbeta våra hårddata. Detta genom en tematisk analys som kom att 
möjliggöra för oss att utforma transkriberingarna till olika huvudteman för att 
vidare synliggöra mönster och återkommande teman och samtidigt även för att 
finna den interna homogeniteten. Bryman (2011) framför att detta är en av de 
vanligaste teknikerna vid kvalitativa dataanalys. Rent praktiskt innebär denna 
aktivitet att vi sökt olika teman som går att identifiera som ett framträdande 
index som ofta förekommer i det insamlade materialet. Vi har valt att betrakta 
våra utformade teman och metaforer som en grupp olika koder som säger flera 
saker än ett om vad som sagts. Vi sållade därmed bort 84 sidors transkriberingar 
efter några gångers genomläsning till 27 sidor vilket var betydligt mycket lättare 
att arbeta i. När vi hade utformat och sorterat under olika teman gick vi igenom 
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empirin för att stryka under analysbara yttranden och information för att sedan 
söka efter likheter och skillnader.  
 
I vår studie var det ett medvetet val att fokusera på det specifika istället för det 
generella. Vi ville i enlighet med det Patton (2002) beskriver, införskaffa någon 
form av djup kunskap om föräldrars syner och barns materiella medvetenhet 
vilket inom kvalitativ forskning benämns som partikularisering. Av uppenbara 
skäl var vi intresserade av att få en förståelse för föräldrars syn på barns 
materiella medvetenhet istället för alla människor i Sverige som någon gång 
konsumerat dyra eller statusmarkerade ting. Studien blir därmed mer nyanserad 
vid en sådan avgränsning vilket vi antar att en läsare föredrar.   
 
3.5 Forskningsetik 
 
Vår avsikt var från början att intervjua barn i åldern 8-12 år för att ta reda på 
vilken betydelse konsumtion har för barns sociala relationer och deras attityder 
kring konsumtion för att platsa i samhället. Dock ansågs det vara etiskt svårt på 
institutionen för beteendevetenskap och lärande att genomföra studien. Vi valde 
därmed att fokusera på föräldrarnas syn på konsumtionens betydelse för barnens 
sociala relationer och vad de ansåg att barnens attityder var kring konsumtion 
för att platsa i samhället. Vi var tvungna att ta ställning till hur informanterna 
som deltog i studien skulle behandlas. 
 
Vi hade som utgångspunkt att förhålla oss till de fyra etiska riktlinjerna för att 
visa hänsyn till våra informanter och undvika eventuella etiska felsteg (Bryman, 
2011). De etiska principerna som vi tagit hänsyn till är Informations- 
Samtyckes- Konfidentialitets- och Nyttjandekravet. Till en början informerade 
vi berörda personer ärligt om vad studien skulle handla om, studiens syfte och 
hur lång tid intervjun skulle ta. Vi informerade även hur intervjuprocessen skulle 
gå till och vad det skulle handla om i stora drag. Vi erbjöd varje informant att 
själva bestämma var och när vi skulle träffas. Vi talade även om att det var 
tillåtet att fråga om man inte förstod någonting och att man fick vägra vissa 
frågor som kändes jobbiga. I samband med denna information innan varje 
intervju frågade vi även om deras samtycke till att spela in, vi informerade här 
om att ingen annan förutom den som utförde intervjun skulle lyssna på 
inspelningen vilket märkbart ingav en känsla av trygghet. Vi talade även om att 
intervjun enbart skulle användas till vår kandidatuppsats och att vi därefter 
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skulle förstöra och radera materialet och därmed enbart använda det till endast 
detta forskningsändamål.  
 
Slutligen garanterade vi även deltagarna anonymitet, vi talade om att inga namn 
skulle anges i studien, inte heller skulle vi skriva om vart de arbetar, hur gamla 
de är, vart de bor och deras privatliv överlag för att inte riskera att utsätta någon 
för att kunna identifieras eller bli uthängda av andra genom sitt deltagande. 
Allting skulle fingeras och vi avkodade alla sådana uppgifter vid 
transkriberingen. Detta gjorde vi dock redan vid intervjun, när vi tog 
anteckningar skrev vi IP 1, 2 och 3 och inspelningarna döptes på samma sätt för 
att i enlighet med Bryman (2011) förvara och hantera namn och personuppgifter 
med största möjliga säkerhet och konfidentiallitet. Vi talade däremot om att av 
uppenbara skäl skulle den som utfört intervjun veta vem den fått svar från men 
att det bara var vi forskare som hade tillgång till materialet.        
 
3.6 Validitet och reliabilitet i forskningen  
 
Reliabilitet och validitet är inom samhällsvetenskaplig forskning kriterier för 
bedömning. Reliabilitet förklarar Thurén (2007) som tillförlitlighet, alltså att 
mätningarna är korrekta. Det finns extern reliabilitet som innebär att studien kan 
upprepas, replikeras och intern reliabilitet som innebär att man som författare till 
studien är överens om hur man skall tolka det man ser och hör i det insamlade 
datamaterialet.  
 
Enligt Bryman (2011) utgör validitet och reliabilitet viktiga kriterier för en 
kvantitativt inriktat forskare när det gäller att få en bild av kvaliteten i en 
undersökning. Många kvalitativa forskare har dock diskuterat hur pass relevanta 
dessa begrepp är för kvalitativa undersökningar.  
 
Validitet enligt Thurén (2007) innebär att man verkligen har undersökt det man 
avsett att undersöka och ingenting annat. Det finns extern validitet som innebär 
att materialet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer och det 
finns intern validitet som innebär att det skall finnas en överensstämmelse 
mellan data och teori, vad forskaren observerar ska stämma överens med de 
teoretiska idéer den utvecklar. Ett annat tecken på validitet är det Larsson (1994) 
benämner som triangulering, vilket innebär att man i sin beskrivning har flera 
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källor som belägg i sin empiriska studie och utgår från att det råder 
samstämmighet mellan de olika källorna. 
 
Larsson i Starrin och Larsson (1994) använder sig av fyra validitetskriterier. Det 
första kriteriet är diskurskriteriet där argumentens hållbarhet ska prövas och se 
om argument och påstående klarar sig när de prövas mot andra påståenden och 
argument som kan tänkas tillföra något. Det andra kriteriet är heuristiskt värde, 
som visar på om man har kommit med något nytt eller om man kan hjälpa 
läsaren att se på fenomenet eller företeelsen med andra ögon samt om studien 
kan användas av andra som vill undersöka snarlika företeelser. Det tredje 
kriteriet är empirisk förankring som visar på om det finns någon 
överensstämmelse mellan verklighet och tolkning, dessa kriterier innehåller 
även triangulering. Det fjärde kriteriet är konsistens som ska kontrollera att det 
finns en inre logik och detta kriterium står nära den hermeneutiska cirkeln där 
tolkningen byggs upp av delen och helheten. Det femte kriteriet är det 
pragmatiska kriteriet där man presenterar hur man har lyckats presentera sina 
resultat, om resultatet har ett värde i praktiken samt studiens användbarhet.  
 
Det Svenning (2003) kallar den inre validiteten anser vi som författare att vi 
uppfyllt då vi anser att teorin överensstämmer med empirin och att vi är överens 
om det. Den yttre validiteten som Svenning (2003) förklarar som helheten i 
projektet, där man i helhet ska kunna generalisera sin studie från ett urval till en 
population och där anser vi det inte vara möjligt att göra eftersom att vi valt att 
intervjua föräldrar ur ett bekvämlighetsurval och därmed inte uppfyller dessa 
krav. 
 
3.7 Metoddiskussion   
 
Forskning innebär alltid en risk för något etiskt felsteg. Framförallt uppstår 
etiska problem i intervjuforskning på grund av svårigheten att “forska om privata 
liv och presentera redogörelserna på den offentliga arenan” (Kvale & Brinkmann, 2009, 
sid. 78). Vad en forskare har för ansvar och vilka etiska frågor som borde 
bejakas var något som vi kom att diskutera innan vi gick ut på fältet. 
Anledningen till att vi tog en noggrann diskussion kring det var för att vi 
riskerade att beröra tabubelagda områden så som att ifrågasätta saker som man 
normalt sätt inte pratar om med andra människor som exempelvis 
barnuppfostran, pengar, klass, makt och status. 
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Efter att vi blivit nekade att utföra någon form av forskning med omyndiga barn 
under den begränsade tidsramen för forskningen har vi inte stött på några etiska 
dilemman. Däremot skulle det kunna ha varit så att ämnet vi diskuterade under 
intervjuerna skulle kunna ha upplevts som känsligt och för personligt. Detta 
hade kunnat orsaka personskada rent psykiskt, vilket i sig är en etisk princip. 
Informanterna skulle också kunna ha blivit så fästa vid oss eftersom att vi ändå 
byggde upp en relation vilket i sig utgör ett etiskt dilemma, att informanten 
hamnar i någon slags beroendeställning eftersom att vi erbjuder informanterna 
att tala om sina tankar och emotioner. Däremot upplevde vi att intervjuerna gav 
tid för reflektion över det egna beteendet och blev även upplysta om att 
informanterna upplevde att intervjuerna påverkade dem och att de lämnades 
kvar med nya vetenskaper om sig själva och sin tillvaro. Likt det Patton (2002) 
skriver kan man ange att både vi som intervjuare och informanterna upplevde att 
det som sades var omvälvande, detta var dock helt till vår fördel. Vi har kort och 
gott samlat in ordrika berättelser som vi sedan gjort om till vårt rådata material. 
Med detta menar vi att vi kommit att gjort tolkningar i enlighet med den 
hermeneutiska ansatsen och tolkningarna gjorde vi utifrån vår synvinkel. 
 
När en forskare genomför en studie är det många faktorer som ska klaffa och en 
studie kan fånga verkligheten mer eller mindre menar Svenning (2003). Han 
fortsätter att beskriva validitet som en faktor som kan äventyra 
samhällsvetenskapliga studier och framhåller att frågemetoderna under en 
intervju är extra känsliga. Han menar att frågorna kan vara luddigt ställda, ställas 
olika av olika intervjuare, att intervjuaren kan påverka intervjupersonen 
eftersom att man oftast ställer känsliga frågor och därmed riskera att 
intervjupersonen i fråga upplever en känsla av skuld och skam (Svenning, 
2003). Här anser vi oss ha tagit intervjuerna på stort allvar och gått tillväga med 
en nobel försiktighet. Vi ville föra en öppen diskussion som liknar ett 
vardagssamtal och försökt att inge ett förtroende för dem vi intervjuat; allt för att 
minska riskerna för att den deltagande ska förnimma sig i en olustig position. 
 
Under vardera intervju hade vi en underbyggd strategi i våra följdfrågor att 
upprepa det de tidigare sagt för att i den bemärkelsen stärka vår trovärdighet i 
studien. Detta kunde rent praktiskt se ut på följande vis; 
 

 “Du nämnde att det du kanske skulle vilja ha gjort annorlunda var att 
du borde ha köpt ett hus när barnen var små, på vilket sätt menar du 
att en villa hade förändrat dina barns uppväxt?”  
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Detta gjorde vi för att undvika att tolka och anta vad de menade och bidrog till 
att vi fick någon slags bekräftelse av dem på plats att vi hade förstått dem rätt då 
de oftast förklarade ytterligare. Vi har därmed även i sådana fall använt vår 
förförståelse som ett verktyg när vi tolkat insamlat material. Vi är även väl 
medvetna om att vi inte kan generalisera resultatet av den anledningen att vi 
använt bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Bekvämlighetsurval som strategi 
inger inte någon representativitet som Bryman (2011) redogör för. Vi kan heller 
inte generalisera vår studie på grund av att det är för få intervjupersoner med 
(Kvale & Brinkmann, 2009). Däremot vill vi genom denna studie synliggöra 
olika attityd- och värderingsmönster för att kunna säga någonting om fenomenet 
och därmed göra en ingående sociologisk analys. Till vår förvåning var inte de 
personer som rekommenderade andra personer av samma åsikter, vilket var en 
risk vi tog. 
 
Vi har fokuserat på att få våra frågor i vår intervjuguide besvarade av 
föräldrarna vi träffat och så har också skett. Detta utan att diskutera andra delar 
om barns medvetenhet kring till exempel jämställdhet, miljö eller politik.  
 
Staffan Larsson i Starrin och Svensson (1994) menar att man genom en 
kvalitativ studie ska bringa ett tillskott av kunskap när man beskriver ett 
fenomen eller en företeelse och därmed inte presentera det som vanliga 
människor redan uppfattar det, allteftersom att det resulterar i att analysen blir 
platt. Larsson (1994) menar vidare att man med nya ögon skall kunna se på 
fenomenet som läsare och få en begripligare bild samt att med den nya mer 
begripliga bilden relatera fenomenet till ett annat sammanhang för att göra det 
lättare att förstå. 
 
Vi har ställt oss kritiska till vår studies validitet och reliabilitet. För att 
exempelvis höja reliabiliteten hade vi kunnat närvara båda två vid 
intervjutillfällena då den ena kunnat styra intervjun och den andra kunnat 
uppmärksamma sådant som den andra missat, samt ställa följdfrågor på det eller 
antecknat i samband med intervjun. Samtidigt har vi höjt reliabiliteten genom att 
vi är två forskare som ställt våra analyser mot varandra. 
 
Vi skulle även kunnat be våra informanter att läsa igenom det material vi 
transkriberat från deras intervjuer och bett dem respondera på om det skrivna 
materialet stämmer överens med vad de har sagt och anser, det vill säga det 
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Bryman (2008); Patel och Davidson (2011) beskriver som respondent 
validering. Vi har dock valt att inte göra det av den anledningen att vi anser att 
risken för att informanterna skall ändra sina åsikter när de får se det sagda på 
papper är allt för stor. Det är ett relativt känsligt ämne att beröra eftersom deras 
värderingar bitvis krockar med deras handlingar. Även Kvale och Brinkmann 
(2009) redogör för att vissa intervjupersoner kan få en chock när de läser en 
intervju med sig själva. De skriver vidare att det finns de praktexemplen där 
intervjuade fått göra en respondent validering och där forskaren fått upprörda 
och sårande svar tillbaka och blivit avvisade samarbetet och deltagandet. Detta 
har i sin tur gett upphov till att forskaren inte fått använda eller publicera det 
redan insamlade materialet. 
 
Om vi hade valt att använda oss av kvantitativ metod kan vi föreställa oss att 
informanterna i sina enkäter kunnat försköna bilden av det de ville säga och 
eventuellt inte tagit sig samma tid för att förklara och beskriva sina erfarenheter. 
Detta anser vi styrker vårt val av kvalitativ metod. 
 
Som vi i 3.5 redogjort för, var den grundläggande tanken att visa på två sidor av 
ett och samma mynt. Med detta menar vi att vi önskade att få djupa, ordrika 
berättelser ifrån både barn och föräldrar. Däremot tvingades vi tänka om i ett 
tidigt skede då det ansågs vara etiskt problematiskt att intervjua omyndiga barn. 
Denna motgång bidrog till att vi fick utveckla idén om att intervjua föräldrar, för 
att trots bortfallet av en stor del av vår forskningsidé, kunna besvara det vi var 
intresserade av att studera; det vill säga barns materiella medvetenhet. Därmed 
valde vi att ha väldigt djupa, allomfattande frågor som möjligtvis skulle kunna 
ge oss tillräckligt med information om båda sidorna av myntet.  
 
Man kan säga att vi valde strategier och verktyg och upptäckte efter 
genomförandet att de strategier vi anammat faktiskt var av godo och därmed till 
vår fördel. Vi upplever att vi trots olika hinder i början lyckats fånga kärnan i 
hur barns materiella medvetenhet ser ut idag och vart den kommer ifrån, att vi 
funnit de svar vi sökte även i från barnen. Vi har även diskuterat ifall intervjuer 
med barn hade berikat vår empiri mer än den befintliga empirin. Vi anser att 
våra informanter givit oss ett omfattande och nyanserat inifrånperspektiv. Trots 
att detta inte var något vi förmodade anser vi att vårt insamlade material ger en 
tydlig bild av vad vi från början ville undersöka. 
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Den genomförda intervjun kan beskrivas som naken eftersom att vi ställde 
frågor kring informanternas innersta värderingar som fått informanten att öppna 
sig, vilket vi anser indikerar att svaren andas själ. Vi upplever att vi har bekräftat 
Pattons (2002) kriterier för goda intervjuer då han menar på att för att göra goda 
och lyckade intervjuer krävs ett genuint intresse för och omsorg för andra 
människor och deras perspektiv. Vi har möjligtvis inte varit de skickligaste, de 
mest disciplinerade och tekniska intervjuarna; egenskaper som vi anser kräva 
några år på nacken. Dock har vi redan från början haft en stor vilja att utföra 
dessa intervjuer, vi har varit uppriktigt intresserade av vad informanterna hade 
att säga och allra viktigast menar Patton (2002), trots att det informanterna har 
att säga så är det värt att lyssna på och ta del av det. Däremot både förstår och 
inser vi att vi hade kunnat komplettera denna studie med ytterligare 
datastrategier för att uppnå det Patton (2002) kallar för triangulering. Han menar 
att olika metoder hade kunnat avslöja olika aspekter av informanternas 
verklighet och i sin tur bidra med en rikare och mångfasetterad analys. Ett 
exempel på fler metoder som komplement till intervjuer skulle kunna vara att 
genomföra en observation där man studerar barnen och sedan ställa intervjudata 
mot observationsdata vilket förmodligen hade bidragit till ett ytterligare djup i 
vår studie. Då vi avstått detta riskerar vi därmed att dra ner på 
trovärdighetsvärdet och kan uppfattas som en aning ensidiga i vår studie 
eftersom att vi inte kombinerar flera kvalitativa strategier än en med en 
andrahandskälla. Vi anser dock att vi fick alla svar vi sökte trots de etiska 
hindren.  
 
Det var slutligen ett väldigt vågat och riskabelt drag av oss att ta in teori väldigt 
sent i forskningsprocessen och gå upptäcktens väg. Vi anamma den 
totalinduktiva metoden som går ut på att teorin väljs på basis av studiens resultat 
alltså där empirin styr och där teori successivt byggs upp. Patton (2002) redogör 
för att vi frågade, men att vi inte riktigt visste vilka verktyg vi använde oss av, 
på gott och ont. Vi upplevde det svårt att välja teorier innan vi fått en förståelse 
för och insyn i hur informanterna resonerade, vi ansåg att vi inte förens då kunde 
börja välja teori. Hade vi däremot valt att göra det motsatta till det total 
induktiva och arbetat deduktivt hade vi istället styrts av teorier och hypoteser i 
ett väldigt tidigt skede och under alla moment i studieprocessen för att gå 
“bevisets väg”. Däremot har vi fått lära oss att kvalitativa studier är 
ostrukturerade och dynamiska, de är inte fyrkantiga till sin design, därmed hade 
man inte kunnat förutsäga hur studiens design eller utformning skulle se ut även 
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ifall vi hade varit mer teoristyrda. Av denna anledning mötte vi våra informanter 
med ett genuint intresse – för att lära och förstå!   
 
Som avslutning på detta kapitel vill vi påpeka att vi är fullt medvetna om och 
har inga ambitioner för att producera någon form av “sanning” som ska kunna 
generaliseras på alla föräldrar och barn. Kvale och Brinkmann (2009), Bryman 
(2011) och Patton (2002) redogör för att sociala grupper är dynamiska och under 
ständig förändring och går därmed av uppenbara skäl inte att frysa. Det mönster 
vi såg bland de tio föräldrarna under de två veckorna som vi var ute och 
intervjuade behöver inte vara synliga idag, på samma grupp föräldrar, två veckor 
senare. Som Herakleitos sade, kan man inte stiga ner i samma flod två gånger. 
Människan är under en föränderlig process.  
 
Vår ambition var att reflektera över det Bryman (2011) skriver som “Saknade 
data” då vi vill göra ett försök i att tolka och föreställa oss vad våra informanter 
döljer eller inte tar upp i sina svar. Det vi vill poängtera i detta sammanhang är 
att de tolkningar vi drar enbart är några av flera tolkningar. Därmed är vi 
medvetna om att det uppenbarligen finns andra tolkningar som vi inte tänkt på 
eller som vi medvetet valt att inte tag med. Men den tolkning som gjort är enligt 
oss det som vi anser vara av vikt. Kvale och Brinkmann (2009) skulle hävda att 
vår kvalitativa forskningsintervju inte är intersubjektiv eftersom att olika läsare 
finner olika innebörder. Patton (2002) påstår också att beroende på vem som 
läser studien så kommer denne att kunna komma med kritik utifrån andra valda 
glasögon, ramar och kriterier än de redan valda aspekterna av forskarna själva;  
 

“Every way of seeing is also a way of not seeing.”  
(Patton, 2002, sid. 542)  

 
Att vi väljer att diskutera att det finns andra tolkningar än de vi gjort benämner 
Patton (2002) som rivaliserade tolkningar, att vi inte menar på att vår tolkning är 
den bästa utan att den enligt oss ligger närmast kärnan. Detta behöver inte 
innebära någonting negativt eftersom att vi redan från början anger att vi både 
förstår och inser att vi inte producerat någon form av “sanning”. Patton (2002) 
menar att tolkning innebär att gå längre än att enbart ge rena beskrivningar. Han 
hävdar därmed att en forskare ska kunna erbjuda förklaringar, tolkningar och 
slutsatser. 
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4. RESULTAT  
 
I detta kapitel ska vi tolka och analysera det empiriska material vi samlat in 
genom kvalitativa intervjuer. Kapitlet kommer att präglas av ett klassanalytiskt 
tänkande där vi dels kommer att analysera föräldrarnas sätt att presentera och 
framställa sig själva samt hur deras barn förhåller sig till sin omgivning. Detta 
ska vi tydliggöra med hjälp av teorier som vi presenterat i tidigare avsnitt; 
Cooley och Goffman. Vi har totalt utfört tio kvalitativa intervjuer med föräldrar 
som har barn i åldrarna 6-13 år. Vi har efter varje intervju uppskattat vilken 
klass intervjupersonerna tillhörde dels under sin uppväxt men även vilken klass 
de tillhör till i dagsläget. Slutligen kommer vi hädanefter att benämna eventuellt 
namngivna skolor och bostadsområden med fingerade namn; arbetarklassby, 
medelklassby och överklassby.  
 
I avsnittet 4.1 Den eviga jakten på det nya presenterar vi varför man vill ha det 
senaste, hur man får reda på vad som är inne och vad som gör vissa saker bättre 
än andra. Detta avsnitt avses svara på frågeställningen om hur barns sociala 
attityder ser ut. I avsnittet 4.2 “Alla andra har” presenteras de ständiga 
jämförelserna, vad som händer om man inte ger barnet det den vill ha och hur 
det kommer sig att barnet vill ha vissa saker. Detta avsnitt avses svara på 
frågeställningen hur barns materiella medvetenhet ser ut i dagens Sverige. I 
avsnitt 4.3 Allting har ett värde presenteras symboler och statusmarkörer, hur 
det såg ut då och nu samt pengars värde. Detta avsnitt avses svara på hur 
föräldrar ser på barns materiella medvetenhet. I avsnitt 4.4 Intrycksstyrning 
genom materiell rekvisita presenteras hur barnen går till väga för att passa in och 
hur de går till väga för att få det de vill ha. Detta avsnitt avses svara på 
frågeställningen hur barns materiella medvetenhet ser ut i dagens Sverige. I 
avsnitt 4.5 Utan droppar bildas inte ringar på vattnet presenteras arv och miljö 
samt varför barn har den materiella medvetenheten idag. Slutligen avses detta 
avsnitt svara på frågeställningen hur föräldrar ser på barns fascination över 
konsumtion och materiella ting.  
 
4.1 Den eviga jakten på det nya 
 
Oskarson, Bengtsson och Berglund (2010) skriver att människors liv ser väldigt 
olika ut. De redogör vidare för att vissa bor i stora villor och åker på 
utlandsresor varje år medan andra bor i förortsområden och sparar till en resa 
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vart tredje år. Vi kommer fortsättningsvis att anamma dessa tankegångar och 
utveckla detta i kläd- och prylväg, det vill säga genom märkeskläder och 
statusprylar, för att redogöra för olika kontraster och nyanser i barn och 
föräldrars sociala attityder till de materiella tingen. Ett återkommande tema i vår 
empiri är att klass spelar större roll än någonsin i dagens Sverige. Mänskliga 
relationer är förankrade i det materiella.  
 
Informanterna svarade omedvetet på olika frågor med en bakomliggande 
analysfråga med egna klassanalyser under intervjun som tydligt visade på att 
även föräldrarna hade egna förutfattade meningar om hur man tilldelar andra 
människor klasstillhörighet utifrån exempelvis vad man bor i för typ av bostad.   
 

“IP 6: ...att jag skulle känna att jag inte riktigt hörde hemma där det 
var ju närde fick veta att jag inte bodde i det området. Så var det 
verkligen att dom syna mig upp och ner, å å tycket att aa men du ä’ ju 
ganska normal ändå! För det var ju ingenting jag tänkte på och vi eh 
dom trodde att eh att alla bodde i hus. Vi bodde i radhus så vi hade ju 
en liten gård så att det eh det tyckte ju ja var bra, eh så därför så 
kunde ja inte förlika mig på höghus och så heller, utan eh jag kände 
mig nog någonstans där mittemellan.” 

 
Vi började med att fråga om informanternas uppväxt för att uppskatta hur den 
materiella medvetenheten såg ut när de växte upp och vilka värderingar de fått 
med sig som barn. Nio av tio intervjuade föräldrar gav oss en vetenskap om att 
märkesprylar var viktigt för dem under deras uppväxt och beskrev att det 
framförallt handlade om vart och hur man bodde, bra cyklar, trendiga väskor och 
märkesjeans. Dessa ting var återkommande och angavs som den tidens 
statusmarkörer. Däremot påpekade de att detta nödvändigtvis inte behövde 
innebära dyra saker som man inte kunde köpa trots att det betraktades som 
statusmarkörer, utan det var tillfälliga moden och trender som man ville ha. 
 

“IP 9: Att flera hade dom och man såg lite upp till dom. Men jag vet 
faktiskt inte om dom va så speciellt dyra så att de va dä. Utan mest en 
innegrej som alla ville ha. Som blev plötsligt viktigt…” 

 
Samtliga föräldrar markerade att det inte alls såg ut som det gör idag och menar 
på att det inte var lika hysteriskt förr som det är idag och att intresset för 
statusprylar och märkeskläder tog fart i tonåren när de var i 14 års åldern; 
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“IP 8: Jag menar fast den kosta en tusen lapp mer! “Aa fast dä måste 
man ha för dä år inte för då för den har eh aa sen så bla bla bla å då 
kan inte jag komma å säga att jag har köpt den från året innan!” Det 
ska vara de här nyaste hela tiden…” 

 
Föräldrarna berättar att när de växte upp existerade tydliga klasskillnader där 
man såg vilka som hade pengar som bidrog till att man reflekterade över klass; 
 

“IP 8: Å då va man såhär men ”vi gör dä’ då!” men liksom ”jag har 
inte dom pengarna”, å då började man ändå förstå att vi, asså man 
har olika, asså dom flesta från överklassby höll ju samma mått 
ungefär men när man kom in i stan liksom så då förstod man att det 
fanns andra klasser i samhället också...” 

 
Vi förmodar att föräldrarnas värdegrund och attityder förs över till deras barn då 
vi kan ha funnit ett mönster. Exempelvis antog ett barn att eftersom de hade pool 
hemma så hade alla andra barn det med. 
 
När vi frågade informanterna om deras barndom och hur deras materiella 
medvetenhet såg ut förr och bad dem jämföra hur det ser ut idag var de flesta 
överens. De beskriver att de kan finna samma mönster hos sina barn som hos sig 
själva som barn, men på helt andra nivåer. 
 

“IP 6: Likheten jag ser är väl inte sådär jätte mycket, men, det är väl 
just det här att man vill passa in, att man eh gärna vill eh vara, och ha 
och se ut, som de flesta andra, att det är få barn av idag som vill 
sticka ut.” 

 
Exempelvis menar Cooley (1981) att individens självmedvetande alltid präglats 
av gruppens sociala medvetande. Det har alltid varit på det viset vilket våra 
informanter bekräftar. Däremot i andra former eftersom att Internets snabba 
framväxt tillfört helt andra kanaler. Sociala medier som bloggar, snapchat, 
facebook och instagram ger barnen rum för att exploatera sig själva men också 
rum att hämta inspiration i, ett Internet där man kan visa andra vad man har och 
även se vad andra har. Detta kan ligga till grund till varför barn av idag är så 
besatta av tingen, för att primärgruppen ger uttryck i olika former på allt de har 
och gör som kommer att driva individen i fråga att vilja vara på ett visst sätt och 
att äga vissa materiella ting, för att uppleva ett sammanhang där tingen kommit 
att bli en social rustning.  
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Vi anser inte att någon människa hade jäktat efter nya, materiella ting såvida inte 
människor i ens omgivning uppmärksammade och uppskattade det nya. 
Anledningen till den insikten är att Cooley (Trost & Levin, 2010) betonar att vi 
bygger hela vår identitet och självkänsla baserat på vad andra människor tycker 
och tänker om oss. Barn idag får en enorm responsivitet av människor i deras 
omgivning där de får höra att de är fina, att de har fina kläder på sig eller där 
kompisarna bekräftar att de vill ha likadana prylar. Detta bidrar till och 
uppmuntrar barnen att fortsätta konsumera då de märker att konsumtion är 
nyckeln till uppskattning och positiv uppmärksamhet. Cooley (1981) betonar att 
jaget inte blir meningsfullt utan omgivningen. Genom den sociala samvaron får 
vi den bekräftelse vi vill ha och omgivningens åsikter kommer att bli vår 
vägledande hand.  
 
Informanterna fick beskriva hur deras barns skolklasser såg ut och deras svar var 
inte överraskande. De angav att det var lite väl mycket fokus på utseende, hur 
man ser ut, hur man beter sig, hur snygg man är på instagram bilder och vilka 
kläder man har på sig i skolan. Barn av idag är väldigt medvetna om vad de ska 
klä sig i och det verkar vara som så att de blir medvetna genom andra i 
omgivningen. Detta inhämtas genom social media och vuxna men främst 
reproducerar de sin medvetenhet i förhållande till sina föreställningar om hur 
andra människor ser på dem och hur de tror att kompisarna uppfattar dem. 
Givetvis tror vi att Cooleys (Trost & Levin, 2010) begrepp spegeljaget är av 
betydelse i detta sammanhang. Hade vi inte tolkat och analyserat varje möte 
med våra vänkretsar hade inte vi skapat ett jag som präglas av materiella ting där 
tyngdpunkten ligger i hur vi klär oss, vilka accessoarer vi har eller tekniska 
prylar.  
 

“IP 5: ...så då kanske det kan bli mer diskussioner på rasterna för jag 
vet att de diskuteras om vilka märken som gäller och som ä bra. 
IP 9: ”De där märket mamma” det har inte jag på mina skor och “de 
ä coolt” säger min 7-åring. Jaha varför är de cool frågade jag. ”Jo 
de bara är coolt”. 

 
Genom denna sociala kunskap verkar det såväl medvetet som omedvetet växa en 
spatial kunskap hos barnet som representerar den materiella medvetenheten som 
gör att barn av idag har en oerhört stark känsla för och relation till ständigt nya, 
materiella ting.  
 



 
37 

Vi har erhållit kunskap om att barn är väldigt taskiga mot varandra om man inte 
har det senaste och konfronteras med det. Vi skulle här vilja lägga till i Cooleys 
(Gottzén & Lögdlund, 2014) teori om den spatiala kunskap att barn av idag tack 
vare den spatiala kunskapen har skapat naiva, materialistiska attityder. 
 

“IP 5: Han vill vara bäst å han tror att om han har dom bästa 
prylarna så är det nog lättare att bli bäst.” 

 
Det är barnens farhågor över att vara utanför som driver deras behov av att 
ständigt ha de nyaste tingen, man vill vara en av gruppen och passa in. En annan 
aspekt på varför barn ständigt vill uppgradera sig i kläd- och prylväg är för att 
föräldrarna själva har och gör det. Barn ser upp till föräldrarna och lägger märke 
till glädjen som uppstår när föräldern köpt en Michael Kors väska, ett par 
Converse skor eller en Iphone 6;  
 

“IP 2: Att vi som vuxna har de. Båda mina barn ser ju mig med min 
telefon å ganska ofta. Jag är jätteglad när ja fått en ny telefon och det 
e klart att dom ser. Dom blir påverkade när dom ser att nu har 
mamma eller pappa köpt något nytt och dom hör ju oss diskutera att 
”nu ska jag köpa de här, därför att” å det handlar ju om allt från 
kläder, teknik, bil och allt diskuterar ju vi för och nackdelar med å de 
e klart att dom hör. 
IP 10: Aa, det gör det, men det beror ju säkert på sin egen mamma 
em, jag alltså då eftersom att jag eh tycker om dyra handväskor eh så 
det är klart att hon har frågat om hon också kan få en michael kors 
handväska å de har ju hon då inte fått. Men självklart, hon är väl 
medveten om vad som är märken å vad som inte är märken.”  

  
Det verkar vara så att om man inte har materiella ting blir man utesluten av 
kompisgruppen, vi får en uppfattning om att barnen verkar vara väldigt duktiga 
på att socialisera sig med “rätt” typ av människor som har “rätt” typ av prylar. 
Detta beteende verkar vara en sekvens av mobbing där de som inte har det 
senaste på marknaden marginaliseras. De visar inte gärna upp det de har 
eftersom att det inte håller samma klass som de andra barnens prylar. Vi ser 
tendenser på ett nytt status och klasstänk; beroende på vad du har för materiella 
ting så erhåller du en etikett som talar om vad du har för status och klass. Barnen 
har ett behov att ständigt behöva skylta med att de har olika ting, oavsett vilken 
status man har på sin societet, man bör ha det senaste för att visa sin omgivning 
att man är, har och kan. Nya, materiella ting möjliggör för barnet att förnya sitt 
sociala jag i ett senmodernt samhälle. 
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Goffman (2009) menar att de flesta samhällen har ett stratifieringssystem och 
därmed är detta ingen ny samhällsproblematik. Men det som klarnar är att den 
hierarkiska strukturen i vårt samhälle tagit sig ner i åldern bland väldigt unga 
människor. Det är oroväckande att så unga individer som 6-13 åringar är så 
starkt medvetna och färgade av det konsumtionssamhälle vi lever i idag. De är 
mycket väl medvetna om vilken sorts människor de vill relateras med och tar till 
många strategier för att förlikas med de prestigefyllda människorna. Barnen 
kliver ut ur sitt sanna, naturliga jag och vill visa sin omgivning en förskönad bild 
av sig själva som ger en plats bland de prestigefyllda gängen.  
 
4.2 “Alla andra har” 

“IP 1: Jag tror bara det finns ett enda svar på det och det är att alla 
andra har det. 
IP 2: Vem är jag, vad ska jag bli, duger jag å sånt. Å sen så att man 
vill va som dom andra också… 
IP 3: För att alla andra har det och då ska man ha det med. 
IP 4: Det är för att man ska visa att man har råd att köpa grejerna och 
för att man ska passa in och liksom ha. Jag tror det är mycket så att 
man inte vill sticka ut från mängden heller. 
IP 6: ..Eh, jag skulle jätte gärna önska att dom lite mer vågade (Paus), 
sticka ut på rätt sätt. Eh inte, att det inte var så viktigt att vara som 
alla andra!” 

 
Det genomgående mönster vi finner är att man ständigt jämför sig med “alla 
andra”, det verkar vara primärt i alla sammanhang; oavsett om det handlar om 
att vara, ha eller se ut. En känner att den vill passa in, och detta gör den genom 
att iaktta alla andra och sedan imitera och ta efter. Alla människor påverkas av 
sin omgivning, inte minst barn. Man kan inte ta avstånd från de rådande 
normerna och värderingarna utan att avvika på ett negativt sätt om man strävar 
efter att tillhöra de etablerade. Barnet vill inför sina kompisar med hjälp av 
statusprylar uttrycka ett materiellt välstånd och känna tillhörighet med andra 
barn som bär samma märken i den främre regionen menar Goffman (2009).  
 

“Intervjuare: Varför tror du att man jämför sig med med alla andra 
barn om vad dom har och inte har? 
IP 9: Ah vilken spännande fråga, det är väl nåt som ser ut nånting 
tror jag man lockas av nåtannat, liksom att få spegla sig i nåt annat 
som ser häf.. mer popul... asså man blir mer populär om man har det 
eller det kan det nog va. Eller att föreställa sig att det till och med blir 
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lite roligare, asså det kan ju till och med jag tycka för all del att jag 
ser teknikprylar eller vad det nu kan va (skratt) för nånting och så 
bara amen då då blir allt lite lättare om jag har en Iphone eller nä 
men asså det är ju helt mm. Och jag kan också fascineras jättemycket 
av liksom kläder jag vill ha eller sådär att, åh ah men som vuxen så 
tror jag att jag har lärt mig att sortera det där lite att det är inte där i 
lyckan sitter. Eh ah men jag tror barn är mer medvetna idag absolut 
och ja tror att det stänger in dom lite grann, hämmar dom lite tror 
jag.”  

  
Föräldrarna redogör för sina farhågor om att deras barn kan komma att bli 
lidande om de inte håller måttet som “alla andra”. De menar att man riskerar att 
utsätta barnen för utanförskap, vi fick ett gäng intressanta svar som nedan 
redovisas; 
 

“IP 1: För att inte vara utanför eller för att alla andra har det och 
man vill vara en del av den här kompisskaran på något sätt. 
IP3: Så ibland kan ja ju tro att det bara handlar om att ha rätt saker 
annars är man inte inne. 
IP 4: Det är väl för att va en i gänget, ha det andra har på sig. 
IP 5: För att synas och vara en i gänget, vara med bland toppen. 
IP 8: om jag inte HAR, så är jag inte med i gänget, å de tror jag 
ungdomar är väldigt duktiga på å liksom socialisera sig me rätt 
personer som har ”rätt” grejer å dom som inte har, får inte komma 
in.” 
     

Detta kommer att ligga till grund till varför vi tolkat att barn av idag strävar efter 
att bli bekräftade och erkända av andra människor. Föräldrarna anser att de är 
dem själva som bär det yttersta ansvaret eftersom att barnen inte kan konsumera 
själva. Anledningen till att föräldrarna konsumerar verkar allt som oftast vara för 
att barnen inte ska bli utanför! Rätt prylar spelar roll eftersom att rätt prylar allt 
som oftast bidrar med rätt vänkrets och rätt grupptillhörighet.  
 
Det är av betydelse att barn i samma ålder tycker och delar samma verklighet 
som en själv. Vi skapar oss själva och bildar en föreställning av oss i förhållande 
till hur vi tror och tolkar att andra människor ser på oss. Cooley (1981) menar att 
det är så här vardagslivet ser ut han menar vidare på att individen tillsammans 
med samhället utgör en välutvecklad helhet.  
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Det egentligen mest primära begreppet i detta sammanhang är Cooleys (Trost & 
Levin, 2010) spegeljag där barn av idag ständigt förhåller sig till andra jämlikar i 
sin omgivning. De verkar vara väl medvetna om vad man bör ha och inte ha för 
att bli en i gänget och därmed är det lättare än någonsin att skapa och forma oss 
själva i förhållande till våra föreställningar om vad andra tycker och tänker om 
oss. Det vi däremot upptäckte i vår empiri var inte enbart att barn av idag tog till 
sig dessa handlingsstrategier i relation till andra människors syn på dem utan 
även föräldrarna gjorde det ganska klart för oss att även de analyserade och 
kartlade sin omgivnings tankar och åsikter om hur de som föräldrar agerar och 
reagerar på sina barns behov. Den distinktionen som synliggjordes var att det 
inte enbart var barn som upplever att primärgruppens åsikter och värderingar 
vara överväldigande utan även föräldrarna.     
 
Det som kommer att tydliggöras enligt det goffmanianska synsättet är att barn 
som inte har nya, materiella ting stämplas som fattiga. Vi har ett exempel ifrån 
IP 7 där den redogör för vad dennes son tänker om de som inte har; 
 

“IP 7: Å då har ju dom redan där liksom fått en bild om å vara fattig, 
att e har man inte råd att köpa märkeskläder eller märkesprylar eller 
märkestelefonen då är man fattig. Och han, men som sagt de ä ju nått 
som vi också som föräldrar, för att vi köper ju om här ”ofattiga” 
sakerna som nike air jordan skor för trettonhundra å han får ju asså, 
jag köper ju dom till honom för han älskar basket å de e klart att han 
ska ha ett par nike air jordan skor?     
Intervjuare: Mm 
IP 7: Så att e där har vi ju vi egentligen också redan, för att 
egentligen så kanske man skulle gått å köpt ett par skor på skopunkten 
åt honom där istället för att visa att det spelar ingen roll. Men när han 
bara nae men jag vill ha ett par nike air jordan” ”okej men då köper 
vi dom för att det är ju dom du vill ha” så att då har vi egentligen 
spätt på de där fenomenet fattig, att du är i alla fall inte fattig för att 
vi köper ju dom här nike air jordan åt dig! Liksom egentligen..” 

         
I detta sammanhang går det att överföra Goffmans (2009) Stigma. Goffman 
(2009) menar att barn av idag som inte har materiella ting besitter någon form av 
socialt stigma. Detta kan beläggas med argumentet att barnen “avviker på ett icke 
önskvärt sätt från våra förväntningar.” Citatet kommer ur Goffmans (2009) bok på 
sidan 14 och redogör för att varför exempelvis barnen med skor utan märke 
besitter ett socialt stigma och varför “alla andra” med Nike Air Jordan skor 
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anses vara rika och fullt normala. Barn som inte har betraktas och behandlas 
som avvikare eftersom att de inte uppfyller de materiella värderingar och 
värderingarna som råder i klassen eller kompisgängen. Man delar inte den 
spatiala kunskapen med övriga jämlikar (Gottzén & Lögdlund, 2014). Här kan 
det finnas två möjliga utfall; den första kan vara att barnet inte upplever något 
vill-ha-behov för de materiella tingen, och det andra skulle därmed kunna vara 
att man har det tufft ekonomiskt hemma där pappa exempelvis inte jobbar vilket 
bidrar till att barnet är medveten om att detta inte är något den kan kräva. Detta 
bidrar till att om man inte tillhör de “normala” börjar man se ner på sig själv 
som resulterar i en nedsatt självkänsla, detta kan ses som en form av indirekt 
mobbing. Goffman (2009) menar på sidan 23 att; 
 

”Hos den stigmatiserade uppstår alltså en känsla av att inte veta vad 
de andra närvarande ’i grund och botten’ tänker om honom, ’var han 
har dem’.” 

 
Andras åsikter är viktiga för oss enligt både Cooley och Goffman. Barn av idag 
får tyvärr inte vara som barn alltid har varit då de knappt leker med varandra om 
man inte tillhör samma klass av materiella villkor. Samhället har genom tiderna 
alltid haft en sorteringsfunktion. Exempelvis sorterar man alkoholister i ett fack, 
kriminella i ett annat, rika, fattiga och handikappade i andra. Den tendens vi kan 
se i den socioekonomiska “avdelningen” är att denna har utvidgats, flera 
samhällsklasser har skapats och detta på helt andra villkor. I en “vanlig” 
medelklass ingår numera även märkeskläder, märkessmycken, tekniska, 
statusmärkta prylar, statusfyllda aktiviteter och så vidare. Den grupp man 
numera umgås med behöver inte innebära värme och trygghet utan den är 
genomsyrad av konkurrens som Lögdlund (2014) skriver. Gruppen tilldelar 
varje gruppmedlem en roll i samhället på gott och ont. Och när vi skriver om 
grupper så går det inte att låta bli att nämna att inom varje grupp tillskriver man 
status till olika personer då detta allt som oftast avgör vem man är i samhället. 
 
En informant beskriver att hennes dotter riskerar att bli en så kallad nörd om 25 
elever får nya, materiella ting och inte den 26:e eleven får. Föräldern menar att 
enbart för att hon har vissa principer som individ så ska inte dottern bli lidande 
för det och bli misskrediterad inför sina vänner. Detta bidrar till att föräldern 
uppmuntrar sin dotter till att umgås på samma sociala villkor som de andra 
barnen, det vill säga att hon frångår sina principer som förälder för att barnet 
inte ska bli lidande och utanför.    
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Samtliga informanter hävdade att de kunde se mycket av det de hade beskrivit 
om hur det var när de var barn i sina barn idag. Däremot tillade man att de 
jämförde sig med den lokala klassen eller gruppen medan barn av idag jämför 
sig och strävar efter att förlika sig med den globala omvärlden och Hollywood 
stjärnor. Idag kan uttrycket “alla andra” även innebära sångaren och kändisen 
Justin Bieber, modebloggerskan Kenza och andra kända personer som man 
enkelt kan följa på sociala medier. Barn ser idag upp till dessa människor och 
försöker med alla medel efterlikna dem man vill tillhöra och förlika sig med den 
större gruppen. Föräldrar hävdar att detta är svårt att hantera, det är för stort och 
överväldigande. Barnen jämför sig inte bara själva med dessa kändisar utan kan 
också exponera sig själva på sociala medier, och detta för att visa upp sig och få 
bekräftelse från andra. Detta kan förlikas med det Cooley menar med 
spegeljaget, där barnets “jag” inte blir meningsfullt om det inte finns andra 
människor i förhållande till detta (Lögdlund, 2014). 
 

“IP 6: Fast just nu, nu har vi märkt att det är mycket för ungdomarna 
eftersom att det är alla de här sociala medierna så att dom lägger ut 
mycket kort på märkesprylarna på liksom vad dom har handlat vad 
dom har köpt var dom ska åka, å dom räknar ner till när dom ska åka 
ner på den semesterna å hur länge dom ska vara borta å aa nu har 
jag skickat efter den grejen å asså de är ju mycket materiella, det 
ytliga. Som det ser ut just nu.”    

 
Man skulle kunna säga att barnets önskan om att få bekräftelse på sociala medier 
där det sociala jaget i ännu större utsträckning kan välja vad som ska visas upp 
och på vilket sätt det skall vinklas då man sitter bakom en skärm.  
 
4.3 Allting har ett värde  
 

“IP 8: För det är ju längre ner i åldern, jag har ju en brorsa som har 
en flicka som fyllde fem idag. Å du vet förra julen så önskade hon sig 
en ipad, då köpte han en samsung å hon ba nae den där tänker inte 
jag ha, det där är ingen ipad. Å han ba men de e ju en surfplatta! Å 
hon ba nae jag ska ha en ipad! Asså fan då va hon fyra år, asså det är 
ju helt sjukt!”  

 
Barn idag kan shoppa och leva sig in i rollen som konsument i leken. “Barnen 
lever sig in i rollen som konsument och kanske också i glädjen i att göra inköp”, skriver 
Fast på sidan 69 i “Allt blir en vara” (2009). 
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Vi kan se på informanternas svar att deras barns materiella medvetenhet kan röra 
sig på olika arenor. Det gäller både bland vänner, i klassen och genom sin 
fritidsaktivitet. Den materiella medvetenheten syns inte bara tydligt när barnen 
vill framstå som medvetna inom mode i bland annat skolan eller bland sina 
vänner på fritids utan även när det kommer till att ha de modernaste och senaste 
klubborna på innebandyträningen. Vi kan alltså utifrån det föräldrarna berättade 
se att de barn som rider verkar ha full koll på vilka ridkläder som är inne, de som 
spelar fotboll ville gärna ha de senaste fotbollsskorna och när ett barn i klassen 
får en Iphone så vill alla andra med ha en. Vissa föräldrar påpekade att deras 
barn sällan frågade om märkesprylar eller statusmarkörer och kopplade det till 
att barnen inte bad om Ralph Lauren tröjor, vilket föräldrarna eventuellt ansåg 
var en märkeströja som kostade mycket pengar. Samtidigt bad vissa barn om 
just den där saken eller just det där märket vilket vi anser är att fråga efter 
specifika märkesprylar eller statusmarkörer. Här kan man tydligt se att föräldrar 
och barns medvetenhet kring vad som är av märkeskaraktär skiljer sig.  
 
Föräldrarna har angett att de försöker ge barnen goda värderingar och försöker 
föra diskussioner kring hur barnen bör tänka i situationer som handlar om att få 
någonting nytt. 
 

“IP 2: ...Jag hoppas att barnen inte sätter statusgrejer framför vänner 
och kompisar, att dom inte väljer sitt umgänge efter statusprylar och 
märkeskläder. Men jag tror det är så idag och att det kan påverka.” 

 
Föräldrarna påpekar vidare att deras egentligen självklara men svåra roll är att 
förklara för barnen och göra de medvetna om vad saker och ting kostar, att allt 
har ett värde och lära dem förstå innebörden i det. Vi kan tydligt se att dagens 
föräldrar upplever att barnen saknar uppfattning om pengars värde samtidigt 
som de är fullt medvetna om vad saker och ting kostar. Vi får en tydlig 
uppfattning om att barn inte längre frågar om att få någonting utan idag har man 
en hård, materialistisk attityd där man vill, ska eller måste ha.  
 
Som vi skrev tidigare skulle vi kunna använda Webers begrepp förklarande 
förståelsen för att ta reda på varför barnet vill ha alla materiella ting eller söka 
efter de bakomliggande orsakerna till barnens materiella behov (Gilje & 
Grimen, 2007; Patel & Davidson, 2011). Flera av föräldrarna ger oss exempel 
där de ofta förklarar för sina barn att om de vill ha en specifik sak får de spara 
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pengar eller vänta och önska sig det i present eller julklapp även att de inte 
tycker att det är så det går till överlag. 
 

“IP 3: Dom behöver aldrig veta va saker och ting kostar för dom 
behöver aldrig spara till att köpa något eller längta efter något utan 
allt ska fås direkt så...” 

 
En av föräldrarna betonar att barn idag knappt ser sedlar och mynt och på så sätt 
har svårt att förstå pengars värde. Föräldern menar att när hon var liten kunde 
man spara mynt och räkna ihop dem och på så sätt förstå hur länge och hur 
mycket man behövde spara för att köpa det man ville ha. Här ger hon oss ett 
exempel där hennes barn fått kontanter i födelsedagspresent och för att slippa gå 
till banken behåller hon kontanterna och överför istället samma summa från sitt 
till deras bankkonto, vilket gör att hon själv bidrar till deras oförståelse kring 
pengars värde. 
 
Två föräldrar beskriver sina barns klasser som klasser som arbetar aktivt för att 
göra skolan till en neutral plats där förhoppningen om att klasskillnaderna ska 
suddas ut genom att statusmarkörer och symboler successivt avlägsnas i klassen. 
Exempel på det är att i ett barns klass pratar man inte om var man har rest eller 
vad man gjort på sommarlovet utan om vilken den godaste glassen man ätit är.   
 
4.4 Intrycksstyrning genom materiell rekvisita 
 
Livet är en enda stor teater illustrerar Goffman (2011), en scen med ett 
evinnerligt skådespeleri, med spelande aktörer och dömande publik. Goffmans 
resonemang om livet som en teaterföreställning tar vid redan i tidig ålder. Barn 
socialiseras in i det senmoderna samhället med senmoderna normer och regler, 
och går man emot de senmoderna normerna och reglerna under en föreställning, 
blir de ännu tydligare. Detta bidrar till att barn vill besitta en 
informationskontroll där de ständigt strävar efter att hävda sig själva bland sina 
vänner genom att bevisa för sin omgivning att de är, har och kan. 
 
Som vi inledde detta avsnitt med så är mänskliga relationer förankrade i det 
ytliga och i det materiella som kan summeras med någon form av fixering i form 
av både kläd- och prylväg. Allt går att köpa; lycka, status, åsikter, makt, och 
klass. Anledningen till detta menar Goffman (2011) är att vi hungrar efter en 
ständig bekräftelse. Individer idag tar vardagliga strider för att bevara andras 
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uppfattning av en själv i en så pass positiv bemärkelse som möjligt. Detta bidrar 
till att vi dagligen censurerar sanningen och verkligheten utmed den situation 
eller grupp människor vi befinner oss med. Goffman (2011) menar på att vi klär 
oss i masker och roller för att dölja det autentiska och det spontana. Goffman 
(2011) redogör för att dessa barn i vårt fall gör allt för att passa in bland och 
tillhöra de ”normala” barnen. Detta gör man genom att införskaffa sig rätt saker 
och prylar för att därmed få rätt gemenskap och grupptillhörighet. Barnen har 
idag en ganska klar bild över vilka man vill tillhöra, vad som är okej och inte 
okej, vad man bör ha och inte ha. Goffman (2011) skriver att vi vill styra vad 
andra tycker och tänker om oss, han skriver på sidan 13 att;             
 

”Oavsett vilket speciellt mål individen har i tankarna och oavsett hans 
motiv för att ställa sig det målet ligger det i hans intresse att 
kontrollera de andras beteende, framförallt deras reaktionsbetingade 
behandling av honom.”   

 
Detta kommer att bygga på en ständig manipulering menar Goffman (2011), där 
barn av idag försöker intyga sin omgivning om att man är, har och kan med den 
dramaturgiska försiktigheten. Utifrån det föräldrarna berättat så kan vi se att 
barnen använder sig av det Goffman (2011) benämner som dramaturgisk 
försiktighet. Barnen vet som sagt att den materiella rekvisitan talar om vilken 
grupptillhörighet man har och att gruppen därmed värderar kläder, 
mobiltelefoner, väskor och plattor väldigt högt och att pengar och status är ett 
nödvändigt ont. Detta resulterar i att barnen börjar reflektera över alla intryck 
man avlämnar och därefter förskönar sig själva i syfte att behålla sin fasad utåt. 
Vi har nedan ett citat av IP 5 som stämmer överens med det vi ovan beskrivit. 
 

“IP 5: Han vill va’ bäst å han tror att om han har dom bästa prylarna 
så är de nog lättare att bli bäst.” 

 
Goffman (2011) avfattar i sin bok Jaget och maskerna hur varje människa 
förhåller sig mellan två regioner; den främre och den bakre regionen. I den 
främre regionen beter sig barnen på ett kontrollerat sätt där de ändrar och 
anpassar sin klädsel och stil efter umgänge, situation och miljö som vi tydligt ser 
sker allt som oftast i skolan. Här vill man marknadsföra sitt idealiserade, 
materialistiska jag som vi vill uppfattas vara. I den bakre regionen däremot är vi 
vårt ”sanna” jag där vi inte längre är graciösa svanar utan här finner man ens fel 
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och brister. Vi ser tydliga mönster på att det är i denna region barnen för de 
ograciösa tvisterna med sina föräldrar om att de vill ha det ”alla andra har”.  
 
Det vi funnit som är ytterst intressant i den mening då vi studerat just barns 
materiella medvetenhet är att barn av idag verkar besitta förmågan att balansera 
främre och bakre regionerna vilket visar på en oerhört stark situations-
medvetenhet. Vad vi menar är att barn av idag inte väljer att ta den ograciösa 
diskussionen med sina föräldrar när kompisen är över, utan man inväntar att 
man är själv med föräldrarna och inte förens då kan barnet bete sig som den vill. 
Det barnen visar sina klasskompisar och övriga jämlikar är deras sociala, 
förvrängda fasad där de riktar uppmärksamheten mot avvikande personer och 
personer som inte äger materiella ting. Barn av idag klankar hellre ner på de som 
inte har än att glädjas med de som har.   
 
Goffman (2011) menar vidare att i de flesta stratifierade samhällen förekommer 
idealisering. Därmed förklarar det dramaturgiska perspektivet varför barn 
strävar efter status och materiella ting för att bevara sin fasad utåt. Barn av idag 
har en vilja för att visa en förskönad bild av sig själva. 
 

“IP 3: Jag känner väl lite att (paus) det är ju, alla har ju inte samma 
möjligheter å jag känner att eh det är tråkigt att materiella ting ska 
vara något som styr om man är poppis eller att man ska känna att 
man blir utfryst eller sådär och även att det är tråkigt att man känner 
att man måste ha speciella märken. Ja jag vet inte, samtidigt som jag 
tycker mycket är fel så köper man ändå sakerna och ser till att barnen 
har det. 
Intervjuare: Å varför gör man det? 
IP 3: För att man inte vill att ens barn ska sakna någonting och man 
vill inte att ja vad ska jag säga…ja att dom ska få va som alla andra 
och få samma saker. Och så tror jag att man gör det lite enkelt för sig 
själv också.” 

 
Goffman (2011) framhåller att; 
 

”Om en individ ska kunna nå upp till idealnormerna under sitt 
framträdande måste han avstå från eller dölja alla handlingar som är 
oförenliga med de normerna.” (Goffman, 2011, s. 44) 

 
Citatet ovan beskriver väldigt väl hur vi i Sverige värderar klass och status; vi 
värderar de materiella tingen så pass högt att vi identifierar oss med dem, vi blir 
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tingen. Även föräldrarna försöker framställa sig som goda föräldrar framför 
andra föräldrar. En informant berättade att den iakttog vad de andra barnen hade 
för ytterkläder och skor hängandes i barnens kapprum på skolan. Detta för att 
avläsa vilken ekonomisk status barnens föräldrar verkade ha och dels för att se 
till att hennes barn passade in i denna klass utan att riskera bli mobbad utifrån 
vilka kläder hon hade. Informanten berättade vidare att den såg att några tjejer i 
klassen hade gummistövlar av ett dyrare märke som oftast bara vuxna använder 
och kunde utifrån det tolka det som att deras föräldrar ville visa upp sin 
ekonomiska status genom sina barn och att den tanken även slog informanten.   
 
4.5 Utan droppar bildas inga ringar på vattnet 
 
För att föräldrar ska förstå barns materiella medvetenhet och hur deras sociala 
attityder kring den skapas och efterlevs så är det av god anledning att föräldrarna 
rannsakar sig själva och granskar deras egna syn på konsumtion och dyra ting. 
Man brukar säga att man blir som man umgås, barn från samma familj är stöpta i 
samma form, att äpplet inte faller långt ifrån trädet och att utan droppar bildas 
inga ringar på vattnet. Det vi gemensamt kom i underfund med var att arv och 
miljö var en grundläggande faktor i denna fråga. Föräldrarnas val av föräldraroll 
bottnar och grundar sig i deras egen uppväxtmiljö, detta bidrog till att när vi lade 
ihop delarna som vi skapat fann vi en helhet. Senmoderniteten spelar därmed 
också en viktig del i det hela, den har utrustat oss med verktyg för att möjliggöra 
för oss att konsumera våra behov. Vi tjänar mer pengar och kan därmed även 
konsumera i en högre grad. En förälder undrar ifall konsumtion ska behövas 
tabubeläggas; 
 

“IP 10: ... om vår dotter skulle prata om dä å så nästa som ska göra 
sin framträdande pratar om att man inte har gjort nånting, å de kan ja 
tycka, jag säger ju inte att de e fel, det ska inte tabubeläggas att vissa 
har råd å göra nånting å andra inte…”   
 

Cooley (1981) på sidan 25 skriver att; 
 

“I denna betydelse är individen och alla hans attribut sociala, 
eftersom de alla är sammankopplade med det allmänna livet på det 
ena eller det andra sättet och är en del av en kollektiv utveckling.” 
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Ovanstående citat redogör för att individens jag är en konsekvens av den 
ständigt pågående interaktionen med andra människor. Vi har försökt överföra 
detta på både föräldrar och på barn av idag. Det vi kommer att förstå är att social 
interaktion kommer att påverka individer då vi tidigare redogjort för att man 
ständigt jämför sig med andra människor. Om vi börjar med att se till 
föräldrarna uppenbarades det för oss att även föräldrarna jämför sig själva med 
andra föräldrar. Flera redogjorde för att man inte ville vara ensamma om att 
“fostra i motvind”, man upplevde att om “alla andra” får borde även ens egna 
barn få; för att barnet inte skulle bli lindande tillade man snabbt. Däremot 
upplevde vi det som ett genomskinligt försök till att försköna det man egentligen 
upplevde.  
 
Föräldrarna mötte påfrestningar ifrån andra vänner som hade barn i den åldern. 
Många föräldrar upplever att det är svårt att finna balansgången mellan att låta 
eller att bromsa barnen och deras materiella behov. Det rådde en frustration 
kring att vara förälder till barn av idag. Man fick bland annat ta emot 
kommentarer som; 
 

“IP 10: För att 25 får, då måste den 26 kanske också få. Och eh… å 
ibland så får man ju stå upp för dä även inför vuxna! ”Aa men 
herregud hur kan ni! Men gud vad fåniga ni är! Å varför har ni inte” 
aa å de för man ju visa sig stark där också, inför sina nära vänner att 
aa men de här ä ett val vi har gjort, det finns ingen som helst 
anledning att mitt barn går runt å bär på surfplattor å datorer å 
mobiltelefonen när den är med sin mamma å pappa!” 

 
Cooley (1981) menar att vi är beroende av människor runt omkring och att 
kommunikationen är upphovskällan till den sociala kunskapen. Detta betyder att 
människan bör dela uppfattningar och förståelse med andra människor skriver 
Lögdlund (2014).  
 
Vårt insamlade empiri synliggjorde mönster då vi analyserade intervjumaterialet 
och samtliga föräldrar anser att en god förälder är en förälder som finns där för 
sitt barn, lyssnar, ger dem bra och goda värderingar och agerar som stöd för 
barnet. Föräldrarna vill ge sina barn bra värderingar men det vi ser lyser igenom 
i föräldrarnas berättelser är att de själva har uppfattningar om att exempelvis 
rikedom kopplas till materiella ting och de gör ofta den kopplingen själva. 
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“IP 3: Ge dom tid istället för att köpa sig fri från att umgås med dom, 
dä tycker jag man ser mycket idag, föräldrar som jobbar alltför 
mycket och så kompenserar dom med att köpa precis dä barnet vill ha 
och dä är ju hemskt när man tänker på’t.” 

 
Det råder enighet i föräldrarnas svar på om det möjligtvis är så att de har 
påverkat sina barn i dessa banor kring den materiella medvetenheten. Och vi kan 
tydligt utläsa att; 
 

“IP 1: Jag påverkar ju mina barn i allt. Man påverkar ju sitt barn 
hela tiden när man uppfostrar och hur man pratar och beter sig och 
när man gör saker, det börjar ju jag se nu att dom är copycat i hur de 
uttrycker sig, hur dom står och pratar. Då känner man igen sig. 
IP 2: Jag påverkar mitt barn hela tiden. Jag är ju själv medveten om 
vad jag vill ha och jag vill ju ha nya saker när exempelvis den nya 
Iphone 6 kom ut fanns det en fundering, ska jag byta nu eller vänta? 
IP 3:Men jag tror, det är klart att man påverkar, man köper ju en viss 
telefon själv och det ska vara visst märke på tv och så. Det är ju 
reklam överallt och radio och tv och affischer på stan och nu är det ju 
nätet. Men det tror jag att dom påverkas av oss som föräldrar också. 
IP 4: Det gör man ju hela tiden. Man påverkar ju barnet med allt. Det 
finns ju saker vi vill ha med och det ser ju dom så det är klart vi 
påverkar. 
IP 5: Vi påverkas ju av saker vi vill ha och vi vill ju gärna att våra 
barn ska ha det dom vill ha och det vi tycker är fint och vill ju gärna 
ge det men sen är det ju det där, är det värt det? 
IP 7: ...ett barn är egentligen en spegel av dig själv så att är det så att 
du om asså är det så att du tycker att ditt barn har en konstig livssyn 
eller så så får du ju liksom alltid kolla på dig själv. 
IP 9: Det är klart att jag gör, på ett eller annat sätt. Men jag ju inte 
den enda påverkansfaktorn märker jag ju tydligt också eh eftersom det 
kommer mycket från skolan också så.” 

 
Efter tio djupa intervjuer kommer vi ner på en reflekterande och analytisk 
diskussion där föräldern högt ställer frågor som vad den lägger vikt på, vad den 
lär och vad man värdesätter. En överklassförälder berättade att hennes son 
slänger sig med begreppen rik och fattig. Hon menade vidare att sonen i sin 
värld ansåg att människor som inte hade råd att köpa märkeskläder, Nike Air 
Jordan skor eller just den där mobiltelefonen var fattiga. 
 

“IP 8: Å då har ju dom redan där liksom fått en bild om å vara fattig, att e 
har man inte råd att köpa märkeskläder eller märkesprylar eller 
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märkestelefonen då är man fattig. Och han, men som sagt de ä ju nått som 
vi också som föräldrar, för att vi köper ju om här ”ofattiga” sakerna som 
nike air jordan skor för trettonhundra å han får ju asså, jag köper ju dom 
till honom för han älskar basket å de e klart att han ska ha ett par nike air 
jordan skor?     
Intervjuare: Mm 
IP 8: Så att e där har vi ju vi egentligen också redan, för att egentligen så 
kanske man skulle gått å köpt ett par skor på skopunkten åt honom där 
istället för att visa att det spelar ingen roll. Men när han bara n”ae men jag 
vill ha ett par nike air jordan” ”okej men då köper vi dom för att det är ju 
dom du vill ha” så att då har vi egentligen spätt på de där fenomenet fattig, 
att du är i alla fall inte fattig för att vi köper ju dom här nike air jordan åt 
dig! Liksom egentligen..     
Intervjuare: Mm” 

 
En mamma beskriver ett samtal med sin son där han frågade henne om de var 
fattiga. Mamman undrade självklart vad han menade med fattig och svarade att 
de minsann hade mat på bordet, kläder och kunde resa, så fattiga var dom inte sa 
hon. När vi frågade hur det kunde komma sig att han ens funderar över sådana 
saker svarar mamman att de i hans klass har föräldrar med karriärer som köper 
massvis med prylar till sina barn samtidigt som ett annat gäng han ingår i inte 
alls får lika mycket märkesprylar. Detta gör att barnen redan här vill veta vilken 
status familjen den ingår i har, saker som ett barn kanske inte ens ska fundera 
på. För den här pojken fanns det bara två stadier, fattig eller rik.  
 

“Intervjuare: Och hur kommer det sig tror du att man frågar ”är vi 
fattiga”? Är det någonting du tror man diskuterar i dom sociala 
grupperna man umgås i eller…  
IP 7: Aa men dä’ tror jag , asså dä’ tror jag å just i hans, dom han 
umgås med är rätt många som köper, asså dom får mycket prylar av 
deras föräldrar, jag vet inte, det är ju en del karriärsföräldrar som 
dom jobbar med så att, eller han umgås med och dom får väldigt 
mycket dom, dom får det nyaste, dom får mycket, mycket, mycket 
saker, så att, det är sånt som han lägger märke till. Å sen så har han 
ju en grupp som inte är så mä’, så jag tror att han jämför ju liksom.”   

 
Efter att ha fått en god insyn i barns materiella medvetenhet kommer vi fram till 
att barn speglar vuxenvärlden. Att vara förälder innebär ett ansvar då man 
påverkar ens barn i allt och ständigt under barnets uppväxt. Beroende på hur 
man pratar, beter sig, klär sig, för sig och vad man lägger värde i färgar av sig på 
barnen. Som en informant anger så är barn av idag “copycats” och en spegel av 
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en själv, tittar man riktigt noga, så känner man igen sig förklarar informanten. 
Det som är oroväckande är att allt fler föräldrar tappar fotfästet då det är barnen 
som styr och ställer. Väljer du som förälder att alltid vara tillgänglig i din 
mobiltelefon och konstant uppkopplad kommer även barnen i långa loppet att få 
samma relation till tingen som dig. Barn gör, som vi tidigare nämnde, inte som 
man säger, utan som man gör. Detta tyder på att deras spatiala kunskap, det vill 
säga deras materiella medvetenhet, är inspirerad av vuxenvärlden. Barn 
eftersträvar en relation till tingen som de vuxna har vilket på sikt bygger en 
känsla för tingen. Detta ser man tydligt när barn efterfrågar nya, materiella ting i 
både pryl- och klädväg.  
 

“IP 7: Vi kan ju aldrig säga att det är någon annans fel liksom för det 
är ju vi som har möjliggjort, asså vi är ju möjliggörarna i de hela.   
Intervjuare: Har ni tagit ställning till det här eller…          
IP 7: Nae, jag tror inte de, vi har nog bara kört på liksom å aa nae vi 
har nog bara kört på liksom å han.. nae men de e klart att han ska ha 
en spel dator liksom, det är ju hans intresse å jo de e klart han ska ha 
jo men vill han ha den här så är det väl klart han ska få den, liksom. 
Intervjuare: Aa, varför tror du att han inte uppskattar då, när han 
ändå får så mycket? 
IP 7: För att han är så van!” 

 
Flera föräldrar som växt upp i välbärgade familjer uppgav att de upplevt att det 
handlat mycket om yta, även under deras uppväxt. De redogjorde vidare för att 
de försökt motsätta sig det materialistiska livet men att de ändå upplever att de 
vill klä sig i märken och statusprylar.  
 
Utan att skuldbelägga föräldrar så vill vi hävda som avslut på detta avsnitt att 
barn av idag inte har gjort något fel, det är egentligen inte dem vi ska vända oss 
till och inte heller dem man ska ifrågasätta. Utan det är vi, omvärlden som 
influerar deras medvetande, vi bekräftar det samhälle vi lever i idag genom att 
konsumera i mängder.     
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5 RESULTATDISKUSSION  
 
5.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet belyser hur föräldern ser på vårt fenomen och återger tydligt hur barn 
av idag känner, tänker och resonerar kring materiella ting, detta gör att vi anser 
att syftet uppnåtts. Vi ska nedan göra en makrosociologisk analys där vi 
återkopplar syfte, frågeställningar och de fynd vi gjort i resultatet för att initialt 
öka förståelsen för barns materiella medvetenhet. Vi anser oss tycka att vårt 
valda studiefenomen är ett icke hållbart, framtida tillstånd och därmed ett 
samhällsproblem för kommande generationer. Antagandet bygger på att barns 
konsumtionsmönster har förändrats och eskalerat över tid. Vi ser tendenser på 
att barns materiella medvetenhet växer sig allt större och starkare.  
 
Problemet antar vi beror på att barn idag upplever en identitetslöshet, ett 
utanförskap och en avsaknad av grupptillhörighet utan de materiella tingen. 
Både Cooley och Goffmans teorier betonar hur viktigt det är för oss som 
individer att visa upp vårt bästa jag, och få bekräftelse av andra människor på ett 
eller annat sätt där vi vill visa att vi är någon och att vi är “tillräckligt bra”.  
 
Barn har idag fullständig koll på vad som är inne och vad som gäller när det 
kommer till materiella ting och trender överlag för att passa in. Medvetenheten 
kan antas komma från Internet genom bloggar, facebook och instagram där all 
denna kunskap finns, lättillgänglig. Då barn av idag har en stark medvetenhet rör 
de sig mindre i verkliga sociala sammanhang och allt mer i de sociala mediernas 
värld. Därigenom kan man tycka att det finns en stor poäng i det Baudrillard 
(1998) hävdade om att media har tagit värde och mening ifrån oss.   
 
Bauman (2008) poängterar att den senmoderna människan, oavsett ålder, kön 
och klass, behöver, bör och måste konsumera. Konsumtionen är människans 
kallelse i konsumtionssamhället. Som vi i avsnitt 4.1 redogjorde för får barn en 
enorm responsivitet av sin omgivning när de har nya materiella ting. De får 
tidigt lära sig att de som konsumerar tillhör den etablerade gruppen medan de 
som inte har råd att konsumera utesluts ur det sociala systemet. Bauman i 
Andersen och Kaspersen (2007) på sidan 343 menar att; 
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”Idag befinner sig de sämst ställda i den situationen att deras enda 
funktion är att visa upp skammen och skulden över att varken kunna 
arbeta eller konsumera, vilket innebär att andra gör allt för att inte 
hamna i samma situation.” 

 
Ovanstående citat är ett exemplariskt förtydligande på den interaktions-
problematik vi synliggjort i vår resultatanalys. Exempelvis vill barn av idag inte 
hamna utanför och hamna bland de som inte har materiella ting. Föräldrarna 
möjliggör detta handlingsmönster genom att konsumera å barnens vägnar. Vi 
har genom Goffman visat på hur viktigt det är för den enskilde individen att 
upprätthålla masken och en god fasad inför andra människor. Bauman skriver 
(2008) i sin bok på sidan 70;  
 

“Att vara medlem av konsumtionssamhället är en skrämmande 
uppgift, en evig och mödosam kamp. Rädslan för att inte falla in i 
mönstret har trängts undan av en rädsla för att inte räcka till, men 
rädslan har inte blivit mindre påträngande för det.”    

 
Han menar med ovanstående citat att konsumtionssamhället utnyttjar denna 
rädsla för att inte räcka till och vara tillräckligt bra, vad det nu innebär i ett 
globalt, kapitalistiskt samhälle. Bauman ställer sig kritisk, i Andersen och 
Kaspersen (2007), till globaliseringen på grund av att den skapar vinnare och 
många förlorare. De som har materiella ting, har stora, rika ägandeförhållanden 
medan de som inte har, verkligen har det dåligt. Bauman (1999) menar vidare 
att alla kan lyckas idag eftersom att det råder en större jämlikhet på spelplanen 
som gör att vem som helst kan konsumera. Detta kopplar vi till att vi idag är 
medvetna om att vi kan köpa allt som vi vill ha, oavsett om det är en billig kopia 
eller ett dyrt original.  
 
Bauman (1999) belyser att eftersom att alla kan och har möjligheten att 
“lyckas”, uppfattas de som inte har lyckats, exempelvis de barn som inte har det 
senaste eller de föräldrar som inte ställer upp på dessa materiella krav, som att 
de inte ansträngt sig tillräckligt. Detta ser vi i vår analys då barns uppfattning 
om pengars värde saknas till stor del och uppfattningen om att alla andra har är 
stor. Barnen jämför sig med andra och har en viss uppfattning om vem som har 
det bra ställt och vem som inte har det bra ställt, vilket kan synliggöras i de 
återkommande sammanhang de anger att; “Till och med Pelle har en sådan och han är 
inte ens rik!” 
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Om vi som vuxna funderar över varför materiella ting är så pass viktigt för barn 
av idag bör vi kanske gå tillbaka till oss själva, varför tycker vi om vissa saker 
och hur får dessa ting oss att känna? Som vuxna fascineras även vi onekligen av 
materiella ting, det vi däremot måste beakta är det som vi många gånger inte 
reflekterar över, vilka signaler vi sänder till våra barn. Som förälder måste man 
vara medveten om att man ständigt har en som ser upp till en, som betraktar och 
imiterar en själv, oavsett om det är beteenden av godo eller ondo. Vi ser tydligt i 
vår analys att föräldrar står mellan att vilja ge sina barn den lycka de materiella 
tingen medför samtidigt som de goda värderingarna kring de materiella tingen 
ska framgå och slå rot. De ser det som en kamp att göra det rätta mot sina barn 
och Bauman (1999) menar att underklassen är det hot vi ständigt kämpar mot att 
tillhöra, vilket ger en förklaring till varför man som förälder köper den där 
efterlängtade prylen till sitt barn trots att man inte riktigt haft råd.  
 
Vi ser ett mönster i att barnen har en vilja av att vara med och bestämma över 
familjens ekonomi. Argumenten och strategierna för att få sin vilja igenom blir 
fler och fler. På TV visades det för något år sedan ett program, Tonårsbossen, 
där den unga tonåringen skulle få ansvara för familjens ekonomi under en 
månad där föräldrar och syskon skulle komma till tonåringen och be om pengar 
när det var något de ville köpa. Detta påvisar att trenden med att barn av idag 
vill ha större makt över familjens ekonomi, växer, vilket var absolut orimligt för 
30 år sedan.  
 
Under arbetets gång har vi funderat väldigt mycket kring hur våra egna 
värderingar ser ut och hur vi själva hade det när vi växte upp samt hur vi idag är 
mot våra barn och småsyskon. Vi tycker att just media och det IT-samhälle vi 
lever i idag, bidrar till att barn blir medvetna men att föräldrarnas medvetenhet 
kring vad andra föräldrar ger sina barn idag är mycket stor och att det gör att 
föräldrarna inte bara kan säga nej. 
 
Bourdieu (1986) menar att det inom lyxvaruproduktionen inte finns något 
tydligare exempel på vad ett fält är än haute couture, där penning och 
maktklasser tydligt framträder. På samma sätt skulle det kunna likna 
kompisgänget som exempel på det mest eftertraktade fältet. Att få visa upp sig 
själv med sina märkesprylar och statusmarkörer, just för att ingå i makt och 
penningklassen som resulterar den högsta statusen på skolgården.   
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Idag känns det som att de materiella tingen tar plats från det viktiga vi vill lära 
våra barn i livet. Konsumtionen har kommit att bli lika viktigt som att äta och 
dricka idag. Vi ställde oss frågande till om vi idag gjort jakten, dyrkan och ett 
måste-ha-begär efter materiell lycka och välgång till en så kallad accepterad 
fetischism i vår inledning. Marx (Gottzén & Lögdlund, 2014) anger att dessa 
materiella ting i det kapitalistiska samhälle vi lever i, kontrollerar och dikterar 
våra liv och att produkterna vi vill ha inte bara är produkter utan ting med 
övernaturliga egenskaper. Hela denna process där vi kontrolleras och dikteras i 
våra liv kallar Marx (Gottzén & Lögdlund, 2014) för varufetischism. Detta 
förklarar till viss del det föräldrarna försöker motarbeta med tingens betydelse, 
eftersom att de förklarar för barnen att det bara är ett ting och att barnets behov 
av tinget är minimalt i jämförelse med enbart längtan efter det. Vi är slavar 
under varufetischismens destruktiva inflytande! Vi fick en tydligare förståelse 
för varför konsumtionen och materiella ting värderas så pass högt idag av vuxna, 
men tyvärr också av alldeles för många barn. Marx (Gottzén & Lögdlund, 2014) 
begrepp varufetischism ligger nära hans begrepp alienation där längtan och 
önskan efter att ha ett visst ting även avgör om du blir alienerad från dina 
jämnåriga kamrater eller inte. Då tinget precis som Marx (Gottzén & Lögdlund, 
2014) beskriver, tillfredsställer det mänskliga behovet på olika sätt och är i och 
med det inte bara ett ting i sig. Med denna vetskap kan vi tolka att föräldrarna 
vill tillfredsställa sina barn och absolut inte se dem utanför sina jämlikar utan på 
alla tänkbara sätt passa in i den senmodernitet vi lever i.  
 
Bauman (2008) betonar vikten av att upprätthålla den sociala statusen genom 
konsumtion. Han lyfter fram att den som inte praktiserar konsumtion i det 
vardagliga livet riskerar att bli socialt förödmjukad. Detta i former av att bli 
retad, utfryst och utskrattad. Vi ser goffmanianiska mönster i ovanstående 
hypoteser om konsumtionens betydelse och anser att både Bauman och Goffman 
redogör för det sociala stigmat den enskilde råkar ut för när den inte är med på, i 
detta fall konsumtionens normer och villkor.  
 
Bauman (2008) menar vidare att människor idag måste konsumera materiella 
ting för att hålla den sociala förödmjukelsen på avstånd. Vi väljer här att citera 
Bauman; 
 

”… om de vill bli sedda och erkända när de gör detta -kommer 
konsumenter av båda könen, i alla åldrar och alla sociala positioner 
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att känna sig bristfälliga, otillräckliga och sekunda om de inte 
omedelbart besvarar uppmaningarna.” (Bauman, 2008, sid. 65)   

 
Uppmaningarna Bauman syftar till ovan är att konsumera. Han påpekar att det 
kommit att bli den enskildes ansvar att vara tillräcklig i ett globalt, 
konsumtionssamhälle. 
 
Vi har funnit en anmärkningsvärd dimension i och med detta. Vi har erhållit en 
förståelse för att människan lever i en illusion om den fria viljan. Bauman 
(2008) konstaterar att konsumtion är en av tidens största investering i det sociala 
medlemskapet och för det egna jaget utåt. Konsumtionen vill i grund och botten 
fånga alla ivriga och osäkra människor som vill värna om sitt sociala värde och 
sin sociala position. Att vi konsumerar för att värna om vårt sociala värde fick vi 
tydligt för oss genom Cooley och Goffmans teorier om betydelsen av andra 
människors åsikter, där vi tagit lärdom av att andra människors åsikter i allt 
större utsträckning blir till vår lag.  
 
Konsumtionsbeteendet kommer att bli ytterst intressant inte minst i bakgrund till 
vårt syfte med denna studie. Som vi inledningsvis redogjort för framhåller Marx 
varuvärlden och varufetischismens inflytande på mänskligheten. Illusionen om 
den fria viljan, är precis det människan går runt med idag, vuxna och som vi 
belyser i denna uppsats, nu även barnen. Konsumtionssamhället ger en illusion 
av att vi har mängder med val –men i själva verket är vi slavar för 
konsumtionssamhällets normer och villkor. Vi tror att det finns en skillnad på 
konsumtion och konsumtion när det egentligen är konsumtionen i sig som 
utövar ett tvång över människan. Det spelar ingen roll om det är ett äpple eller 
ett päron på våra mobiltelefoner, inte heller om vi väljer att dricka Coca Cola 
eller Fanta, eller Pepsi framför Coca Cola. Det spelar heller ingen roll om vi 
köper en tröja från H&M eller en från Gant, tröjan från H&M är producerad i 
Bangladesh och Gant tröjan i Kina. I slutändan har vad vi köper ingen egentlig 
betydelse, för det vi gör är att konsumera och majoriteten av alla stora företag 
har gemensamma ägare. Ändå tror vi att tröjan från H&M och den från Gant 
visar på helt olika värden för både bäraren och åskådaren. 
 
Vi har uppenbarligen en bred valfrihet, en frihet att välja vad vi köper för 
materiella ting och vi har en klar uppfattning om vad de materiella tingen 
kommer att säga om oss som individer men; i slutändan går allt återigen ut på att 
konsumera. Bauman (2008) konstaterar att individen har ett eget ansvar för sin 
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sociala position i det samhälle vi lever i idag. Han menar att valet gör individen 
själv men att valet har en tvingande kraft, att det är obligatoriskt att göra ett. 
Bauman (2008) citerar Gaulejacs ord på sidan 96; ”eftersom alla människor går 
framåt kommer den som håller sig stilla ofrånkomligen att skiljas från de andra av en 
växande klyfta.” Å ena sidan kommer individer som inte konsumerar anses vara 
den nya tidens ”fattiga” eftersom att de inte anammar samma livsstil och 
konsumtionsvanor som förväntas av dem (Bauman, 2008). Å andra sidan kan 
heller inte dagens högre klass känna någon känsla av att vara tillräckliga. 
Ovissheten råder även bland de ”rika”, i vårt fall möjliggör föräldrar barns 
materiella behov och detta på ett irrationellt sätt många gånger. Om vi ska sätta 
detta i ett vardagssammanhang för att lättare illustrera det vi menar så ser vi att 
föräldrar överlag agerar på ett irrationellt sätt på grund av påtryckningarna från 
barnets sida som ”bara måste ha det nya, -idag, nu och direkt”, vilket inte lämnar 
föräldern med något annat val än att konsumera barnets materiella behov. 
Dagens stora, globala och ständigt föränderliga samhälle ger upphov till att 
dagens förnuftiga val enligt föräldern, kommer att bli morgondagens största 
misstag. Allt detta på grund av ett senmodernt, destruktivt kretslopp som kan 
illustreras i att samhället pressar barnet – och barnet pressar föräldern – och 
föräldern tvingas göra dessa irrationella val med anledning av ständiga 
påtryckningar (Bauman, 2008). 
 
Dagens förälder ställs inför det många gånger påfrestande kravet att konsumera 
åt sina barn vilket kan explicera att klass idag inte handlar om pengar utan om 
vilka val man gör och vad man lägger värde på.  
 
Vi kom i underfund med att vem som helst idag med olika materiella attribut 
kan tillhöra den klass man önskar sig tillhöra och detta begränsade oss i 
ambitionen att göra någon vidare klassanalys. Exempelvis hade vi informanter 
av lägre klasser som trots begränsade ekonomiska resurser angav att de skulle 
kunna spendera pengar på materiella ting, om de så ville. Alla kan tillhöra alla 
klasser idag, i alla fall styra omgivningens intryck till vilka klasser de tillhör för 
att ingå i ett visst socialt system. Här skulle vi vilja tillföra begreppet flytande 
klass då man allt som oftast talar om materiella ting på samma sätt oavsett om 
man är rik eller fattig, det är svårt att synliggöra skillnader på hur man talar om 
materiella ting beroende på ens klasstillhörighet. Vår ambition var från början 
att synliggöra attityder kopplade till klass, vi fick en uppfattning om att klass 
spelar större roll en någonsin i dagens Sverige. Däremot verkar de senmoderna 
attityderna förankra klass i det materiella där konsumtionen kommit att bli en 
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social handling och där jakten efter materiell lycka och välgång kommit att bli 
en accepterad fetischism.  
 
5.2 Slutsatser  
 
Den slutsats vi väljer att dra är att barns materiella medvetenhet är socialt 
konstruerad, barn och vuxna är fixerade för att folk förväntar sig att man ska 
“hänga med”. Ambivalensen som råder idag bland barn och vuxna över att inte 
vara “tillräckligt bra” speglar tyvärr hur det ser ut i det konsumtionssamhälle vi 
idag lever i och de rådande idealen. Vi har gått ifrån att ha en OKEJ inställning 
till konsumtion och materiella ting till en WOW fascination över konsumtion 
och de materiella tingen. Detta beteende och denna varufetischism är destruktiv 
till sin karaktär tycker vi oss se. Barn av idag strävar efter att få starka 
förnimmelser av att ha de nya, statusmärkta tingen, och njuta och glädjas av 
tingen på ett helt nytt sätt och på en helt annan nivå.  
 
Föräldern är inte bekant med den materiella generationen. Vi har funnit att 
föräldrar idag ser en större materiell medvetenhet hos sina barn än vad de ansåg 
att de själva hade som barn. Föräldrar idag känner att detta är ett problem, att det 
sjunkit så pass lågt ner i ålder hos barn vad gäller medvetenheten om vad de vill 
ha. Det materialistiska samhället förleder, försvårar och förblindar föräldrars 
auktoritet och barns sociala och materialistiska attityder. Barn har ingen 
mättnadskänsla i en överväldigad värld, de är och får inte vara som barn alltid 
har varit, de väljer i stor grad sina kompisar utefter vilka kläder och prylar de 
har, de leker med varandra beroende på vilken klasstillhörighet de har. Det 
senmoderna föräldraskapet idag är snarare en konst än en naturlig, traditionell 
roll. Man fostrar barn i för stora skor, och man fostrar dem i motvind. 
 
En av anledningarna till att vissa föräldrar väljer att köpa allt deras barn vill ha 
kan vara för att de har den ekonomiska förutsättningen och/eller tidsbristen. Det 
framgår av föräldrarnas berättelser att de känner till föräldrar som arbetar 
mycket och sällan är med sina barn och där de barnen får precis allt de pekar på 
för att bedöva samvetet. Det finns även de föräldrar som inte alls fick det de 
ville ha som barn eftersom att ekonomin exempelvis inte tillät det men som nu 
försöker skämma bort sina barn så mycket det går för att inte deras barn ska bära 
på samma känsla som de själva en gång bar på. 
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Alla föräldrar vi intervjuat är överens om att ansvaret för hur barnens materiella 
medvetenhet tar sats är helt och hållet förälderns ansvar att försöka förebygga 
och omvärdera. Merparten av föräldrarna är överens om att en god 
kommunikation är grunden till vad barnen lägger värde på och när ett ting är 
nödvändigt. Däremot ser vi alltmer tendenser på att det bakre rummet, eller den 
bakre regionen som Goffman redogör för håller på att försvinna. Interaktionen i 
dagens globala samhälle är konstant, därmed är det lätt att samhället och de 
sociala interaktionerna med andra barn tar överhand och påverkar våra barns 
men även våra egna värderingar och sociala attityder. 
 
Nu undrar du säkert hur man ska lyckas forma flygfärdiga barn i en stor och 
vilseledande värld? Vi fann här vår begränsning som mikrosociologer; det går 
inte på individnivå att förändra mänsklighetens attityder, de har på något sätt fått 
ett eget liv och existerar som en tvingande kraft ovanför oss. Vi förmodar att 
detta enbart är början eftersom att när barn av idag klivit in i vuxenvärlden 
alldeles för tidigt är chansen att backa väldigt liten och de kommer förmodligen 
aldrig kunna identifiera sig med barn igen.    
 
5.3 Förslag till framtida forskning 
 
En fortsatt forskningsidé skulle kunna vara att studera barns materiella 
medvetenhet utifrån kön, ser flickors materiella medvetenhet annorlunda ut mot 
pojkars? Ett annat intressant förslag till framtida forskning är att studera hur det 
ser ut i olika områden, om den materiella medvetenheten skiljer sig i låg- och 
hög- inkomstområden. Det hade även varit intressant att enbart studera detta 
fenomen utifrån enbart ett klassperspektiv, det hade vi själva valt om vi fick 
chansen att utföra denna studie på nytt, att ställa rika mot fattiga och synliggöra 
hur det ser ut idag i det väl medvetna samhälle vi lever i.     
 
5.4 Forskarnas tillbakablick 
 
När vi nu ser tillbaka på tiden då uppsatsen skrevs var det en oerhört påfrestande 
och en ständigt reflekterande period. Vår forskning slog tillbaka på oss som 
forskare. Vi reflekterade ständigt kring ämnet, det väcktes tankar även utanför 
uppsatsskrivandet över den materiella medvetenhet barn av idag besitter. Det 
fick oss att både en och två gånger ställa oss frågan hur vi själva såg på saken 
med den anledningen att vi båda har barn i den åldern hemma. Det ständiga 
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analyserandet tvingade fram våra egna värderingar och diskussioner kring ämnet 
uppstod i allt större grad ju längre tiden gick i uppsatsarbetet.  
 
En av oss författare ställde släkten mot väggen och ifrågasatte om julens 
julklappar verkligen var ett måste eller om det skulle bidra till att barnens 
materiella medvetenhet och önskan om att få vad de vill skulle leda till något 
som man som förälder inte kunde stå för.  
 
Flera av informanterna hörde av sig efter intervjun och berättade att de inte hade 
kunnat släppa intervjun vi hade haft med dem. De angav att de upplevde att 
intervjuerna väckte och påminde om viktiga frågor gällande barn i en senmodern 
värld där de fått en ärlig chans att reflektera över vad de som vuxna, föräldrar 
gör och vad de förmedlar för signaler till sina barn. Detta eftersom att man gör 
som man gör, och är det rätt eller är det fel, kommer det hjälpa eller stjälpa dem?  
 
Vi fick även berättat för oss att de tagit upp diskussionen om barns materiella 
medvetenhet och barns sociala attityder i fikarummet, med sin respektive och 
med vänner och kände att det var ett ämne som det inte pratades så djupt om i 
vanliga fall. Man kan säga att det sådde ett frö hos dem kring något de flesta 
känner till men sällan pratar om. Vårt samtal hade satt djupa tankespår hos 
informanterna som hörde av sig då de känt att de hade öppnat upp sig och 
faktiskt sagt saker högt som de innan bara hade tänkt. Detta känner vi bara ger 
bevis på att problemet faktiskt existerar och i allra högsta grad behöver 
ventileras. När vi berättat för människor i vår omgivning om vår uppsats och val 
av ämne har vi mötts av kommentarer som “det där är högst aktuellt”, “jätte 
intressant” och alla har kunnat framföra ett eget exempel på vad det kan ha 
inneburit för dem eller deras barn.  
 
När vi ser tillbaka på vår uppsats och allt arbete kring den ser vi att det inte bara 
varit ett obligatoriskt moment under vår studietid för att ta examen utan även en 
tillgång för oss som människor i det samhälle vi lever i. Vi har fått möjlighet att 
bedriva en mindre forskning och lärt oss massor om oss själva och om oss som 
skrivarpar. Vi lämnar in detta examensarbete med en belåten magkänsla där vi 
sett detta som ett oerhört lyft för de kvalifikationer vår utbildning givit oss. Vi 
har kunnat bedriva nakna intervjuer där vi bokstavligen fått kliva in i någon 
annans privatliv och livsvärldar, vi lyckades uppnå det vi ifrån början 
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eftersträvade, att kliva in i någon annan människas “Every day life” och fått dem 
att reflektera högt. Det är med stolthet vi lämnar ifrån oss detta arbete. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
62 

6 REFERENSER 
 
6.1 Tryckta källor   
        
Andersen Heine. & Lars, Bo (2007). Kaspersen. Klassisk och modern 
samhällsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Banér, Anne (2009). “Allt blir en vara” Barn, kultur och konsumtion. Centrum 
för barnkulturforskning vid Stockholms universitet. 
 
Baudrillard, Jean (1998). The consuming society: Myths and structures. London: 
SAGE. 
 
Bauman, Zygmunt (1999). Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 
 
Bauman, Zygmunt (2008). Konsumtionsliv. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.  
 
Bourdieu, Pierre (1986). Kultursociologiska texter. Förlaget Salamander: 
Stockholm. 
 
Bjärvall, Katarina (2005). Vill ha mer: barn, tid och konsumtion. Stockholm: 
Ordfront förlag. 
 
Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. 2:a uppl. Malmö: Liber. 
 
Cooley, Charles Horton (1967). Human nature and the social order. Second 
Printing. New York: Schocken books. 
 
Cooley, Charles Horton (1981). Samhället och individen. Göteborg: Bokförlaget 
Korpen. 
 
Föllesdal, Dagfinn, Wallöe, Lars & Elster, Jon (2001). Argumentationsteori, 
språk och vetenskapsfilosofi. 3 uppl. Stockholm: Thales. 
 
Gilje, Nils och Grimen, Harald (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. 
Göteborg: Daidalos. 



 
63 

Goffman, Erving (2009). Jaget och maskerna: en studie i vardagslivets 
dramatik. 5. uppl. Stockholm: Norstedts. 
 
Goffman, Erving (2011). Stigma: den avvikandes roll och identitet. 3. uppl. 
Stockholm: Norstedt. 
 
Gottzén, Lucas & Lögdlund, Ulrik (red.) (2014). Sociologins teoretiker. Malmö: 
Gleerups. 
 
Johansson, Barbro (2005). Barn i konsumtionssamhället. 1. Uppl. Stockholm: 
Norstedts akademiska förlag. 
 
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. 
2. uppl. Lund: Studentlitteratur.               
  
Lundby, Erika (2008). Kunskapsöversikt över barns konsumtionsmönster. 
Växjö: Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete, Växjö universitet. 
                           
Lundby, Erika (2011). ”Consumer research on tweens putting the pieces 
together”, Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers. vol. 
12, nr. 4, s. 326-336. 
 
Lundby, Erika (2010). Kompisar är gratis men... Konsumtionens betydelse för 
barns relationer med jämnåriga. Paper presenterat på Kultursociologisk 
konferens 20-21/9 2010, Linnéuniversitetet. 
 
Lögdlund, Ulrik & Bergkvist, Beata (2014). Erving Goffman.: i Gottzén, Lucas 
& Lögdlund, Ulrik (red.) (2014).  Sociologins teoretiker. Malmö: Gleerups. 
 
Lögdlund, Ulrik, (2014). Charles, Horton Cooley.: i Gottzén, Lucas & 
Lögdlund, Ulrik (red.) (2014).  Sociologins teoretiker. Malmö: Gleerups. 
 
Oskarson, Maria. Bengtsson, Mattias. Berglund, Tomas (red) (2010). En fråga 
om klass - levnadsförhållande, livsstil, politik. Malmö: Liber AB. 
 
Patel, Runa och Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder: Att 
planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 



 
64 

Patton, Michael Quinn (2002). Qualitative research & evaluation methods. 3. 
ed. London: SAGE. 
 
Sonesson, Inga (1999). Barn och konsumtion: En redovisning av femton års 
forskning. Stockholm: Forskningsnämnden (FRN). 
 
Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994). Kvalitativ metod och 
vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svenning, Conny (2003). Metodboken. 5:e uppl. Eslöv: Lorentz förlag. 
 
Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Malmö: Liber. 
 
Trost, Jan. Levin, Irene (2010). Att förstå vardagen. Lund: Studentlitteratur. 
 
Östberg, Jacob & Kaijser, Lars (2010). Konsumtion. Malmö: Liber. 
 
6.2 Elektroniska källor 
 
Barnkonventionen Unicef 
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten 
Hämtad 2014-12-01 Kl. 11.16 
 
Bjurström, Erling (2004). ”Gåvans makt - när barn skolas till konsumenter” 
Locus - tidsskrift för forskning om barn och ungdomar. vol. 1, nr. 1, s. 4-20. 
Hämtad 2014-11-25 Kl. 11.46 
 
Brusdal, Ragnhild (2005). “If it is good for the child's development then I say 
yes almost every time: How parents relate to their children's consumption.” 
http://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=7&sid=ef48b764-
4539-4b46-9008-249a4d0ec211%40sessionmgr110&hid=121 
Hämtad 2014-11-27 Kl. 11.26 
 
Lundby, Erika (2014). Consuming for friendship: Children´s perceptions of 
relational consumption. 
http://lnu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A714585&dswid=8612 
Hämtad 2014-11-26 kl 09.02 



 
65 

Nydahl, Anna (2014). Jag är det jag äger - en studie om vad konsumtion betyder 
för barns identitetsskapande och sociala relationer. 
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4647782&fil
eOId=4647783 
Hämtad 2014-11-25 Kl. 11.39 
 
Röstlund, Lisa (2009). Om du vill ha vänner- köp märkeskläder. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12058284.ab 
Hämtad 2014-11-23 Kl. 15.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
66 

BILAGOR 
 
Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1) Berätta om hur det var när du var barn: 
 

- Vad var det för typ av område du växte upp i när du var barn?   
 

- Hur såg det ut i det området, var det viktigt med status prylar? 
 

- Vilka umgicks du med?   
         

- Var det viktigt med märkeskläder? 
 

- Om ja, hade man alltid det eller hur kunde det se ut? 
 

- Beskriv hur du och dina vänner höll er uppdaterade om de senaste 
trenderna. 
 

- Det du beskrivit, är det något du ser hos barn idag? 
 

 
2) Berätta om ditt barn och barnets sociala attityder och din syn kring detta: 
 
- I vilken årskurs går ditt barn? 

 
- Hur skulle du beskriva ditt barns skolklass? 

 
- Händer det att barnen frågar efter märkes prylar?   

 
- Om ja, varför tror du att det är så viktigt för honom/henne? 

 
- Vad tror du är största anledningen till att barn vill ha märkeskläder/prylar? 

 
- Hur kan det se ut när barn inte får det de vill ha? 
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- Barn berättar mycket om sina upplevelser och behov. Har du några så 
kallade extrema exempel med ditt barn eller dina kompisars barn som du 
reagerat över? 

 
- Vad tänkte du då? 

 
- Vad kände du då? 

 
- I hur stor utsträckning jämför sig ditt barn med andra barn (exempelvis 

klasskamrater)? 
 

- Föreställ dig att ditt barns kompis nyligen fått den senaste modellen av 
Iphone. Ditt barn kommer hem och talar om att hen också vill ha den. Du 
säger nej och blir genast jämförd med “alla andra”. Känner du igen detta 
scenario? 
 

- Kan du utveckla hur detta kan se ut. 
 

- Låt säg att ditt barn länge har bett om en viss pryl och du tillslut känner att 
du måste ge med dig. Har det hänt att du då fått avstå från att köpa 
någonting till dig själv för barnets skull? 
 

- När vi nu tittar tillbaka på det vi talat om, upplever du någon gång att det 
möjligtvis är du som har påverkat ditt barn? 
 

- Skulle du vilja göra någonting annorlunda? 
 

- Skulle du kunna ge exempel på det? 
 

- Vad tänker du om dagens barns medvetenhet? 
 

- Hur anser du att en god förälder ska vara, och vad innebär en god förälder 
för dig? 
 

- Har du avslutningsvis några frågor du skulle vilja ställa eller lägga till 
någon ytterligare aspekt kring detta fenomen? 
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- Kan vi få återkomma om vi har några ytterligare frågor? Givetvis får du 
höra av dig om du har någonting att lägga till i efterhand! 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

 
 


