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Sammendrag 

Overvekt og fedme blant barn er et økende problem i alle industrialiserte land, også i 

Norge. Denne studien belyser hvordan varer rettes mot barn i butikk og hvordan barn 

forholder seg til denne markedsføringen i en butikksituasjon. Problemstillingene er fire: i) 

Hvordan henvender matbutikken seg til barn? ii) Hvordan responderer barn på 

hylleplasseringen? iii) Hvordan responderer barn på innpakninger? iv) Hvordan 

kommuniserer barn og foreldre på handletur? 

For å fange kommunikasjonen mellom produkt, barn og foreldre, kombinerer studien 

diskursanalyse og adferdsøkonomisk teori. Det empiriske materialet er videoopptak fra go-

pro-kamera festet på hodet til barn mens de handler med foreldre i butikk, videoassisterte 

samtaleintervjuer med barn på handletur, samt en kartlegging av hvordan matprodusenter og 

dagligvarekjeder henvender seg til barn i butikklokalet. Et av studiens viktigste funn er barnas 

evne til å se produkter både på øverste og nederste hylle. Barna er raske i oppfattelsen og ser 

ofte flere detaljer på innpakningene enn sine foreldre. Vareplasseringer på nederste hylle og 

innenfor rekkevidden til små barn gjør at barn får tilgang til markedsføring på alle sider av 

innpakningen på egenhånd. Over halvparten av de barneprofilerte varene er plassert på 

nederste hylle og mer enn halvparten av varene inneholder mer enn 10% sukker. Studien 

avdekker tre typer diskurser; en barnematdiskurs initiert av butikken, en oppdragende 

sunnhets- og en motstå-fristelser-diskurs, initiert av foreldrene.    
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1 Innledning med problemstilling 

Et viktig bakteppe for denne studien er økende forekomster av overvekt og fedme blant barn i 

den vestlige verden. I nesten alle industrialiserte land har det vært en uheldig vektutvikling 

blant barn og unge (WHO, 2015a; Wang & Lobstein, 2006). Norge er ikke et unntak. Resultat 

fra Barnevektstudien til Folkehelseinstituttet viser at hver sjette tredjeklassing i Norge er 

overvektig eller har fedme (Folkehelseinstituttet, 2014). Overvekt og fedme i barneårene kan 

ha alvorlige konsekvenser for barns helse og er risikofaktorer for sykelighet i voksen alder 

(Folkehelseinstituttet, 2014). Regulering av markedsføringen av usunne mat- og drikkevarer 

rettet mot barn og unge er ett av en rekke helsefremmede tiltak som diskuteres (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2013). 

Med denne studien ønsker jeg å bidra med kunnskap om hvordan markedsføring rettes mot 

barn og hvordan barn forholder seg til denne markedsføringen. For tiden pågår det en 

høringsprosess om hvordan markedsføring mot barn skal reguleres i Norge (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2013). Høsten 2014 innførte regjeringen en toårig prøveordning som 

går ut på at matbransjen selv skal regulere markedsføringen av mat og drikke rettet mot barn 

(Helse- og omsorgsdepartementet, 2013)1. Matbransjens Faglige Utvalg (MFU 2009) ble 

opprettet for å følge opp denne selvreguleringsordningen2.  

Markedsføring kan defineres på flere ulike måter. I følge MFU omfatter dagens retningslinjer 

for markedsføring av mat og drikke mot barn ikke a) selve produktet inkludert emballasje; b) 

alminnelig oppstilling av produkter på utsalgssteder; eller c) sponsing som kun innebærer 

bruk av sponsors navn, sponsors eller et produkts varemerke (herunder utdeling av vareprøver 

etter samtykke fra foreldre eller andre ansvarlige). Reklame som sendes etter kl. 21.00 på tv, 

anses heller ikke for å være markedsføring særlig rettet mot barn (MFU, 2009).  

Ut i fra den norske selvreguleringsordningen regnes dermed ikke innpakninger og 

hylleplasseringer av barnerettede mat- og drikkevarer som markedsføring i butikk mot barn. 

                                                 
1 I følge regjeringen vil departementene følge med på om den bransjestyrte ordningen bidrar tilstrekkelig til å 

beskytte både barn og ungdom. De nye retningslinjene legger opp til et forbud mot reklame rettet mot barn under 

13 år. Videre oppfordres bransjen til å vise aktsomhet ved markedsføring overfor ungdom (Regjeringen, 2012). 
2 MFU er en prøveordning opprettet i 2013 der Virke, Anfo og NHO er representert. MFU skal følge opp 

bransjen og behandle klager på markedsføringsaktiviteter mot barn. I tilknytning til retningslinjene er det laget 

en produktliste med maksgrenser for blant annet sukker i mat og drikkevarer markedsført mot barn. 
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For å bidra til kunnskap om denne selvreguleringsordningen fungerer tilfredsstillende til å 

beskytte barn og unge mot markedsføring, velger jeg å ta utgangspunkt i WHO sin definisjon 

av markedsføring. I følge WHO (2012) er markedsføring enhver form for kommunikasjon 

som har til hensikt å øke gjenkjennelsen eller forbruket av et produkt eller en tjeneste. 

Markedsføring skjer blant annet gjennom innpakninger ved bruk av farger, former, bilder, 

tilgifter eller spill, og på utsalgsted gjennom hylleplasseringer. Markedsføring defineres 

gjerne i faglitteraturen med utgangspunkt i fire P’er: ”product, placement, promotion and 

prize” (Kotler & Armstrong, 2010). Disse fire nøkkelbegrepene representerer hovedstrategier 

for å påvirke matinnkjøp (Calloway et al., 2014). Det er med andre ord gode grunner for å 

rette oppmerksomheten mot hvordan innpakninger og hylleplasseringer påvirker barn i 

butikken. WHO (2012, s. 40) uttaler dessuten at det er et eksplisitt behov for mer forsking og 

at oppmerksomhet rettes mot hylleplasseringer og innpakninger rettet mot barn. 

Det er dessuten få studier av hvordan barn reagerer på markedsføring rettet direkte mot dem. 

Forskning som undersøker sammenhengen mellom barneprofilert markedsføring og barns 

matpreferanser, har i høy grad vektlagt tv og skole, og i liten grad kartlagt den 

markedsføringen som foregår i butikken (Berry & McMullen 2008, s. 334; McGinnis et al., 

2006). Det er behov for flere feltstudier som kartlegger hylleplasseringer i butikken, da det 

meste av den forskningen som foreligger er gjennomført av markedsforskere, som er opptatt 

av salg istedenfor matinntak (Glanz et al., 2012). Det er med andre ord svært få studier som 

tar utgangspunkt i forbrukere (eller i forbrukernes interesser). I lys av den økte bekymringen 

for barns spisevaner bør også flere studier undersøke hva som skjer mellom barn og foreldre i 

matbutikken (Marshall et al., 2007, s.167). Mye av det som finnes på middags- og 

frokostbordene er godkjent av familiens barn og dette vet matvareprodusentene (Brusdal & 

Frønes, 2008, s. 51). Likevel er det lite kunnskap om samspillet og interaksjonene mellom 

foreldre og barn der kjøpsbeslutningene gjøres, altså i butikken (Ebster et al., 2008, s.146). 

Faglitteraturen etterspør dessuten studier av naturlige dialoger mellom foreldre og barn når 

det forhandles om produkter og barns kjøpeforespørsler (Robertson 1980, s. 212 i Ebster et 

al., 2008, s. 146).  

Tross bekymringen for det økende fedmeproblemet og ønsket om å regulere markedsføring av 

usunne matvarer direkte rettet mot barn, er det sparsomt med kunnskap om hvordan slik 

markedsføring arter seg, og hvordan barn reagerer på markedsføring ”at the point of sale” 

(Ebster et al., 2008).  
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I en norsk studie ble det funnet svært lite reklame for usunne mat- og drikkeprodukter rettet 

mot barn på tv, internett, tegneserier/magasiner og kino (Bugge & Rysst, 2013). Forfatterne 

poengterer at kinokioskers tilbud med store porsjoner salt snacks, søtsaker og sukkerholdige 

leskedrikker, er en større utfordring for barns helse, enn mat- og drikkereklamene som vises 

før kinofilmen. Denne studien tar utgangspunkt i dette, og blir dermed en videreføring av 

deres studie. Men i stedet for å se nærmere på kinokiosken, har jeg valgt å undersøke 

dagligvarebutikken, en arena hvor de fleste norske barn ferdes regelmessig.  

I denne oppgaven tar jeg forbrukernes perspektiv – mer presist barnas perspektiv – på 

hvordan de forholder seg til markedsføring i en butikksituasjon. Problemstillingene i denne 

studien er følgende: 

I) Hvordan henvender matbutikkene og matprodusentene seg til barn?  

II) Hvordan responderer barn på hylleplasseringer?  

III) Hvordan responderer barn på innpakninger?  

IV) Hvordan kommuniserer barn og foreldre på handletur? 

Datamaterialet er todelt, og består av en kartlegging av produkter med barnerettet design og 

produktplassering i en utvalgt butikk, og en observasjonsstudie av barn og foreldre på 

handletur i den samme butikken. For å fange barnas perspektiv i butikken, ble barna utstyrt 

med videokamera på hodet. Utgangspunktet for studien er relasjonen mellom markedsføring, 

barn og foreldre, som kan illustreres som en trekantrelasjon (se figur 1). 
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Figur 1: Barnet må forholde seg til butikkenes markedsføring på den ene siden og foreldrene på den 

andre siden. llustrasjon: Lisbeth Michelsen og Thea Grav Rosenberg 

Ved hjelp av dette utgangspunktet forsøker jeg å peke mot prosesser og mekanismer i møtet 

mellom to påvirknings- eller reguleringsregimer i barns hverdag som er virksomme i å forme 

barn som forbrukere: Butikkens forsøk på påvirkning gjennom hylleplassering og innpakning, 

og foreldres regulering gjennom snakk, bestemmer hva som ender i handlekurven. Fokuset er 

altså hvordan barn – som forbrukere – forholder seg til markedsføring i dagligvarebutikken, 

samt foreldrerollen i møte med markedsføring mot sine barn.  

I det følgende (kapittel 2) skal jeg først beskrive relevante studier og oppgavens teoretiske 

rammeverk. Deretter følger et metodekapittel (kapittel 3) hvor jeg redegjør for utvalg, 

innsamling og analyse av datamateriale, samt etiske refleksjoner underveis. Videre diskuteres 

studiens/resultatenes/funnenes representativitet, reliabilitet og validitet.  

I kapittel 4 kartlegges hvordan matbutikker og matprodusenter henvender seg til barn i 

butikklokalet. Det vil si, jeg presenterer hvilke virkemidler som brukes for å styre barns 

oppmerksomhet på handletur. Deretter følger tre analysekapitler hvor jeg undersøker hva som 

faktisk frister barn i butikk, altså barns respons på butikkens salgsstrategier. Her analyseres 

hvordan barn forholder seg til hylleplasseringer (kapittel 5) og innpakninger (kapittel 6) i en 

tilnærmet ”naturlig” butikksituasjon med foreldrene. I kapittel 7 beskrives samspillet mellom 

produkter, barn og foreldre. Kapittel 8 er et avsluttende kapittel (med konklusjon) hvor jeg 

oppsummerer funn og drøfter utvalgte hovedfunn i lys av tidligere forskning og teoretisk 

rammeverk.  

 



5 

 

2 Tidligere forskning og teori 

I dette kapittelet vil jeg beskrive tidligere forskning om barn i butikk, samt redegjøre for de 

teoretiske perspektivene jeg anvender i analysekapitlene. Forskning som berører barn og 

forbruk gjøres ut i fra svært ulike fagdisipliner, målsetninger, metoder og teorier (Cook 2008, 

s. 220; Sjøberg 2013, s. 17). En dansk vitenskapelig konferanse om barn og forbruk, Child 

and teen consumption, samler både forskere fra akademia og representanter fra 

markedsføring. Forbrukerspørsmål som omhandler barns rolle i forbrukersamfunnet, reklame, 

medier, livsstil, mat, helse, foreldre, lovgivning og reguleringer er blant temaene på 

konferansen. Spredningen i temaer på denne tverrfaglige konferansen vitner om bredden i 

feltet barn og forbruk (Sjøberg 2013, s. 18). De mange fagdisipliner, tematikker, perspektiver 

og teorier om barn og forbruk er utfordrende å gjengi innenfor rammen av en masteroppgave. 

For å avgrense har jeg derfor valgt å vektlegge studier som ligger tett opp til min studie i 

tilnærming eller datamateriale.  

 

 Tidligere forskning 

Med beskrivelsen av tidligere forskning ønsker jeg å belyse både funn og utgangspunkter for 

videre forskning, altså vise hvordan min masteroppgave utfyller tidligere studier. Først vil jeg 

vise til studier som kartlegger hvordan tilbydersiden (matbutikken og produsentene) 

henvender seg til barn via hylleplasseringer og innpakninger i butikklokalet. Deretter 

beskrives funn fra undersøkelser av sukkerinnholdet i barneprofilerte mat- og drikkevarer. 

Videre vil jeg presente studier som ser markedsføringen fra barnets perspektiv. Ulike måter 

barn forholder seg til hylleplasseringer og innpakninger trekkes fram her. Til slutt vektlegges 

observasjonsstudier som fokuserer på barn-foreldre-relasjoner i butikk.  

Forbruk er en viktig del av barns hverdagsliv (Korsvold, 2015, s. 11). Norske barn er 

omringet av høyt forbruk fra første levedag (Brusdal & Frønes, 2008, s. 42). Familiens 

samlede inntekt har økt og barna har større kjøpekraft nå enn før (Korsvold, 2015, s. 22). 

Markedsføringen retter i økende grad et mer intenst blikk mot barn. Buckingham (2007, s. 15) 

finner at markedsaktørene møter barn som forbrukere på stadig mer diskré og sofistikerte 

måter, og mener denne utviklingen har ført til diskusjoner, debatter, engstelse og uro for den 
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kommersielle ”utnyttelsen” av barn. For eksempel hevder forfatteren at det i svært mange 

land er en økende tendens til å knytte markedsføring i medier til den økende barnefedmen. 

Når politikerne skylder på mediene forflyttes problemet vekk fra andre potensielle årsaker, 

samtidig kan det se ut som de ”gjør noe” med problemet (Buckingham 2007).  

Bugge og Rysst (2013) fant svært lite mat- og drikkereklamer rettet mot barn i 

mediekanalene; tv, internett, tegneserie/magasiner og kino. Matlandskapet der barn og unge 

ferdes, som for eksempel kinokiosker, svømmehaller og lignende, er antagelig en viktigere 

faktor for barns spiseatferd og vektutvikling (Bugge & Rysst, 2013). Forskerne påpeker at 

kinokioskens tilbud av store porsjoner med salt snacks, søtsaker og sukkerholdige drikker, 

kan være en større utfordring for barns helse enn reklamene som vises før filmene. I deres 

studie kartlegges ikke tilbudet eller markedsføringen av mat og drikke i dagligvarebutikken. I 

lys av studien til Bugge og Rysst (2013) er det grunn til å anta at også dagligvarebutikkens 

tilbud av mat- og drikkevarer, har betydning for barns spiseadferd og vektutvikling, noe jeg 

vil kartlegge ved å studere barns respons på markedsføring i butikk. Min studie kan ses som 

en videreføring av Bugges og Ryssts studie, men jeg undersøker dagligvarebutikken til fordel 

for kinokiosken, en arena jeg tror de fleste barn og unge ferdes mer regelmessig. Dessuten 

studerer jeg hvordan barn reagerer på markedsføringen rettet mot seg.  

2.1.1 Hissig markedsføring av fett og sukker = fedme 

Winson (2004) mener den politiske og økonomiske organiseringen av mat er viktig for å 

forstå økende forekomster av overvekt og fedme. Han argumenterer for at forskningen bør se 

nærmere på de strukturelle begrensningene av sunn spising. Studier av markedsføring i 

butikklokalet, og det brede utvalget av fete og sukkerrike matvarer i butikken, kan kaste lys 

over fedmeutviklingen. Forbrukerne gjør matvalg i butikken, noe som gjør at matbutikken er 

et vesentlig område å se nærmere på (Winson 2004). For å forklare hvordan matindustriens 

praksiser bidrar til fedme, har Winson lansert begrepene pseudomat og romlig 

kolonialisering. Med pseudomat mener Winson næringsfattige produkter med høy andel 

sukker og/eller fett som for eksempel salt snacks, energibarer, godteri, iskrem, fruktjuicer, 

frokostblandinger og brus. Winson hevder at disse varene er altfor næringsfattige til og 

defineres som mat, og kaller derfor disse varene for pseudomat. Samtidig peker han på at 

disse næringsfattige pseudovarene gir svært høy fortjeneste til butikken og produsentene, og 

at dette er årsaken til at disse varene får attraktive og synlige plasseringer i butikken. For 
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eksempel finner Winson at pseudomaten ofte er plassert i øyehøyde, samt utstilt i 

spesialhyller rundt kassa eller ved inngangen.  

Med begrepet romlig kolonialisering forklarer Winson hvordan matvarer med lavt 

næringsinnhold og høy profitt er plassert i butikken. Han hevder at den næringsfattige 

pseudomaten ofte har ekstra synlige hylleplasseringer, mens ”rene” råvarer som grønnsaker, 

poteter og melk, ofte er innerst i butikken. Denne formen for hylleplassering er ikke 

overraskende, da butikken har lav fortjeneste på råvarer, men høy fortjeneste på sukkerrike 

og/eller fete pseudovarer3. Forbrukerne må dermed passere de sukkerrike og/eller fete 

produktene med svært attraktive hylleplasseringer for å nå melka plassert lengst fra 

inngangen, innerst i butikklokalet. I Winson’s butikkstudie (2004) kartlegger han 

hylleplasseringene av varer med høy andel sukker, salt og fett, og konkluderer med at 

butikkens hissige markedsføring av næringsfattige matvarer er en viktig årsak til fedme. 

Mange internasjonale studier konkluderer med at matreklame rettet mot barn i høy grad 

promoterer næringsfattige varer (McGinnis et al., 2006). Med utgangspunkt i slike 

internasjonale studier er det interessant å undersøke om det også er en romlig kolonialisering 

av barneprofilerte varer. Kanskje er det likhetstrekk mellom barnerettede mat- og drikkevarer 

og Winsons begrep, pseuodovarer?  

Ingen norske studier, har så vidt meg bekjent, kartlagt både butikkens markedsføring rettet 

mot barn og på hvilke måter barna responderer på denne markedsføringen i en ”naturlig” 

butikksituasjon. I denne studien vil jeg derfor gjøre nettopp dette. Det vil si at jeg først vil 

kartlegge sukkerinnholdet og plasseringen av varer med barnedesign, inspirert av Winson sin 

kartlegging av pseudomat. I tillegg vil jeg gå ett skritt lenger enn Winson, ved å undersøke 

hvordan forbrukerne (barn og foreldre) forholder seg til fristelsesområdene markedsførerne 

har skapt i butikken. Men først vil jeg presentere hva andre internasjonale studier finner i 

deres kartlegginger av matvarer med barnerettet design i butikken. 

 

 

                                                 
3 Winson studerer supermarkeder i Canada. Det kan tenkes at inntjening og profitt på sukkerrikevarer versus 

grønnsaker er annerledes der enn her hjemme i Norge.  
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2.1.2 Mat- og drikkevarer med barneprofil 

De siste tiårene har et eget marked for barn ekspandert (Brusdal & Frønes, 2008, s. 14). 

Markedet henvender seg i økende grad direkte til barn som selvstendige forbrukere, snarere 

enn å bare bruke barna som et måte å nå ut til foreldrene (Buckingham, 1999, s. 29; 

Buckingham, 2007, s. 15). For eksempel tilbyr matvareprodusentene stadig nye 

barneprofilerte mat- og drikkevarer. Matreklame har direkte innflytelse på barns 

ernæringskunnskap, preferanser, kjøpsadferd, forbruksmønster og kostholdsrelaterte helse 

(Cairns et al., 2012, s. 209). Innpakninger med barnedesign plassert på nederste hylle i 

butikken er en måte matprodusentene og butikkene retter matreklame mot barn. I det følgende 

vil jeg presentere tidligere forskning om hvordan tilbydersiden retter produkter mot barn i 

dagligvarebutikken. Jeg vil vektlegge studier som ligger tett opp til temaene jeg belyser i min 

kartlegging av mat og drikkevarer med barnedesign: sukkerinnhold, innpakninger og 

hylleplasseringen til produkter rettet mot barn i matbutikken.  

2.1.3 Sukkerinnhold 

En rekke studier undersøker hvordan markedsførere bruker barns visuelle og assosiative 

minne til å selge mer produkter (McGinnis et al., 2006; Mc Neal & Ji 2003). Det er likevel få 

systematiske kartlegginger av det ernæringsmessige innholdet i de barneprofilerte mat- og 

drikkevarene i matbutikken (Berry & McMullen, 2005). Noen internasjonale studier har tatt 

utgangspunkt i fedmeproblemet, og studert markedsføring som kan bidra til fedme (Berry & 

McMullen 2005; Elliot, 2007). I flere av studiene konkluderes det med at varer med 

barneprofil ofte er svært sukkerrike og usunne (Calloway et al., 2014; John, 1999). For 

eksempel finner Sparrman (2010) at sukkerinnholdet i barneprofilerte frokostblandinger er 

høyt. Cairn et al. (2012) har gjennomført en systematisk gjennomgang av forskning på 

markedsføring rettet mot barn og konkluderer med at matreklamen domineres av 

næringsfattige produkter. Med utgangspunkt i internasjonal forskning antar jeg at de 

barneprofilerte varene i Norge også har en høy andel sukker, spesielt fordi mange av varene 

med barnerettet design er fra internasjonale merkevarenavn, som for eksempel 

frokostblandingene fra Kelloggs og Nestlé. 
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2.1.4 Virkemidler på innpakninger  

Allerede på begynnelsen av 1900-tallet ble frokostblandinger solgt med bilder som lovet 

helse, lykke og metthet på innpakningene, ingredienser som fortsatt er viktige i ”barnetiltale” 

på innpakninger (Sparrman, 2010, s. 213). Smak, humor, eventyr, fantasi og moro er 

virkemidler som ofte brukes i matreklame rettet mot barn i dag (Cairn et al., 2012). I tillegg 

finner Sparrman (2010, s. 214) at sjokolade er en vanlig smaksforsterker i matprodukter med 

barnedesign. Eksempler er sjokoladedrikker, sjokoladeis og sjokoladegodteri i 

spesialdesignende innpakninger, der sistnevnte brukes av blant annet Kinderegg, for å 

kommunisere til barn. Tegneseriefigurer, fargerike former og bilder av andre barn er også 

eksempler på hvordan markedet kommuniserer til barn på innpakninger (Elliot, 2012).   

Flere tidligere studier viser at matprodusentene henvender seg svært direkte til barn. 

(Sparrman, 2010). På frokostblandinger rettet mot barn finner man for eksempel tilbud med 

premier, leker, spill og linker til filmer (Morris, 2000). Sparrman (2010) finner også 

oppfordringer om å samle ting, delta på aktiviteter og konkurranser på frokostblandinger med 

barnerettet design. Disse oppfordringene vitner om at markedsaktørene henvender seg til barn 

som potensielle forbrukere med makt til å ta egne valg (Sparrman, 2010). Markedsaktørene 

møter barna som forbrukere med rett til å delta ved å ”invitere” barna til å leke med figurene, 

spillene og rebusene som hører til produktene med barnedesign (Sjøberg, 2013, s. 7). 

Strategiene markedsaktørene bruker handler også om friste barn til å samle på ting, som for 

eksempel leker og figurer knyttet til frokostblandingene med barnedesign. Om denne 

strategien fungerer, vil den bygge opp kontinuitet i forbruksvaner og merkelojalitet 

(Sparrman, 2009). Dette gjør barna til en del av forbrukersamfunnet, noe som er 

kontroversielt og ofte kritisert (Sjøberg, 2013, s. 7).   

2.1.5 Butikkens hylleplassering 

Forskning som undersøker sammenhengen mellom markedsføring og barns matpreferanser 

har fokusert mest på TV og skole, framfor markedsføring i butikk (Berry & McMullen 2008, 

s. 334, McGinnis et al., 2006). For å forstå den voksende fedmeepidemien er det mye som 

gjenstår å lære om markedsføring av mat i butikklokalet, som for eksempel merking, 

innpakninger, pris og hylleplasseringer (Glanz et al., 2012). I følge Glanz et al. (2012) har lite 

av denne forskningen vært tilgjengelig for offentlige helsemyndigheter.  
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Butikken er ofte det første stedet hvor forbrukeren kommer i fysisk kontakt med produktet, 

dermed blir butikken en viktig arena for matvalg (Berry & McMullen, 2008, s. 334; Cochoy, 

2008). Butikklokalet er nøye designet for å maksimere profitt gjennom innpakninger og 

produktplasseringer (Winson, 2004). Barneprofilerte innpakninger og hylleplasseringer 

innenfor barnas rekkevidde eller synsfelt, er eksempler på barnerettet markedsføring i 

butikken (Berry & Mc Mullen, 2008, s. 334).  

Glanz et al. (2012) har gjennomført en litteraturgjennomgang av studier knyttet til 

markedsstrategier i butikklokalet og den voksende fedmeepidemien, og finner at 

hylleplassering har stor betydning for hva vi ser. For eksempel kan plasseringen av en type 

mat ved siden av en annen type mat påvirke innkjøpene. Plassering av sunn mat ved siden av 

usunn mat kan være en suksessfull måte å promotere mat i butikken (Glanz et al., 2012). 

Forskerne konkluderer med at det er behov for flere feltstudier som kartlegger 

hylleplasseringer i butikken, da det meste av denne forskningen er gjennomført av 

markedsforskere som er opptatt av kjøp (Glanz et al., 2012). 

 

2.1.6 Barns reaksjoner i butikk 

I det følgende vil jeg presentere funn fra utvalgte studier som undersøker hvordan barn 

forholder seg til innpakninger med barnerettet design og ulike hylleplasseringer i butikken.  

Hvordan reagerer barn på innpakninger?  

Allerede i 1915, påpekte markedsførere at en smart kjøpmann møter barn med samme respekt 

som voksne: ”Om butikken gir barn en positiv opplevelse, vil det lokke de virkelige 

kjøpesterke kundene, foreldrene” (Sparrman, 2010, s. 211). På 30-tallet fant en amerikansk 

forsker at barn kobler visuelle tegn til produkter (Sparrman, 2010, s. 211). Det førte til at den 

første barneprofilerte innpakningen så dagen lys på det amerikanske markedet i 1932. Visuell 

kommunikasjon er viktig når barn skal velge mat. Barna har færre muligheter enn voksne til å 

tolke teksten på produktet, noe som gjør det visuelle svært betydningsfullt (Berry og 

McMullen  2005; Sparrman 2010).  
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Farger funker 

Det er også sterke koblinger mellom farger og hukommelse (Spence et al., 2006). I følge 

McNeal og Ji (2003, s. 337) kan de fleste første-, tredje- og femteklassebarn tegne et 

fargebilde som ligner en velkjent frokostblandingkarakter, noe som viser barns evne til å 

gjenkjenne og huske farge, form og størrelse. Farger bidrar til at barn forstår/oppfatter/tolker 

et objekt eller miljø som normalt og kjent (McNeal & Ji, 2003). Farger på innpakninger blir 

en del av barns visuelle repertoar og fungerer dermed som en trigger for deres visuelle 

hukommelse (Berry & McMullen, 2008). Maclin (1996) hevder at barn lettere husker 

merkevarer når disse kobles til visuelle tegn på emballasjen, inkludert farger og bilder. Derfor 

endres sjelden farger og karakterer på de barnerettede frokostblandingene (Berry & 

McMullen, 2008). 

 

Figurer fenger 

Mange frokostblandinger har tegneseriefigurer eller maskoter som er sterkt knyttet til 

produktet (John, 1999). Bruken av maskoter kan kobles til utviklingen av assosiative minner 

hos barn (Gleitman et al., 2005). Barn kan knytte egenskaper ved maskotene til merkevarene 

(McGinnis et al. 2006). Tidligere studier viser at barn fra to–tre års alderen klarer å 

identifisere tegneseriefigurer de har blitt eksponert for, og kan da begynne å vise interesse for 

figurene og relaterte produkter (Neeley & Schumann, 2004, s. 8). Tegneseriefigurer koblet til 

merkevarer bidrar til at barna skiller ut hvilke frokostblandinger som er rettet mot dem 

(Macklin, 1996; Neeley & Schumann 2004). Tidligere studier viser at fireåringer enkelt 

skiller mellom «voksen-frokostblandinger» og de som er designet for barn (Kornblau, 1961).  

 

Når maten blir leker og godteri 

Barn responderer ikke kun på innpakning, men også på formen og temaet på selve maten som 

skal spises (Rust, 1993). Barn foretrekker ofte spiselige og konkrete former, som for eksempel 

tubeform, bikubeform, bølgede firkanter, runde former og fargerike sløyfer framfor flak eller 

uklare former (McNeal & Ji, 2003). Barn liker at maten har morsomme former, fordi da kan 

de finne på leker for å sortere og spise maten (Rust, 1993).  
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Nettsider og spill knyttet merkevarene 

Matprodusenter lager gjerne egne nettsider som appellerer til barn, som et ledd i 

markedsføringen (WHICH?, 2006). Gjennom spill på produktenes nettsider kan 

matprodusentene formidle positive sider ved produktene (WHICH?, 2006). På den måten kan 

barn knytte relasjoner til merkevaren og figurene, noe som kan bidra til at barnet vil ha mer av 

den samme matvaren. Puslespill, bilder, spill og leker er reklamestrategier som ofte brukes på 

sukkerrike frokostblandinger og andre matprodukter rettet mot barn (WHICH?, 2006). Denne 

markedsføringen gjør produktene fristende for barn i butikk og bidrar til at barna bruker tid på 

å lese på innpakningen og bli kjent med merkevaren (WHICH?, 2006). Slike visuelle signaler 

rettet mot barn hevdes å fungere som ”stille salgspersoner”, som påvirker kjøpsbeslutninger 

(Kornblau, 1961, s. 296). Disse studiene har bidratt til å gi meg et innblikk i hvilke strategier 

markedsføringen benytter for å fange barns oppmerksomhet. I denne studien vil jeg undersøke 

om dette stemmer i en norsk kontekst og om styrken og implikasjonen til slike strategier 

virker.    

Hva betyr hylleplasseringer for barn? 

Mange studier har beskrevet hvordan butikken prøver å påvirke våre valg av produkter 

(Cochoy 2008; Thaler & Sunstein, 2008; Winson, 2004). Noe forskning har undersøkt 

hvordan barn prøver å påvirke foreldrenes kjøp i matbutikken (Athkin, 1978; O’Dougherty, 

2006). En del av studiene med foreldre-barn-interaksjoner konkluderer med at barn ofte ber 

om å få usunne varer, men studiene ser bort i fra hvordan butikkonteksten fremmer usunne 

varer gjennom hylleplasseringer og innpakninger (Wingert et al., 2014). Få studier har 

kartlagt både butikklokalet sine markedsstrategier og forbrukernes responser og oppfatninger, 

med unntak av Wingert et al. (2014). Funn fra denne studien viser at mange foreldrene er 

misfornøyde med at usunne varer plasseres svært fremtredende i butikklokalet, som for 

eksempel ved butikkinngangen, kassa og innenfor barns rekkevidde i butikkhyllene (Wingert 

et al., 2014). Studien konkluderer med at hylleplasseringen av usunne varer tiltrekker seg 

barns oppmerksomhet og fører til at barn ber om disse varene på handletur. Mange foreldre 
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kjøper dessuten disse varene for å unngå barnas misnøye og raserianfall i butikken (Wingert 

et al., 2014).  

Øyehøyde 

Enkelte internasjonale observervasjonstudier har undersøkt hvordan barn og foreldre 

forholder seg til butikklokalet i en ”naturlig” butikksituasjon, blant annet Ebster et al. (2008) 

og Calloway (2014). I disse to studiene kartlegges hvilke hyllehøyder de antar at barn kan se i 

butikken (Calloway et al., 2014, s. 2; Ebster et al., 2008, s.145; Wingert et al., 2014). 

Øyehøyde blir definert ut i fra barns antatte synsvinkel med utgangspunkt i det romlige 

forholdet mellom matproduktet og barns øyehøyde (Calloway et al., 2014, s. 2). Barns 

avstand til butikkhylla blir observert og klassifisert som innenfor øyehøyde eller ikke (Ebster 

et al., 2008, s. 145). Mens denne studien er basert på barns antatte synsvinkel, dokumentere 

min studie hva barn faktisk ser. Ved hjelp av et kamera på hodet og gå-med-intervjuer ved 

produktene, forklarte barna i undersøkelsen min hvilke matvarer og plasseringer de la merke 

til. 

Produktenes hylleplassering, i hvilken grad barn beveger seg fritt eller sitter i handlevognen, 

samt barnets alder, er faktorer som påvirker antall ganger barn ber om et produkt i butikken 

(Ebster et al., 2008, s. 145). Hylleplassering i barns øyehøyde er dermed blant de viktigste 

faktorene som påvirker barns produktforespørsler i butikken (Ebster et al., 2008, s. 145).  

Ebster et al. (2008) konkluderer med at butikkenes praksis med å plassere produkter rettet mot 

barn lavt, fungerer tilfredsstillende, og bør derfor opprettholdes eller forbedres. Så vidt meg 

bekjent, finnes det ingen norske observasjonssstudier som undersøker hvordan barn forholder 

seg til både butikklokalet og foreldrene i en ”naturlig” butikksetting. 

 

2.1.7 Relasjonen foreldre og barn 

Det er flere studier som kartlegger markedsføringen mot barn i butikk, men hvordan barn 

reagerer på denne markedsføringen ”at the point of sale” vektlegges sjelden (Ebster et al.,  

2008). Et av unntakene er Atkin (1978) som observerte hvordan barn og foreldre 

kommuniserte på sin handlerute i matbutikken i USA. Med utgangspunkt i hyllen med 

frokostblandinger hevder han at barn blir fristet av insentiver på innpakninger, samt at barn 

har stor innflytelse over hvilke frokostblandinger foreldrene kjøper (Atkin, 1978). Karin 
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Ekstrøm (1995) finner at innflytelsen barn har over hvilke varer familien kjøper er økende. 

Det betyr ikke nødvendigvis at barn bestemmer, men at barn som forbrukere inngår i sosiale 

nettverk der det forhandles om forbruk mellom ulike aktører og situasjoner (Sparrman, 2010, 

s. 211). 

I en litteraturgjennomgang av temaet ”barns innflytelse på foreldrenes innkjøp” konkluderes 

det med at barn får gjennomslag for sine forslag til kjøp halvparten av gangene i butikken, 

mens mødre avviser, ignorer eller avleder barna de andre gangene (Marshall et al., 2007, s. 

167; McDermott et al., 2006). Med bekymringer rundt barns spisevaner og økte forekomster 

av fedme som bakteppe, bør flere studier undersøke hva som skjer etter at barnet har bedt om 

et produkt i matbutikken: Hvordan responderer foreldrene? Hva kjøper de? (Marshall et al. 

2007, s. 167). I denne studien vil jeg gjøre nettopp dette, ved å undersøke samspillet mellom 

foreldre og barn i en butikksituasjon. 

Barn kan også ha kunnskap som foreldrene mangler eller savner (Ekstrøm, 2007, s. 204). For 

eksempel hevder Ekstrøm at barn også lærer foreldre om produkter og trender, blant annet 

hva som er sunt og usunt. Ekstrøm viser til et eksempel hvor en jente lærer moren at hun ikke 

må bruke så mye smør i maten, da barnet har lært på skolen at det er usunt. Dermed kan det 

tenkes at også barn i butikk har kunnskap eller egenskaper som foreldrene mangler. 

Et trekk ved moderne barndom er at barn blir tidligere forbrukere enn før (Brusdal, 2007, s. 

391). Barn er med på å bestemme mye av det som kjøpes inn, for eksempel om syltetøyet skal 

være rødt eller gult (Brusdal & Frønes 2008, s. 51). Barnet er i sentrum av familien og 

innkjøpene går via barnets mage (Brusdal & Frønes, 2008, s.51). Likevel er det få studier som 

undersøker samspillet og interaksjonene mellom foreldre og barn der kjøpsbeslutningene 

gjøres – i butikken (Ebster et al., 2008, s. 146). De få butikkstudiene som fokuserer på 

foreldre-barn-interaksjoner i butikken, er for det meste basert på spørreundersøkelser (Ward 

& Wackman, 1972, s. 146, i Ebster et al., 2008,). Forskningslitteraturen etterspør flere studier 

som kan beskrive naturlige dialoger mellom foreldre og barn, der det forhandles om produkter 

og barns kjøpsforespørsler (Ebster et al., 2008:146).  

I dagens kunnskapssamfunn er foreldre viktigere enn noensinne (Brusdal & Frønes, 2008, s. 

27–28). Foreldre er i dag mer opptatt av sine barn enn tidligere, mer aktivt sammen med sine 

barn, og investerer tid, energi og følelser i dem (Brusdal & Frønes, 2008, s. 27–28). Foreldre 

flest går inn for å gi sine barn sunn, variert og ernæringsrik kost (Bugge & Døving, 2000). 
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Foreldre, som oftest mødre, blir ansvarliggjort for barnets spisemønster og vekt (Jackson & 

Mannix, 2004). Å sørge for sunn mat til familien handler dermed ikke bare om ernæring, men 

også om å være moralsk skikkede samfunnsborgere eller foreldre (Conveney, 2000, s. 176). 

Forbruk knyttet til barn signaliserer familiens verdier og livsstil (Brusdal & Frønes, 2008, s. 

43). Barns forbruk handler ikke alltid om barnet selv, men om foreldre og besteforeldre, om 

hva disse liker og ikke liker, og om hvordan de ønsker å fremstå (Brusdal & Frønes, 2008, s. 

18–19). I vårt samfunn forståes smak og meninger som et uttrykk for individuelle preferanser, 

og barn læres opp til å like, mislike og velge. Dermed er det grunn til å tro at også butikken 

vil være en arena der foreldre oppdrar og lærer barn om hvilke matvarer som er ”riktig” å 

spise.  

Med bakgrunn i disse internasjonale studiene antar jeg at det er en interessant 

kommunikasjonsforbindelse mellom barn, produkter og foreldre i butikken. Hvordan aktørene 

(barn, butikklokalet og foreldrene) virker sammen, er ikke tydeliggjort i tidligere forskning. 

Så vidt meg bekjent, har ingen studert dette forholdet. Ulike internasjonale studier har kartlagt 

butikkens markedsføring mot barn, foreldre-barn-relasjoner i butikk og barns respons på 

markedsføring hver for seg. Det er med andre ord behov for en studie som ser dette i 

sammenheng.  

Vi bør heller ikke sette likhetstegn mellom funn fra andre land og Norge, da konteksten vil 

være ulik i forskjellige kulturer (Korsvold, 2015). Derfor er det hensiktsmessig å undersøke 

hvordan norske barn forholder seg til butikklokalet og foreldrene i en ”naturlig” 

butikksituasjon i Norge. 

 

 Teori 

I det følgende vil jeg redegjøre for de teoretiske begrepene jeg bruker som rammeverk i 

analysekapitlene. For å kartlegge varer med barneprofil og forstå barns reaksjoner på 

markedsføring i butikk, anvender jeg teoretiske begreper fra flere ulike fagfelt. Først vil jeg 

redegjøre for sosiologiske og adferdsøkonomiske begreper om hvordan butikklokalet prøver å 

påvirke våre valg. Videre vil jeg beskrive teorier fra forbruksforskning, medieforskning og 

barndomssosiologisk forskning for å diskutere ulike fremstillinger av barn og barndom. Til 
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slutt vil jeg redegjøre for de diskursteoretiske verktøyene jeg anvender for å tolke samspillet 

mellom barna, matvarene og foreldrene på handletur.  

2.2.1 Butikklokalets innflytelse 

Nyere medieforskning argumenterer for et bredt mediebegrep. Alle teknikker som brukes for 

å formidle et budskap oppfattes som medier (Lee, Qvarsell & Torell, 2010, s.14). I den 

moderne butikken brukes teknikker for å fjerne kjøpemotstand (Myrvang, 2009, s. 132). 

Produkter blir eksponert, arrangert, belyst, dekorert og skiltet ved hjelp av visuelle og romlige 

grep i butikkrommet (Torell & Lee, 2014, s. 44). Det handler om å optimalisere 

butikkinnredningen for å øke salget (Myrvang, 2009, s.132). Dermed kan både innpakninger 

og butikkrommet betegnes som medier eller formidlingsformer. Både innpakninger og 

butikkrommet er en stor del av vår kommersielle kultur som preger våre hverdagsliv (Lee, 

Qvarsell & Torell, 2010, s. 14). Den franske sosiologen og forbruksforskeren Franck Cochoy 

(2008) har studert butikklokalet, og er opptatt av relasjoner som oppstår mellom forbrukere og 

tingene i supermarkeder. Han beskriver hvordan både innpakninger og hylleplasseringer kan 

påvirke våre valg i butikken. Også adferdsøkonomiske studier har vist hvordan omgivelsene 

påvirker valgene vi tar (Thaler & Sunstein, 2008). For å kartlegge hvordan innpakninger og 

hylleplasseringer rettes mot barn og hvordan barn reagerer på denne markedsføringen, vil jeg 

dermed anvende perspektiver fra både Cochoy (2008) og Thaler & Sunstein (2008).  

Hylleplasseringer 

For å forstå hvordan markedsføringen påvirker oss mener Cochoy (2008, s. 111) at de 

bakenforliggende mekanismene er avgjørende. Han forklarer hvordan det fysiske rommet og 

tingene i butikklokalet påvirker forbrukernes valg. Cochoy (2008) påpeker at på motsatt side 

av det ”kjøpende øyet” (forbrukeren) finner vi ikke bare produktene, men også en rekke 

fagfolk som manipulerer hyllene og innpakningene. For eksempel ved å plassere søtsaker 

eller småvarer i ”impulshyller” ved kassen, kan salget øke med 230 prosent (Wenneborg, 

1955 i Torell & Lee,  2014, s. 50).  

Kommersiell informasjon blir formidlet både sidelengs og vertikalt i butikkhyllene (Cochoy 

2008, s. 117). Plasseringen av produktet – høyden og bredden på hylleplasseringen – sier noe 

om hvilken dom eller vurdering varen har fått. De høye, lave eller midterste 

hylleplasseringene fungerer som et podium – et mål – hvor de midterste hyllene er reservert 
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til varene kjøpmannen prøver å fremheve (Cochoy, 2008, s. 120). Butikkrommet er utformet 

for å sluse kundene rundt i bestemte baner. Regisserte syn-, hørsel- og lukteinntrykk skal 

friste kundene til å handle (Torell & Lee, 2014, s. 50). Det vil si at butikken kan minne om 

gater, t-baner og togstasjoner (Auge, 2002 i Cochoy, 2008, s. 115). Cochoy (2008) hevder at 

butikken ser ut som et typisk byrom hvor alle går sine egne veier og har blikkene i hver sin 

retning. Kommunikasjonen går mellom forbrukerne og produktene, noe som bidrar til fravær 

av menneskelig kommunikasjon i butikken (Cochoy, 2008, s. 116). Utformingen av 

butikklokalet har innflytelse på våre bevegelser i butikken, men også innpakninger påvirker 

våre valg, noe jeg vil utdype nærmere i neste avsnitt.  

Innpakninger 

Cochoy (2008) hevder at innpakninger er et kraftfullt politisk verktøy som bidrar til å forme 

kommunikasjon mellom produkt/produsent og forbruker. Han beskriver fire ulike 

begreper/teknikker forbrukere bruker for å vurdere et matprodukt: smake, teste, friste og lære. 

Å smake på varen er den eldste metoden. Smaken gir en umiddelbar, direkte og fysisk 

beskrivelse av matvaren, men sier ingenting om opprinnelse eller hva produktet inneholder. 

Innpakninger med beskrivelser av matvarens innhold og opprinnelse ble oppfunnet for å løse 

denne utfordringen. Smaking ble da erstattet med testing: vitenskapelige tester og rasjonelle 

beskrivelser på innpakningene overtok for smaking på maten. Forbrukere måtte nå velge 

matvaren basert på produsentenes informasjonen på innpakningene, istedenfor deres egen 

smak. Evalueringen av matvaren gikk fra en fysisk oppfatning basert på smak til en 

intellektuell dom basert på tekst, tester og symboler på emballasjen.  

Gjennom innpakningen smaker vi det som er smakløst, ser det som er usynlig og lukter det 

som er luktfritt, skriver Cochoy. Det vil si at innpakningen gir oss informasjon, som våre 

sanser er ute av stand til å nå på egenhånd. Vitaminer er egenskaper ved matvaren som 

forbruker ikke får kjennskap til ved å lukte, smake, se eller kjenne på matvaren. Emballasjen 

blir dermed en prosjektor som synliggjør nye egenskaper ved matvaren, som for eksempel 

næringsinnhold (Cochoy, 2008, s.5). Matprodusentene konkluderer likevel med at materielle 

beskrivelser av produktet ikke er tilstrekkelige salgsargumenter. Produsentene forsøker derfor 

å friste forbrukerne ved å spille på visuelle symboler på innpakningene. Ved hjelp av bilder 

og illustrasjoner prøver matprodusentene å definere hva matvaren skal bety/være for 

forbrukeren. Cochoy (2008) påpeker at det visuelle har fått en svært betydningsfull rolle på 
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innpakningene. Friste-teknikken med bilder og illustrasjoner kan dermed overskygge grepene 

smak og testing. Det visuelle på emballasjen forfører forbrukerne til å velge deres produkt.   

Cochoy (2008) eksemplifiserer fristeteknikken ved å vise til en cola-reklame fra 1944 med et 

smilende barn. Han argumenterer for at det smilende barnet på innpakningen henvender seg 

til både barn og voksne. Produsentene vil at barna skal tenke at barnebildet er dem selv eller 

en mulig venn. Og produsentene håper at moren skal tolke bildet som en stilisert versjon av 

sitt eget barn, og vise kjærlighet til barnet ved å tilby varen eller si ja når barnet peker på 

produktet. Fristeteknikken spiller på ønsker, nysgjerrighet og appetitt. Bildene på 

innpakningene kan manipulere forbrukeren til å kjøpe varen. For eksempel kan barn eller 

voksne oppleve bilder på frokostblandingen som en invitasjon til å bli med å fullføre historien 

som vises på innpakningen. På den måten kan barna ønske at deres liv skal ligne historien på 

bildet (Cochoy, 2008, s. 9). Bilder på innpakningene prøver å skape varme følelser og 

relasjoner mellom kunde og produktet. For eksempel blir produktet presentert som en del av 

en attraktiv fortelling på innpakningen og spiller da på verdier, identiteter og symboler. 

Cochoy viser til hvordan yoghurtprodusenten Danone bruker dinosaurusen Danonino til å 

kommunisere kalsium til både barn og voksne.    

Den siste teknikken handler om å lære forbrukerne om de politiske og etiske aspektene 

knyttet til produktet, som for eksempel merking med dyrevelferd, etisk handel og miljø på 

innpakninger (Cochoy, 2008). Innpakninger forandrer produktet, forbrukeren og produsenten. 

Produktet blir endret når emballasjen dekker til matvaren og fremstiller varen med bilder og 

tekst på innpakningen. Innpakninger forandrer forbrukeren som nå blir kjent med de usynlige 

egenskapene ved produktet, informasjon som forbrukeren ikke kunne fått uten emballasjen. 

Mens produsentene kan bruke innpakningene til å konkurrere om oppmerksomheten til 

forbrukerne. Gjennom innpakningene kan produsentene konkurrere om forbrukerne på andre 

måter enn tidligere. Forbrukeren har ikke mulighet til å se, smake eller lukte på matvaren 

lenger siden den er gjemt bak emballasjen som skjuler matvaren. Dermed blir innpakningen 

viktig i konkurransen om forbrukerne. Emballasjen synliggjør andre egenskaper ved 

matvaren, som opprinnelse, næringsinnhold og hvordan matvaren kan brukes. På den måten 

blir innpakninger en viktig kanal mellom forbruker og produsent. Det er gjennom 

innpakningene at forbrukerne velger matvarer i dagligvarebutikkene.   

Med utgangspunkt i Cochoy sin teori, antar jeg at innpakninger tar i bruk flere teknikker for å 

kommunisere med barna. Det kan tenkes at barna vil se for seg gøye aktiviteter og opplevelser 
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basert på bilder på emballasjen, helt uavhengig av smaken, lukten og utseende på selve 

matvaren. Dermed kan jeg anta at tegneseriefigurer, spill, konkurranser og sjokoladebilder på 

innpakninger vil vekke følelser hos barn og bidra til at barna får lyst at deres liv skal 

etterligne historien på innpakningen. 

Adferdsøkonomien synliggjør også hvordan salgsstrategier påvirker forbrukervalg (Berg,  

2014, s. 226). Thaler og Sunstein (2008) beskriver hvordan omgivelsene våre påvirker 

valgene vi tar. I følge adferdsøkonomien lar vi oss manipulere av konteksten, for eksempel 

markedsføring, i mye større grad enn vi liker å tro. Med andre ord vil utformingen av 

dagligvarebutikkene dytte oss i en bestemt retning. Thaler og Sunstein (2008) beskriver 

hvordan et forsiktig dult, nudge, kan lede oss. Plassering av frukt i øyehøyde teller som en 

nudge, forbud mot potetgull teller ikke. I et eksperiment, gjennomført i en skolekantine, 

plasserte personalet gulrøtter i øyehøyde noen steder, mens andre steder plasserte de potetgull 

i øyehøyde. Eksperimentet viste at ved å endre plasseringen av matvarene kunne personalet 

øke eller redusere forbruk av ulike matvarer blant barn (Thaler & Sunstein, 2008).  

Gjennom begrepet valgarkitektur viser Thaler og Sunstein (2008) at ingen omgivelser er 

nøytrale, og noen valgalternativer fremstår som standardvalget (engelsk: «default option»), 

som for eksempel ekstra synlige og lett tilgjengelige vareplasseringer. Design av 

valgarkitektur, som for eksempel interiør og arketoniske løsninger, kan lede kundenes 

bevegelser i butikken (Dulsrud & Jacobsen, 2009, s. 283). Innsikter fra denne teorien kan 

dermed brukes for å beskrive hvordan butikken retter markedsføring mot barn og hvordan 

barn forholder seg til butikklokalet. Det er naturligvis grunn til å anta at barn blir påvirket av 

butikkens valgarkitektur. For eksempel vil høyden på vareplasseringen ha betydning for 

hvordan barn erfarer matbutikken. Produktenes emballasje, er på samme måte som 

butikklokalet, en måte tilbydersidens aktører prøver å påvirke forbrukernes handlinger 

(Dulsrud & Jacobsen, 2009, s. 26). Innpakninger og hylleplasseringer danner tilsammen en 

valgarkitektur som prøver å dulte barn i en bestemt retning.  

 

2.2.2 Barndomforståelser, medier og forbruk 

Listen over mulige perspektiv på barn og barndom er lang og vitner om at barndommen kan 

ses fra ulike vinkler (Frønes, 2011, s. 13). Debatter og forskning rundt barn, medier og 



20 

 

forbruk, viser ulike måter å posisjonere barn på (Tingstad, 2006, s. 28). For eksempel er både 

forbruksforskningen og medieforskningen preget av motsetningen mellom det passive barnet 

på den ene siden, og det selvstendige og kompetente barnet på den andre siden (Tingstad, 

2006, s. 24). Innenfor feltet forbruk eksisterer det en debatt som posisjonerer forskningen i 

leirer for eller i mot reklame. Det medfører at det også innen forskning foregår en kamp om 

definisjonen av hva barn er, samt hvordan og når barn skal eller ikke skal delta i 

forbrukersamfunnet (Sjøberg, 2013, s. 30). Cook (2005) argumenterer for at debatten ikke 

handler om forbrukerspørsmål, men isteden er en strid mellom ulike måter å tolke og definere 

hva barn er, sosialt, moralistisk og analytisk. Om forskningen utgår fra et syn som ser barn 

som naive og sårbare for forbruk, kommer deres konklusjon til å avspeile dette, hevder Cook. 

Videre argumenterer han for at forskere som ser barn som kompetente med rett til å delta i 

forbrukersamfunnet vil generere helt andre funn (Cook 2005).  

I forskning på barn og forbruk er det dermed helt sentralt å definere synet på barn (Sjøberg, 

2015, s. 30). I det følgende vil jeg derfor diskutere tre ulike tilnærminger til barn som finnes i 

medie- og forbruksfeltet. Forbruk, bilder og medier er så sammensmeltet med hverandre at 

det er vanskelig å skille mellom rollen som forbruker og betrakter (Sjøberg, 2013, s. 9; Ågren 

2015, s. 139). For å forstå hvordan barn forholder seg til butikken vil jeg derfor ikke skille 

mellom perspektiver fra barnemedieforskningen og forbruksforskningen på barn, men vise til 

begreper og eksempler fra begge disse fagtradisjonene. Jeg vil først beskrive ulike måter barn 

blir framstilt i barnemedieforskningen og forbruksforskningen ved å presentere to 

motstridende konstruksjoner av barn, som ofte brukes i samfunnsvitenskapelige fagdisipliner 

(Buckingham 2008:15). Til slutt vil jeg diskutere mitt syn på barn, det vil si hvilken 

tilnærming til barn som er utgangspunktet for mine analyser.  

Barn som forbrukere – naive versus kompetente 

Oppfatninger av barnet har forandret seg gjennom historien (Brusdal & Frønes, 2008, s. 20). 

Synet på barn og barndom er ikke et statisk fenomen, men varierer og endrer seg over tid og 

på ulike steder (Tingstad, 2006, s. 10). Ulike framstillinger av barn er et gjennomgangstema i 

litteraturen om barn og forbruk (Korsvold, 2015, s. 37). I samfunnsvitenskapelige 

fagdisipliner blir begrepene ”being” og ”becoming” brukt for å beskrive barns plass i 

samfunnet (Brusdal, 2007, s. 391; Qvortrup, 1987). ”Being” refererer til barns situasjon og 

behov her og nå (Brusdal & Frønes, 2008, s. 23). Barn ses som små mennesker eller 
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selvstendige individer, med egne meninger, rettigheter og kompetanse (Brusdal, 2007, s. 391). 

”Becoming” peker på at barn er under utvikling, på vei til å bli voksne, og derfor trenger 

veiledning, opplæring og beskyttelse fra foreldre og andre institusjoner i samfunnet (Brusdal,  

2007, s. 391; Qvortrup, 1987). For å analysere barns levekår er det nødvendig å gripe begge 

disse dimensjonene ved barns situasjon (Brusdal & Frønes, 2008, s. 24). 

I både barnemedieforskning (Sparrman, 2009, s. 299; Tingstad, 2006, s. 55) og 

forbruksforskning (Olesen, 2003 i Brusdal, 2007, s. 391), brukes de samme forestillingene om 

barn og barndom. På den ene siden oppfattes barn som passive ofre for mediepåvirkning og 

markedsføring (Buckingham, 2007; Sparrman, 2009, s. 299; Tingstad, 2006, s. 24). Det 

sårbare og naive barnet vektlegges i denne forståelsen (Korsvold, 2015, s. 37). 

Medieutviklingen blir oppfattet som en trussel mot barndommen (Postman, 1982 i Tingstad, 

2006, s. 22). Tilhengerne av denne tankegangen ønsker reguleringer og lover som skjermer 

barn mot markedsføring og medier som oppleves som skremmende eller ødeleggende 

(Olesen, 2003 i Brusdal, 2007, s. 391).  Det sårbare og naive barnet som markedskreftene 

manipulerer og utnytter blir ofte framhevet i litteraturen om barn og forbruk (Korsvold 2015, 

s. 37; Sparrman, 2009, s. 299). 

En motsats til det passive, umodne og naive barnet er forestillingen om det kompetente barnet 

som bestemmer og tar egne valg (Korsvold, 2015, s. 45). Synet på barn som aktive og 

kompetente ble utviklet av sosiologer som en motreaksjon mot forskning hvor barn sees som 

sårbare med behov for beskyttelse, basert på stadier og utviklingspsykologi (Sjøberg, 2013, s. 

35). Det sosiologiske barndomsforskningen går ut i fra at barnet er en kulturell og sosialt 

konstruert kategori (Sparrman 2009, s. 299). Barn oppfattes da som medborgere eller sosiale 

aktører med rettigheter, hensikter og handlinger det er verdt å undersøke nærmere (Lee, 2003 

i Korsvold, 2015, s. 47). Om barnet får leke og prøve seg fram på egenhånd, utvikler de 

ferdigheter som voksne ikke kan lære dem (Tingstad, 2006, s. 23). Barn ses ikke som passive 

mottakere av reklame, men som aktive og reflekterte fortolkere av markedsføring og medier 

(Qvortrup, 1987). For å beskrive forholdet mellom barn og medier er begrepet det kompetente 

mediebarnet det dominerende perspektivet i dag (Tingstad, 2006, s. 23). Det er vanlig å 

fremheve barns aktive rolle i en kompleks og sammensatt medie- og forbrukskultur (Korsvold 

2015, s. 37). Den nye barndomsforskningen vektlegger det aktive barnet og den sosiale og 

kulturelle sammenhengen barnet lever i, som viktige dimensjoner i barndomsanalyser 

(Sjøberg, 2013, s. 36; Tingstad, 2006, s. 24; Qvortrup et al., 1994). 
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Farlig allianse mellom barna og produktene?  

Flere forskere er kritiske til at nyere barndomsforskning kun ser barnet som aktivt og 

kompetent i møte med markedsføring og forbruk (Buckingham, 2007; Olesen, 2003). Ifølge 

Cook (2009, s. 279) var det ikke forskere fra akademia som var først ute med å se barnet som 

aktivt og kompetent, men markedsundersøkelser. Allerede på begynnelsen av 1900-tallet ble 

barn identifisert som en interessant kundegruppe som skulle tilfredsstilles, og som derfor 

initierte undersøkelser av hva barn ville ha (Cook, 2009, s. 269 –276; Sjøberg, 2013, s. 36). 

Sparrman (2009, s. 299) forklarer dessuten at den kompetente forbrukeren først og fremst ble 

grunnlagt av markedsaktører. For eksempel var det aktører fra markedet som først etablerte 

metoder som kunne se markedsføringen fra barnets perspektiv (Cook, 1999 i Sparrman 2008, 

s. 299). Forskerne Cook og Buckingham hevder at markedsaktørene fortsatt betrakter barn 

som kompetente forbrukere som kan reflektere, velge og ta egne valg (Buckingham, 2007 i 

Sjøberg, 2013, s. 36). For eksempel oppfordrer professor i markedsføring, James McNeal, 

markedsaktører til å høre på barna og ta dem på alvor, da dette er en oppskrift på 

profittmaksimering (McNeal, 2007; Sjøberg, 2013, s. 37).  

Buckingham (2007) mener at det ikke er overraskende at markedsaktørene argumenterer for 

at barn er kompetente forbrukere: Det pågående politiske presset på markedsføring rettet mot 

barn (først og fremst ”junk food”), får markedet til å argumentere for at reklame har liten 

effekt og at barn er ”kloke forbrukere”. Markedsaktørene argumenterer for at barn ikke er 

hjelpeløse ofre i en forbrukskultur (Buckingham, 2007, s. 17). Dermed ligner 

markedsaktørenes barndomssyn på barndomssosiologiens oppfatning av det aktive, 

kompetente og selvstendige barnet. 

Synet på barn som kompetente aktører setter dermed den nye barndomsforskningen og 

markedsaktørene i en overraskende allianse mot dem som vil beskytte barn (Buckingham, 

2007). Barndomssosiologiens perspektiv – med vektleggingen av det kompetente barnet – kan 

dermed mistolkes til å være den samme som markedsaktørenes syn (Sjøberg, 2013, s 37). 

Cook påpeker en viktig forskjell mellom det det kompetente barnet som markedsaktørene og 

barndomssosiologene refererer til: Markedsaktørene ønsker økonomisk utbytte, mens 

barndomssosiologene har en interesse for barnet som barn, for eksempel barns rettigheter 

(Cook, 2005, s. 157; Sjøberg, 2013, s. 37). 
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En annen forskjell kan tydeliggjøres gjennom markedsføringslitteratur skrevet for å gi råd til 

markedsførere om hvordan de kan henvende seg til barn. Markedskonsulentene Lindstrom og 

Seybold (2003) påstår at dagens barn er så vant til forbruk og markedsføring at de ofte er mer 

kritiske og skeptiske enn voksne til reklame. I følge flere markedsaktører kan barns 

kompetanse om forbruk være høyere enn deres foreldre (Lindstrom & Seybold, 2003, s. 1–

15). Buckingham (2007) er kritisk til dette synet og hevder markedsaktørene har et 

overdrevent fokus barn som kompetente forbrukere, og at dette er tydelig i markedsføring mot 

barn. Markedet kommuniserer en form for ‘anti-adultism’ når de henvender seg til barn:  

Significantly, children are defined here primarily, in terms of being not adults. Adults are boring: kids 

are fun. Adults are conservative: kids are fresh and innovative. Adults will neverstand; kids intuitively 

know. In the new world of consumer culture, kids rule (Buckingham, 2007, s. 16). 

Fremstillingen av barn som morsomme og voksne som kjedelige, er blant annet synlig i 

barnekanalen Nickelodeon sin markedsføring rettet mot barn (Henderssshot, 2004 i 

Buckingham, 2007, s. 16). Barnekanalen formidler en anti-voksenhet for å få barna over på 

deres side (Korsvold, 2015, s. 51). ‘Anti-voksenheten’ skaper en maktrelasjon hvor markedet 

tar parti med barna, mot deres foreldre og andre voksne. På den måten skapes et 

generasjonsskille hvor barn og voksne står som motpoler og som uenige i spørsmål om 

forbruk (Sjøberg, 2013, s. 38). Det kan tenkes at denne motpolen også vil bli tydelig i 

butikken. Kanskje vil barna og produktene med barnedesign stå sammen på den ene siden og 

foreldrene på den andre siden? 

 

Barn som både/og 

I nyere internasjonal forskning argumenteres det for et mer nyansert syn på barn som moderne 

forbrukere (Korsvold, 2015, s. 74). Det tas til orde for nye innfallsvinkler, hvor man går 

utenom polariseringene, der barn ses som enten sårbare eller kompetente forbrukere 

(Buckingham, 2007, s. 15; Korsvold, 2015, s. 74). Buckingham (1999, s. 29) er kritisk til 

polariseringen i feltet og mener at utrykket ”aktiv”, og motsetningen mellom ”aktiv” og 

”passiv” er meningsløst. Han er skeptisk til antagelsen om at ”aktive” barn ikke blir like 

påvirket av medier og markedsføring, og hevder at det motsatte kan være tilfelle: ”Aktive” 

barn kan være mer mottakelige for påvirkninger (Buckingham, 1999, s. 29). For eksempel når 

barn er aktive og interagerer med figurer og spill på matvarer med barnedesign, kan det tenkes 
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at dette samspillet (aktiviteten) vil skape bånd mellom barna og merkevarenes figurer. 

Buckingham hevder at den akademiske hyllesten av det aktive, sofistikerte mediebarnet 

innenfor kulturstudier, kan bidra til at vi overser hull i barns kunnskapsfelt vi trenger å vite 

mer om. Den moderne forestillingen om det aktive og selvstendige barnet er like 

romantiserende som å se barn som grunnleggende uskyldige og sårbare (Buckingham, 2000; 

Tingstad, 2006, s. 25). Det ikke er snakk om enten eller, men et både og: Barn er ikke bare 

aktører i et marked. De trenger også beskyttelse i kraft av å være barn (Buckingham, 2011 i 

Korsvold, 2015, s. 17). 

Lee (2003) argumenterer også for en mangfoldig forståelse av barn. Barns erfaringer og 

kompetanse må erkjennes, men samtidig må barns sårbarhet og krav på beskyttelse 

vektlegges. Buckingham (1999) mener vi må fjerne det sentimentale og fordømmende blikket 

på barns forbruk, og heller undersøke hvordan barns forbruk inngår i bredere sammenhenger. 

Barns leker, barns klær og maten barn spiser er viktig å studere, og særlig hvilke 

sammenhenger maten, klærne og lekene inngår i (Buckingham, 2011 i Korsvold, 2015, s. 

129). Cook (2009) er også opptatt av barns hverdag og erfaringer med forbruk, og hvordan 

forbruk inngår i en bredere kontekst.  Perspektiver som vektlegger barn-barn-relasjoner og 

barn-voksen-relasjoner, mener han er relevante for å forstå barns forbruk (Korsvold, 2015, s. 

47). Både Buckingham (2011) og Cook (2004) påpeker at barn og unges egen sosiale praksis 

ofte blir utelatt i forskning om barn og forbruk. Isteden tales det på barnas vegne, og det er 

gjort få undersøkelser av barns sosiale hverdagspraksiser (Korsvold, 2015:39), noe denne 

studien vil gjøre, ved å undersøke barns hverdagspraksiser på handletur.  

 

Min tilnærming til feltet barn, medier og forbruk 

De ulike forestillingene om barn og barndom kan dermed synliggjøre forskjellige aspekter 

ved å være barn i butikk. For eksempel kan begrepene ”being” og ”becoming” bidra til å 

tydeliggjøre ulike sider ved barns rolle i butikken. Ved å se på barn som ”becoming” eller 

sårbare, er det mulig å belyse hvordan barn kan være ofre for markedsføring i butikk, og på 

den måten trenge beskyttelse fra både foreldrene, næringen og politikerne. Med begrepet 

”being” synliggjøres barns selvstendige kompetanse, kunnskaper og evner i møte med 

butikkens produkter og markedsføring. Begrepene har blitt anvendt for å si noe om barns rolle 

og plass i samfunnet. I denne studien vil jeg bruke begrepene for å tydeliggjøre barns ulike 
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roller i butikken. Ved å tro at barns kunnskapsnivå er svært høyt i møte med markedsføring i 

butikk er det fare for å overvurdere deres refleksjonsnivå. Og på den måten overse barns 

uvitenhet eller sårbarhet i møte med markedskreftene.   

Det selvstendige barnet, kan også bli det sårbare barnet, da et selvstendig barn skal ut og 

erfare verden på egenhånd (Brusdal & Frønes, 2008, s. 27). Sjøberg (2007) hevder at 

markedet kommuniserer til barn som om de var selvstendige forbrukere, for eksempel ved å 

rette magasiner med leker til barn. Samtidig sier det svenske lovverket at barn ikke er 

forbrukere, men skal beskyttes og få være barn (Sjøberg, 2007). Dette gjør at feltet barn og 

forbruk blir et ambivalent felt. Ettersom denne ambivalensen gjennomsyrer både forskning og 

spørsmål rundt barn og forbruk, bør den også være utgangspunktet for å studere barn og 

forbruk (Sjøberg 2007). 

Alen Prout (2005) har en lignende tilnærming og mener at fremtidige barndomsstudier bør 

bevege seg forbi polariseringer som barn-voksen, aktør-struktur og ”being-becoming”. 

Barndomsstudier har vært besatt av å separere og bør nå se på det dynamiske samspillet 

mellom kontekst, bakgrunn og front, skriver han. Denne tilnærmingen kaller han ”the 

included middle” (Prout, 2005), mens Sparrman (2009) kaller det for ”in-between”. Sparrman 

(2009) hevder denne tilnærmingen gjør det mulig å bevege seg forbi det naive eller 

kompetente barnet, og isteden se på kompleksiteten imellom (”in-between”). Dette synet er 

avgjørende for å skille mellom det kompetente barnet konstruert i markedsforskning og den 

kompetente barnet fremstilt i akademisk forbruksforskning (Sparrman, 2009).  

I analysen av barn i butikk vil jeg legge meg tett opp til Sparrman (2009) og Prout (2005) sine 

måter å definere barn på. Mitt barndomssyn går dermed vekk fra polariseringen i feltet. 

Isteden har jeg en åpen tilnærming. Det vil si at jeg er åpen for at barn kan være både 

kompetente og sårbare, avhengig av situasjon og kontekst. Dette synet kaller jeg både/og.  

 

2.2.3  Teori om diskursanalyse 

Det finnes mange ulike diskursanalytiske metoder og tilnærminger. Diskursbegrepet brukes 

på tvers av ulike vitenskapelige fagdisipliner og kan fylles med forskjellige betydninger. 

Jørgensen & Phillips (1999, s. 9) definerer diskurs som en bestemt måte å tale om og forstå 
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verden på. For å analysere kommunikasjonen mellom produkter, barn og foreldre i 

matbutikken, vil jeg ta utgangspunkt i denne definisjonen. Diskursanalysen er nyttig for å 

løfte fram hvilke diskurser foreldre og barn trekker på i deres samspill på handletur. 

Hensikten min har vært å kartlegge sammenhengen mellom mening, sosial handling og 

samfunn (Hitching & Veum,  2011, s.13). Min diskursanalytiske tilnærming tar utgangspunkt 

i situasjonene hvor foreldre og barn forhandler i dagligvarebutikken. En slik tilnærming kan 

synliggjøre det komplekse samspillet mellom språkbruk, ting og handlinger som hører med til 

handleturen (Kjelsvik & Lane, 2011, s. 237), og åpner dessuten, slik jeg ser det, for både/og-

perspektivet jeg anlegger i forståelsen av barn. Det var dette samspillet jeg ønsket å fange 

gjennom å plassere kamera på barnas hoder.  

Bugge og Døving (2000) har kartlagt de mest fremtredende diskursene omkring mat og 

måltider i Norge: den nasjonale diskursen, den medisinske diskursen, den pedagogiske 

diskursen og gourmetdiskursen. Den nasjonale diskursen handler om forestillingen om hva 

det vil si å være norsk: Kampen for det nasjonale og tradisjonelle er fremtredende i denne 

måten å snakke om mat på. Den medisinske diskursen handler om helse, kropp og sunnhet 

knyttet til mat. Mens den pedagogiske diskursen handler om måltidet som sosialisering og 

opplæring av barn og unge. Foreldre og lærere er sentrale bærere av den pedagogiske 

diskursen, mens mødre er fremtredende i den medisinske diskursen (Bugge & Døving, 2000). 

Både pedagogikk- og medisindiskursen appellerer til gode og ”fornuftige” matvaner med 

fokus på sunnhet og oppdragelse. I gourmetdiskursen har mat en helt annen betydning: 

Måltidet skal nytes. Gourmetdiskursen er gjerne knyttet til mat i helger og ferier og står i 

kontrast til hverdagens kjøkken, med fokus på sunnhet og oppdragelse (Bugge & Døving, 

2000).  

For å forstå samspillet mellom mellom produkter, barn og foreldre i butikk, vil jeg undersøke 

om foreldre og barn trekker på en eller flere av disse matdiskursene, og eventuelt om andre 

diskurser dukker opp i deres kommunikasjon på handletur. I lys av studien til Bugge og 

Døving (2000) er det er grunn til å anta at foreldrene vil trekke på en pedagogisk og 

medisinsk diskurs i deres samspill med barna og produktene, da begge disse diskursene 

knyttes til foreldrerollen.   
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3 Metode 

For å undersøke hvordan butikken retter markedsføring mot barn, og hvordan barn forholder 

seg til markedsføring i butikken, benyttet jeg flere ulike metoder. Det empiriske materialet 

som ligger til grunn for oppgaven er videoopptak fra go-pro-kameraer festet på hodene til 

barn mens de handler med foreldrene, videoassisterte gå-med-intervjuer av barn i butikk, samt 

en kartlegging av markedsføringen rettet mot barn i butikklokalet. Kartleggingen består av 

fotodokumentasjon av produkter rettet mot barn, produktenes plassering i butikklokalet og 

opptellinger av ulike aspekter ved markedsføringen av produktene. Den metodiske 

fremgangsmåten er dermed basert på flere ulike former for tilnærminger. I dette kapittelet vil 

jeg først presentere oppgavens metodologiske utgangspunkt, deretter beskrive stegene i 

forskningsprosessen, som handler om datainnsamling, bearbeiding, analyse og etiske 

refleksjoner rundt arbeidet, samt drøfte resultatenes representativitet, validitet og reliabilitet  

 Medieetnografi 

Mot slutten av 80-tallet ble medieetnografi en populær gren av den kvalitative 

medieforskningen. Retningen har et samfunnskritisk siktemål og tar til orde for observasjon 

og intervju som forskningsmetoder (Tingstad, 2006, s. 44). Det etnografiske feltarbeidet 

foregår gjerne i folks "naturlige miljø". Forskeren deltar åpent eller skjult i folks dagligliv, 

observerer det som skjer og stiller spørsmål som belyser problemstillingen han eller hun er 

opptatt av (Hammersley & Athkinson, 1987, s. 24). I nyere barndomsforskning har det blitt 

mer vanlig å benytte etnografiske metoder for å studere barns hverdagsliv (Ågren, 2015). For 

å undersøke hvordan butikken oppleves fra barnets synsvinkel har jeg valgt å observere 

foreldre og barn i ett "naturlig" butikkmiljø. Gjennom butikkobservasjoner og intervjuer 

ønsket jeg å samle inn data som peker mot prosesser og mekanismer som former barn som 

forbrukere 

 Gjennomføring av datainnsamlingen 

For å forstå det komplekse samspillet mellom barna, produktene og foreldrene har det vært 

nødvendig å samle inn datamateriale ved hjelp av ulike metoder. I det følgende vil jeg 

redegjøre for hvordan jeg har kartlagt butikklokalet, rekruttert informanter, gjennomført 

kamera-på-hodet-metoden og gå-med intervjuer av barn i butikk. 
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3.2.1 Kartlegging av butikklokalet 

For å kartlegge hvordan butikken og matprodusentene henvender seg til barn i butikklokalet, 

har jeg gjennomført observasjoner i butikken. Markedsføring i butikklokalet er svært visuelt, 

både gjennom innpakninger, plakater og fysiske hylleplasseringer. Fotografering fungerte 

derfor som en velegnet metode for å dokumentere produktene, virkemidlene og 

hylleplasseringene rettet mot barn. Gjennom butikksjefen fikk jeg tillatelse til å fotografere 

produktene i butikklokalet. Det har vært hensiktsmessig å bruke butikkobservasjoner for få 

oversikt over omfanget av barneprofilerte produkter i butikken, hvilke type matvarer som 

rettes mot barn, hvilke virkemidler som brukes på barneprofilerte innpakninger, hvor i 

butikken disse varene plasseres og hvor mye sukker de ulike varene inneholder.  

Antall og type produkt 

For å avdekke mengden produkter som rettes mot barn, valgte jeg først å fotografere varene i 

butikken, deretter talte jeg de barneprofilerte varene med utgangspunkt i bildene. Jeg plasserte 

de ulike produktene i ulike matvarekategorier, basert på butikkens egen skilting og inndeling 

av hyller. På den måten fikk jeg laget en oversikt over antall varer som rettes mot barn, samt 

hvilke type matvarer som er barneprofilerte. I kartleggingskapittelet (kapittel 4) beskriver jeg 

mer detaljer rundt hvordan jeg gjennomførte denne kartleggingen. 

Virkemidler 

Med utgangspunkt i produktbildene jeg hadde tatt i butikken, kartla jeg virkemidler på 

innpakninger med barneprofil. For å kartlegge virkemidlene startet jeg med å systematisere 

bildene av alle de barneprofilerte varene jeg hadde fotografert i butikken i butikken. Hvert 

enkelt produktbilde ble kartlagt ved at jeg notere bruk av farger, visuelle figurer og tekst i 

hvert bilde. 

Denne kartlegging innebar i første omgang en åpen koding, hvor jeg forsøkte å beskrive alle 

de ulike elementene som var synlig på innpakningene. "Bjørn", "Donald-lignende figur", 

"smilende kanin" og "sjokoladekuler" er eksempler på stikkord jeg brukte for å kartlegge 

materialet i første runde. Denne fasen gjorde at jeg fikk svært mange empirinære koder. For å 
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få til en struktur i analysen måtte jeg derfor systematisere og kategorisere disse kodene. Data 

som lignet hverandre og omhandlet det samme, samlet jeg i samme gruppe eller kategori 

(Jacobsen, 2015, s. 207). For eksempel ble "bjørn", "hare" og "ape" plassert i kategorien 

"dyr". Deretter talte jeg opp og systematiserte hvilke produkter som hadde de ulike 

virkemidlene. På den måten fikk jeg oversikt over hvilke virkemidler som ble mest brukt på 

produkter rettet mot barn.  

Hylleplassering 

Hylleplassering handler både om hvilken høyde varene står i, men også hvor i butikklokalet 

varene står, altså hvilke varer som omringer de barneprofilerte varene. Gjennom butikksjefen 

fikk jeg et visuelt kart over butikklokalet. På denne oversikten var utvalgte mat- og 

drikkevarer markert, men ikke alle. For eksempel var ikke de barneprofilerte mat- og 

drikkevarene merket på dette kartet. Tidligere studier har vist at kontekst er vesentlig for 

hvordan vi forstår markedsføring (Cochoy, 2008; Thaler & Sunstein, 2008). Dermed er det 

hensiktsmessig å kartlegge konteksten til de barneprofilerte varene i matbutikken, altså de 

andre varene i butikken. For å få en fullstendig oversikt over de ulike produktplasseringene i 

butikken, fotograferte jeg alle hyllene. Med utgangspunkt i disse bildene lagde illustratør 

Lisbeth Michelsen og jeg ett nytt kart over butikken i Photoshop (figur 2 i kapittel 4). 

Hylleplasseringen til de barneprofilerte varene og sukkerinnholdet til disse varene, ble 

markert på kartet. For å kode og analysere barns bevegelsesmønstre i butikk, samt formidle 

funnene, benyttet jeg det samme kartet.   

Tidligere studier har vist at høyden varer er plassert i, har betydning for hva barn ser i butikk 

(Calloway et al., 2014; Ebster et al., 2008). Med utgangspunkt i fotografiene mine av 

butikken, talte jeg derfor antall barneprofilerte produkter på de nederste, midterste og øverste 

butikkhyllene. På den måten fikk jeg kartlagt hvor i butikkhyllene og butikklokalet varer rettet 

mot barn er plassert, hvilke varer som er plassert ved siden av de barneprofilerte varene, 

hvilke virkemidler som brukes på innpakninger rettet mot barn, samt sukkerinnholdet i disse 

varene. Denne kartleggingen ga meg en forforståelse av hvordan butikken og 

matprodusentene henvender seg til barn, før barna ble sendt inn i butikken. Gjennom 

kartleggingen fikk jeg dannet et bilde av hvor i butikklokalet matprodusentene og 

butikkjedene har introdusert salgsstrategier rettet mot barn. 
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Sukkerinnholdet 

Det finnes flere måter å kartlegge om graden av sukkerinnhold i barneprofilerte mat- og 

drikkevarer er høy. Både Matbransjens Faglige Utvalg (MFU,  2009) og WHO (2015b) har 

utarbeidet ernæringsprofiler med maksgrenser for sukker i mat- og drikkevarer rettet mot 

barn. Som sagt i innlendingen drifter MFU næringslivets selvregulering av markedsføring 

rettet mot barn i Norge. I tilknytning til retningslinjene er det laget en produktliste 

(ernæringsprofil) med maksgrenser for blant annet sukker i mat- og drikkevarer markedsført 

mot barn. 

Ernæringsprofilen til MFU (2009) er komplisert å følge, da de ikke er konsekvente i sin 

kategorisering av maksgrenser for sukker. Noen ganger oppgis kun maksgrense for tilsatt 

sukker, mens andre ganger formidles bare den totale sukkermengden i ernæringsprofilene. 

Svært mange av de barneprofilerte varene oppgir ikke tilsatt sukkermengde på produktene, 

noe som gjør det utfordrende å kartlegge produktenes sukkerinnholdet med utgangspunkt i 

den norske ernæringsprofilen. I tabell 1 har jeg forsøkt, så langt det har vært mulig, å lage en 

oversikt over maksgrensene for sukker i barneprofilerte varer basert på opplysninger fra 

WHO (2015b) og (MFU 2009).   

Næringsmidler WHO  

Ifølge WHO sin 

ernæringsprofil 

skal ikke sukkerinnholdet i 

barneprofilerte matvarer 

overstige:  

Norge (MFU) 

Ifølge den norske 

ernæringsprofilen (basert på 

produktlisten til MFU) skal 

ikke sukkerinnholdet i 

barneprofilerte matvarer 

overstige: 

Frokostblandinger 15 g. sukker totalt / 100 g. 20 g. sukker totalt / 100 g. 

Yoghurter og lignende 10 g. sukker totalt / 100 g. 11 g. sukker totalt / 100 g. 

Brød  10 g. sukker totalt / 100 g. Unntatt 

Melkedrikker 0 g. tilsatt sukker / 100 g. 

 

15 g. tilsatt sukker / 100 g. 

Ferdigretter 10 g. sukker totalt / 100 g. Ingen grenseverdi på sukker 

 

Tabell 1: Sammenligning av ernæringsprofilen utviklet av WHO og den norske ernæringsprofilen basert 

på produktlisten til MFU. Grenseverdier per 100 gram matvare.  
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I kartleggingen av sukkerinnholdet i barneprofilerte varer har jeg valgt å ta utgangspunkt i 

WHO sin ernæringsprofil (WHO, 2015b). Der formidles maksgrenser for total sukkermengde 

i mat- og drikkevarer rettet mot barn (tabell 1). Med utgangspunkt i WHO sine grenseverdier 

for sukkermengde i barneprofilerte produkter har jeg plassert produktene i tre ulike 

sukkerkategorier: "lavt", " høyt" eller " svært høyt" sukkerinnhold. I det følgende vil jeg 

forklare hvorfor jeg har valgt å bruke WHO sin ernæringsprofil og hvorfor jeg har tatt 

utgangspunkt i den totale sukkermengden i produktene. 

Den norske ernæringsprofilen (tabell 1) opererer med tilsatt sukker / 100 g. i noen 

matvarekategorier (melkedrikker), mens i andre matvarekategorier spesifiseres total 

sukkermengde / 100 g. (frokostblandinger, yoghurter). Under kartleggingen oppdaget jeg at 

noen varedeklarasjoner skiller mellom total sukkermengde / 100 g. og tilsatt sukker / 100 g., 

mens for andre produkter spesifiseres ikke begge disse opplysningene. Fordi svært mange av 

de barneprofilerte varene ikke gir opplysninger om den tilsatte sukkermengden, var det 

utfordrende å ta utgangspunkt i den norske ernæringsprofilen. WHO (2015b) sin 

ernæringsprofil har grenseverdier med total sukkermengde / 100 g. i nesten alle 

matvarekategorier, med unntak av melkedrikker. Og på alle de barneprofilerte produktene i 

mitt datamateriale spesifiseres produktenes totale sukkermengde / 100 g. I kartleggingen har 

jeg derfor valgt å ta utgangspunkt i WHO sine maksgrenser for total sukkermengde / 100 g. 

I WHO (2015b) sin ernæringsprofil har ulike matvarekategorier forskjellige maksgrenser for 

sukkerinnhold (tabell 1). I sukkeranalysen har jeg ikke fulgt WHO sin ernæringsprofil 

fullstendig. Det vil si, jeg har valgt å ikke knytte de ulike matvarekategoriene til forskjellige 

maksgrenser for sukker. WHO formidler ingen maksgrenser for den totale sukkermengde i 

alle produktkategoriene. Av den grunn tar jeg WHO sin ernæringsprofil som utgangspunkt for 

å definere grenseverdier for hva som er " høyt", "lavt" og " svært høyt" sukkerinnhold i denne 

studien. 

Tabell 1 viser at WHO sin maksgrense for totalt sukkerinnhold i produkter som yoghurt, 

ferdigretter og brød er 10 gram per 100 gram vare. Mens i frokostblandinger er maksgrensen 

15 gram sukker totalt per 100 gram vare (WHO 15b). I sukkeranalysen (tabell 6) har jeg valgt 

å definere produkter med opptil 9,9 gram sukker per 100 gram vare som " lavt" 

sukkerinnhold, da WHO sin laveste grenseverdi er 10 gram sukker per 100 gram vare. De 
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fleste matvarene i WHO sin ernæringsprofil har en maksgrense på 10 gram sukker totalt per 

100 gram vare (tabell 1). Mat- eller drikkevarer som inneholder mellom 10 og 15 gram sukker 

per 100 gram vare, har jeg plassert i en mellomkategori kalt "høyt" sukkerinnhold. WHO 

(2015b) sin høyeste maksgrense for total sukkerinnhold er totalt 15 gram sukker per 100 gram 

vare. Mat- eller drikkevarer med 15 gram sukker eller mer, defineres derfor som produkter 

med " svært høyt" sukkerinnhold.  

For å undersøke sukkermengden i de barneprofilerte varene søkte jeg opp produktene på 

produsentenes egne nettsider. Med utgangspunkt i opplysninger på varenes 

innholdsdeklarasjonen kartla jeg det totale sukkerinnholdet i de ulike produktene. Noen av 

varene var ikke tilgjengelige på nett, og da dro jeg til butikken og kartla sukkerinnholdet ved 

å undersøke innholdsdeklarasjon på produktene der.  

 

3.2.2 Rekruttering av barnefamilier og matbutikk 

For å gjennomføre rekrutteringen på en effektiv måte tok jeg utgangspunkt i nettverket mitt. I 

samfunnsvitenskapelig forskning brukes ofte metaforen portvakt ("gatekeeper") for å beskrive 

de personene som kan hjelpe forskeren å komme i kontakt med informanter (Hammersley & 

Atkinson, 1995 i Ågren, 2016, s. 44). Jeg kjente til en far med døtre i den aktuelle 

aldersgruppen og brukte snøballmetoden derfra. Denne faren ble dermed min portvakt og 

sørget for at jeg fikk rask tilgang til informanter. Selv om jeg rekruttere gjennom mitt eget 

nettverk, var det kun to av foreldrene jeg kjente til fra før. Disse foreldrene deltok i  

pilotintervjuer, slik at jeg fikk testet ut spørsmålene med noen jeg kjente og var trygg på.  

Risikoen med snøballmetoden kan være at du ender opp med informanter med like erfaringer 

og holdninger, noe som kan medføre at feltarbeidet ikke blir allsidig nok (Ågren, 2015, s. 45). 

Da jeg ønsket familier med samme sosiale bakgrunn, framstod ikke dette som noe problem i 

denne studien. For å finne en aktuell dagligvarebutikk kontaktet jeg 

kommunikasjonsavdelingen til en av de store norske dagligvarekjedene, men fikk 

tilbakemelding om manglende kapasitet til å bidra til undersøkelsen. Jeg tok da kontakt med 

butikksjefen i den lokale matbutikken min . Av ham fikk jeg tillatelse til å fotografere alle 

varene i denne butikken, samt gjennomføre videoobservasjoner og intervjuer med barn og 
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foreldre på handletur. Den utvalgte matbutikken representerer en av de største norske 

dagligvarekjedene. 

Når forskeren ønsker å studere samspill mellom mennesker i felt, setter det klare 

begrensninger på utvalgsstørrelsen (Wadel,  2014, s. 31). I denne studien deltok 11 barn med 

én eller begge foreldre. De fleste familiene deltok med enten mor (6) eller far (4), bortsett fra 

én familie der begge foreldrene var med i studien. Ni av barna gikk i 1. klasse og hadde 

dermed fylt seks eller syv år på tidspunktet intervjuet ble gjennomført. Mens to av barna var 

fire og ni år. Disse to barna deltok på testintervjuer hvor jeg ønsket tilbakemeldinger på 

spørsmålene, og på hvordan det fungerte å ha videokamera på hodet. Gjennom ni-åringen fikk 

jeg veldig tydelige tilbakemeldinger på både spørsmålene og videometoden, dermed var 

denne piloten svært nyttig. Ved å teste spørsmålene på fireåringen, fant jeg ut at metoden med 

videoassisterte gå-med-intervjuer ikke fungerte så godt med svært unge barn. Fireåringen 

forstod for eksempel ikke spørsmål som " kan du vise meg hva du la merke til". Det sentrale 

for denne undersøkelsen var å få tak i barns refleksjoner rundt markedsføringen i butikk. Med 

bakgrunn i intervjuet med fireåringen, besluttet jeg å intervjue barn som var litt eldre. Ved å ta 

utgangspunkt i aldersgruppen seks til åtte fikk jeg mer innsikt i barnas tanker rundt 

produktene og butikklokalet på handletur. I intervjuene ga noen barn tydelig uttrykk for hva 

de la merke til i butikken, mens andre var mer sjenerte og formidlet ikke like klart hvordan de 

opplevde produktene og handleturen. For eksempel pekte de fleste barna på produkter med 

sjokolade når jeg spurte om det var noe de pleide å få lyst på, men bare noen få barn utdypet 

og forklarte hvorfor de hadde lyst på disse varene. I de kommende analysekapitlene 

vektlegges derfor noen barn mer enn andre. Tabellen nedenfor viser en oversikt over alle 

informantene som deltoki studien. Alle navnene er fiktive.  
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Barn Klasse /alder Foreldre som deltok 

Stina 1. klasse  Mor 

Bea 1. klasse Far 

Berit 1. klasse Mor 

Bjørg 1. klasse Mor og Far 

Bo 1. klasse Mor 

Oscar 1. klasse Far 

Patrick 1. klasse Mor 

Brage 1. 1. klasse Far 

Lisa 2. 3. klasse (ni år) Far 

Tina Barnehage (fire år) Mor 

Erika 1. klasse Mor 

Tabell 2: Oversikt over informantene i studien 

Tabellen viser at fire av barna i studien er gutter, mens syv av barna er jenter. Alle 

barnefamiliene bor sentralt i Oslo. Alle foreldrene i studien har høy utdanning. Med en altfor 

spredd utvalgsgruppe risikerer man at ett barn representerer én type sosial bakgrunn alene 

(Ågren, 2015, s. 44). I dette tilfellet valgte jeg derfor å rekruttere familier fra samme sted og 

sosiale bakgrunn. Mitt begrensende utvalg ville uansett vært for lite til å underbygge 

tolkninger om klassevilkår eller etnisitet. Ved å ta utgangspunkt i barn av foreldre med høy 

utdanning antok jeg å få et datamateriale som ville synligjøre hvordan denne gruppen foreldre 

og barn forhandler på handletur. Forhandlingsmønstrene jeg finner, kan ikke uten videre 

overføres til andre familietyper. 
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3.2.3 Kamera-på-hodet-metoden 

Observasjon, samtale, ustrukturerte intervjuer og deltakende observasjon er sentrale metoder i 

et kvalitativt orientert feltarbeid (Wadel, 2014, s. 190). Det kan være flere gode grunner til å 

velge observasjon som metode. Om forskeren er interessert i hva folk gjør, kan det være 

hensiktsmessig å inkludere observasjon som datainnsamlingsmetode (Tjora, 2010, s. 19). 

Deltakende observasjon kan gi tykke beskrivelser som lar oss studere mekanismer og 

prosesser (Storm-Mathisen, 2008). Observasjon kan dermed gi forskeren tilgang til sosiale 

situasjoner, som informantene enda ikke har tolket (Tjora, 2010:, s. 19).  En ideell metode 

kan være å observere og delta i samhandlingen i første omgang, for så å snakke med 

informantene om hva som foregikk etterpå (Wadel, 2014, s. 190). Gjennom samtalene kan 

forskeren få deltakernes forklaringer på det han observerte, og dermed få utdypet og nyansert 

observasjonene.  

For å få innsikt i hvordan barn forholder seg til foreldrene og markedsføringen i butikklokalet, 

valgte jeg å ta utgangspunkt i to ulike videoassisterte observasjonsmetoder; kamera-på-hodet-

metoden og videoassistert gå-med-intervju. I den første delen festet jeg et lite GOPRO-

kamera på barnets hode mens de handlet med foreldrene (Figur 2). Gjennom videokamera på 

hodet til barna ønsket jeg å kartlegge barnas spontane kommentarer og bevegelser i 

matbutikken, mest mulig lik en vanlig handletur med foreldre og barn. Denne metoden har jeg 

valgt å kalle kamera-på-hodet-metoden. I etterkant av observasjonen av barns og foreldres 

naturlige gang i butikken, intervjuet jeg barna for å få deres refleksjoner rundt 

markedsføringen. Denne metoden har jeg kalt gå-med intervju.  

 

 

Figur 2: Kamera-på-hodet-metoden. Foto: Thea Grav Rosenberg 
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Å feste GOPRO-kamera på hodet til barn mens de handler, er ikke en mye brukt metode i 

forskning. Gjennom mitt litteratursøk fant jeg kun én studie hvor en lignende videometode var 

blitt brukt (Calloway et al., 2014). Denne studien ble gjennomført i USA, og så vidt meg kjent 

har ingen norske studier brukt denne videometoden i matbutikk med barn.  

Før pilotstudien visste jeg lite om kamera-på-hodet ville fungere som en observasjonsmetode 

med foreldre og barn på handletur. Jeg var usikker på om et kamera på barnehodet ville gi 

meg opptak som viste hvordan barn erfarte butikken. Gjennom pilotstudien ble det tydelig at 

kamera-på-hodet-metoden var velegnet til å fange det komplekse samspillet mellom 

produktene, foreldrene og barna på handletur. Gjennom disse video-observasjonene fikk jeg 

et rikt datamaterialet som synliggjorde barns fysiske respons på butikkens markedsføring, 

som for eksempel varighet av blikk, tempo, steder i butikken de stoppet og pekte, samt deres 

umiddelbare kommentarer i møte med produktene.  

Ved å bruke denne videometoden fikk jeg et datamateriale som viste butikken fra barnets 

fysiske synsvinkel. Om jeg hadde fulgt etter barna med håndholdt videokamera, ville jeg ikke 

klart å filme butikken fra barnets høyde og fysiske synsvinkel på samme måte. Kameraet på 

hodet fanget de raske hodebevegelsene til barna, hvilke varer de pekte på, når de grep 

produkter og hvor de stoppet lenge og stirret på ting. Videoopptaket ga meg anledning til å 

studere rike nyanser av måten barn forholder seg til butikklokalet. For å få en så autentisk 

handletur som mulig, med minst mulige forstyrrelser fra meg, valgte jeg å stå utenfor 

butikklokalet mens foreldrene og barna handlet. Det hodefestede kameraet gjorde det dermed 

mulig for meg å bli med foreldre og barn på handletur uten å selv være fysisk tilstede i 

butikksituasjonen. I den andre delen av observasjonsstudiet var jeg tilstede i butikksituasjonen 

og intervjuet barna, noe jeg beskriver nærmere i neste avsnitt.   

3.2.4 Gå-med-intervjuer 

Etter videoobservasjoner av barnas naturlige gang gjennom butikken gjennomførte jeg en 

form for gå-med-intervju. I artikkelen "Walking with video" diskuterer Pink (2008) hvordan 

videoassisterte gå-med-intervjuer fungerer som en metode i forskning. Metoden kjennetegnes 

av at informantene blir filmet mens de erfarer et felt eller fenomen, som for eksempel 

matbutikken. Informantene kan da fortelle hva de opplever samtidig som går og erfarer noe.  



37 

 

For å få innsikt i barns erfaringer og refleksjoner knyttet til markedsføring i butikk var gå-

med-intervjuer en velegnet metode. Ved å bruke videoassisterte gå-med-intervjuer fikk jeg 

mulighet til å erfare butikken sammen med barna. På den måten kunne barnet gjenfortelle og 

rekonstruere handleturen de nettopp hadde vært på. Disse gå-med-intervjuene startet med at 

jeg spurte om barnet kunne vise meg hvor i butikken de hadde stoppet på den første 

handlerunden med mor eller far og kameraet på hodet. Videre spurte jeg om det var noe 

spesielt de la merke til eller fikk lyst på i løpet av handleturen. Med denne metoden kunne 

barna vise meg hvor i butikken de nettopp hadde gått, hva de handlet, hvilke varer moren eller 

faren sa nei til og hvor i butikken barna fikk lov å velge hva de skulle kjøpe. Gjennom denne 

metoden ble barnas refleksjoner rundt handleturen, produktene, butikklokalet og foreldrene 

dokumentert. Hensikten var å få innsikt i hvorfor og hvordan barnets oppmerksomhet ble 

vekket av ulike markedsføringsteknikker i butikken. Gjennom å bruke både kamera-på-hodet-

metoden og videoassistert gå-med-intervjuer fikk jeg et datamateriale som kunne si noe om 

hvordan barn opplever og erfarer butikklokalet.  

Gå-med-intervjuer i butikklokalet ga anledning til observere barna mens de grep matvarene de 

la merke til eller hadde lyst på i intervjusituasjonen. Når barna interagerte med varene rent 

fysisk i intervjusituasjonen, kom barna gjerne med spontane assosiasjoner knyttet til varen. 

Barna kommenterte virkemidler de la merke til på innpakningene, eller fortalte historier 

knytte til deres erfaringer med produktet. For eksempel ble ett av barna lei av alle 

spørsmålene min, men fikk ny giv da jeg ga henne lov til å hente alle varene hun likte best. På 

den måten klarte hun å fortelle uoppfordret hvorfor hun likte akkurat den yoghurten så 

innmari godt. Det var ofte i disse intervjusituasjonene at barna helt spontant begynte å knytte 

varene til erfaringer og opplevelser fra deres liv. For eksempel kunne de fortelle om en 

reklame på tv eller noe moren, faren eller kompisen hadde fortalt.  

Foreldrene var tilstede under intervjuene med barna. Mine spørsmål var rettet til barna, men 

noen ganger kunne foreldrene bryte inn og legge til informasjon. I noen tilfeller kunne 

foreldrene avbryte barna, slik at de ble litt i veien under intervjuet, men stort sett lot 

foreldrene barna snakket uforstyrret. Noen ganger når barna ble usikre på hvordan de skulle 

svare, tittet de bort på foreldrene for å få bekreftelse eller hjelp til å svare. Foreldrenes 

tilstedeværelse gjorde dermed at barna ble tryggere i intervjusituasjonen. 

Mine spørsmål til barna var basert på en halvstrukturert intervjuguide (vedlegg 2). Det vil si at 

jeg hadde noen temaer og spørsmål som utgangspunkt, men improviserte underveis ut i fra 
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hva barna pekte på og fortalte om i butikken. Så langt det lot seg gjøre, forsøkte jeg å la barna 

styre hvor i butikken vi gikk, ved at jeg spurte om de kunne vise meg hvor de nettopp hadde 

gått med foreldrene. En stor del av datamaterialet består dermed av spontane samtaler mellom 

barna og meg, som ikke var planlagt i forkant.  

De to videoassisterte pilotintervjuene ga anledning til å teste ut spørsmålene i intervjuguiden, 

samt prøve hvordan videometodene fungerte i praksis. Forstudien viste at barna ga mest 

interessante svar når jeg stilte åpne spørsmål: "Var det noe i butikken du fikk lyst på i dag? ", 

"Hva er det? ", "Hva betyr det? " og "Hva tenkte du da? " er eksempler på spørsmål som 

gjorde at barna reflekterte høyt rundt deres erfaringer med butikken. For å holde på barnas 

tålmodighet oppdaget jeg at det var nyttig å gi barna en praktisk oppgave som en del av 

intervjuet. Når barna fikk aktive spørsmål som for eksempel "Kan du hente alle de yoghurtene 

du liker best? ", satte barna i gang med å plukke varer ned fra hyllene med ny energi. Barna 

kunne da glemme at de egentlig var litt lei av spørsmål. Plutselig ble alt veldig gøy! Og mens 

barna grep varene de likte og stablet de oppå hverandre, fungerte det å stille nye spørsmål. 

Flere av spørsmålene mine ble derfor revidert etter pilotintervjuene. 

 

 Bearbeiding og analyse 

Etter at materialet var samlet inn, ble videomaterialet transkribert. Mye av kommunikasjonen 

mellom foreldre og barn foregår utenom de verbale dialogene, som for eksempel lange blikk 

og peking. For å knytte sitatene til barns fysiske reaksjoner og plassering i butikk (forholdet 

barn-produkt) benyttet jeg skjermdumper, det vil si avfotograferinger av sentrale scener i 

videoene. I tillegg beskrev jeg barns fysiske reaksjoner med ord i transkriberingen, for 

eksempel når barna tok tak i varer eller stoppet lenge og stirret på plakater og innpakninger.  

I neste omgang ble tekst og bilder kodet og ordnet temamessig. Videofilmene ble studert 

gjentatte ganger for å fange opp barn og foreldres typiske reaksjonsmønstre i butikk. Gjennom 

datainnsamlingen og transkriberingen ble det tydelig at de barneprofilerte innpakningene, 

hylleplasseringerne og foreldrenes rolle, var vesentlig for hvordan barna tolket 

markedsføringen i matbutikken. Derfor startet jeg å kode materialet etter hovedkategoriene 

innpakning, hylleplassering og foreldre. Denne kodingen danner grunnlaget for tre ulike 

analysekapitler om hvordan barn erfarer butikklokalet. I den tematiske analysen ble jeg ledet 
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av innsikter fra teorier om barn og mediepåvirkning, matsosiologiske studier, 

atferdsøkonomisk teori og diskursanalyse.  

 

For å analysere hvordan foreldre og barn beveger seg i butikklokalet, gjennomførte jeg også 

en visuell kode- og analysestrategi ved hjelp av butikkartet. Samtidig som jeg studerte 

videoopptakene fra foreldre og barns naturlige gang gjennom butikken, markerte jeg hvor på 

butikkartet barna stoppet opp i løpet av handleturen. På den måten kunne jeg finne et mønster 

i hvordan foreldre og barna beveget seg i butikken. Dette mønsteret visualiserte jeg på 

butikkartet (figur 3): Ved hjelp av Photoshop ble fotspor plassert der foreldre og barn ofte 

stoppet, og piler der hvor de ofte gikk forbi. Med denne visuelle metoden fikk jeg analysert 

hvilke hyller og områder som vekket barnets oppmerksomhet i butikken, det vil si hvilke 

varer barna ble mest fristet av og hvor barna ofte stoppet og spurte om en vare. Gjennom 

denne analysemetoden fikk jeg også kartlagt hvor i butikken barna fikk bestemme mye og 

hvor i butikken barna ofte fikk avslag av foreldrene. For å analysere utvekslingene, dialogene 

og samspillet mellom foreldrene og barna, valgte jeg å analysere hvilke diskurser foreldre og 

barn refererer til i dialogene dem imellom.   

 

 Etiske betraktninger 

3.4.1 Informasjon og samtykke 

Studieprosjektet er meldt til og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste 

(NSD), se vedlegg 3. I søknaden la jeg ved informasjonsbrevet og samtykkeerklæringen til 

foreldrene (Vedlegg 1). NSD ga da retningslinjer for hvordan jeg skulle gi informasjon og få 

samtykke fra informantene. Foreldrene fikk tilsendt informasjon om prosjektet på mail på 

forhånd. Før observasjonene og intervjuene signerte foreldrene samtykkeerklæringen. Da jeg 

møtte foreldrene og barna i butikken startet jeg med å forklare barnet at jeg ønsket å 

undersøke hvordan barn opplever butikken, da jeg skriver en skoleoppgave om dette. Videre 

spurte jeg om de ville ha kamera på hodet mens de handlet. På denne måten fikk barna 

mulighet til å bestemme selv om de ville bli med eller ikke. Foreldrene hadde forklart barna 
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litt om prosjektet på forhånd, blant annet at de kunne ha kamera på hodet, så når jeg møtte 

barna var de fleste veldig gira og spente på hva de skulle være med på.  

 

 Representativitet, reliabilitet og validitet 

3.5.1 Representativitet 

Wadel (2014, s. 31) hevder at dybdestudier med få informanter kan si noe generelt og 

representativt. Dette gjelder spesielt studier av organisasjoner og/eller arenaer som har stor 

utbredelse. Å handle med barn i butikk kan være et eksempel på en praksis som har stor 

utbredelse i Norge. En kvalitativ studie er godt egnet til å avdekke mekanismer – hvordan ting 

skjer – men ikke hvor ofte mekanismen opptrer (Elster, 1989). Mine funn basert på 11 

observasjoner kan ikke generaliseres til å gjelde alle barn og alle familietyper på handletur i 

Norge. Likevel er det god grunn til å anta at prosessene og samspillet studien avdekker gir et 

godt bilde av hvordan en handletur kan arte seg for barn av foreldre med høy utdanning.  

En bacheloroppgave i samfunnsernæring fra HIOA, viser at de ulike norske 

dagligvarekjedene har svært like praksiser når det kommer til hylleplasseringer av 

barneprofilerte produkter (Sandh, 2015). For eksempel finner Sandh (2015) at 

frokostblandinger er plassert lavt i alle de 21 butikkene hun observerte. Hennes funn vitner 

om at mine butikkobservasjoner fra én dagligvarekjede viser et bilde av hvordan norske 

dagligvarekjeder ofte henvender seg til barn i butikk. Butikken hvor jeg gjennomføre 

feltarbeidet representerer en av de største dagligvarekjedene i Norge. Dette taler for at mine 

funn ikke er spesielle for denne ene butikken, men sier noe generelt om markedsstrategier 

rettet mo 

3.5.2 Reliabilitet 

Reliabilitet (pålitelighet) handler om troverdighet i undersøkelser (Jacobsen, 2000). Videodata 

kan gi mer pålitelige analyser sammenlignet med "tradisjonelle" feltnotater under 

observasjoner, da forskeren kan kontrollere egne inntrykk og observasjoner i etterkant (Tjora,  

2012, s. 80). Under observasjoner kan det være fort gjort å overse kroppsspråk, gester og 

miner. Videokamera kan da være et bra redskap for å synliggjøre detaljer i sosiale relasjoner 
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(Ågren, 2015, s. 47). Ved å bruke videokamera fikk jeg mulighet til å gå tilbake til 

videoobservasjonene flere ganger og studere det komplekse samspillet mellom foreldre og 

barn. På denne måten kunne jeg oppdage detaljer jeg hadde oversett under observasjonene, og 

se hele konteksten under ett. Ved hjelp av videoopptakene kunne jeg finne mønstre som ikke 

umiddelbart fremkom under observasjonene. Mine tolkninger og observasjoner ble testet ved 

å se de samme videoopptakene gjentatte ganger, noe som taler for at mine observasjoner er 

pålitelige og troverdige. 

Pålitelighet i kvalitativ forskning kan styrkes gjennom å gjøre forskningsprosessen så 

transparent som mulig, med informasjon om hvem informantene er og hvilke metoder for 

innsamling og analyse som er benyttet. I dette kapittelet har jeg forsøkt å redegjøre for 

nettopp dette, slik at leseren kan se hvordan datainnsamlingen har foregått og selv bedømme 

troverdigheten til funnene. Bruk av tekniske virkemidler som diktafon eller videokamera kan 

også styrke påliteligheten til undersøkelsen, fordi informantenes stemme gjøres synlig for 

leseren (Tjora, 2012, s. 205). Ved hjelp av opptak fra videokamera på barnas hoder, har jeg 

også fått mulighet til å formidle dialogene mellom foreldre og barn til leseren. En slik 

tilnærming har synliggjort hvordan butikken ser ut fra barnas synsvinkel.  

3.5.3 Validitet 

Validitet handler om hvorvidt studiens resultater er gyldige for det fenomenet som er 

undersøkt (Jacobsen, 2000). Validiteten, eller gyldigheten, kan styrkes blant annet gjennom 

metodetriangulering, slik jeg har gjort ved å anvende flere kvalitative tilnærminger for å få 

svar på problemstillingene mine. I noen tilfeller kan informantene endre oppførsel når de 

filmes, noe som kan skape en forskningseffekt (Tjora, 2012, s. 76). Forskningseffekten av 

kameraet kan påvirke både reliabiliteten og validiteten. Det vil si at dersom kameraet fikk 

barna til å oppføre seg svært annerledes enn de ellers ville gjort, ville dette svekket det 

empiriske materialets pålitelighet (reliabilitet). Dette ville igjen svekke dataenes gyldighet når 

det gjelder problemstillingene mine (validitet).  

Det var tydelig at både foreldre og barn var bevisste kameraet i enkelte situasjoner, mens 

andre ganger virket det som om barna glemte kameraet. Under handleturer kommenterte for 

eksempel et av barna: " vi må rydde litt plass så kamera ser". Flere av barna begynte også å 

leke med kamera. For eksempel var det flere av barna som holdt varer foran kameraet, og sa 
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de måtte vise kameraet hva de kjøpte. I disse situasjonene var det tydelig at barna husket at de 

ble filmet. 

Konteksten, det vil si butikklokalet og det faktum av at jeg var tilstede og filmet intervjuene, 

kan også ha påvirket hvordan foreldre og barn forholdt seg til butikklokalet og svarte på 

spørsmålene mine. Mitt hovedinntrykk er likevel at barna oppførte seg ganske likt, uansett om 

de var seg bevisst kameraet på hodet eller ikke. Det er nok mer sannsynlig at foreldrene var 

litt mer opptatt av å fremstå som " gode foreldre" i en slik observasjonssituasjon. Samlet vil 

jeg likevel tro at metoden gir et godt bilde av samspillet mellom barn og foreldre på 

handleturen.  
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4 Kartlegging av butikken 

I dette kapittelet viser jeg hvordan matbutikkene og matprodusentene henvender seg til barn i 

butikk. Forbruksforskeren Franch Cochoy (2008) har synliggjort hvordan fagfolk manipulerer 

innpakningene og hylleplasseringene for å øke salget. Bilder og visuelle symboler på 

innpakninger brukes til å forføre forbrukerne til å velge et spesifikt produkt. Også 

butikkinnredningen brukes til å påvirke kunder i butikk. Butikker utformes for å sluse 

kundene gjennom lokalet (Torell & Lee, 2014, s. 50). På den måten kan kjøpmannen sikre at 

foreldre og barn blir eksponert for bestemte synsinntrykk, noe som kan øke kjøpelysten og 

påvirke hvilke varer de velger. De fysiske omgivelsene i butikken er arrangerte for å påvirker 

valgene kundene tar. Valgarkitekturen i dagligvarebutikken dytter eller "nudger" kunder i 

bestemte retninger (Thaler & Sunstein, 2008).  

I kartleggingen av butikklokalet (kapittel 4) presenterer jeg strategier eller fristeteknikker som 

brukes for å nå barn i matbutikken.  Hensikten er å synliggjøre hvordan tilbydersiden 

(matprodusenter og matbutikkene) prøver å lede ("nudge") barn i en bestemt retning på 

handletur. I neste kapittel undersøker jeg hva som fanger barns oppmerksomhet. 

Innledningsvis i dette kapittelet visualiserer jeg valgarkitekturen barn møter med et kart over 

butikklokalet. Deretter gis en oversikt over hvilke type mat- og drikkevarer som rettes mot 

barn. Videre beskrives innpakningene og hvor i butikken barneprofilerte produkter er plassert. 

I slutten av kapittelet kartlegges mengden sukker i disse varene.  

 Butikkens valgarkitektur 

Butikkartet viser valgarkitekturen barn må forholde seg til på handletur (figur 3). Kartet er 

basert på butikklokalet der jeg gjennomførte studien med barna, og besvarer spørsmålene: 

Hvilke hyller i butikken har flest produkter rettet mot barn? Er produkter med barnedesign 

spredd utover i butikklokalet eller plassert i samme område? Hvor er de mest sukkerike 

varene plassert? For å synliggjøre plasseringen og sukkerinnholdet i produkter markedsført 

mot barn, har jeg markert produktene på butikkartet i figur 3. Varene med minst sukker er 

markert grønne, varer med høyt sukkerinnhold er oransje, mens de aller mest sukkerrike mat- 

og drikkevarene er røde.   
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Figur 3: Valgarkitekturen barn forholder seg til på handletur. Plassering og sukkermengde i produkter 

rettet mot barn i dagligvarebutikken. Ilustrasjon: Lisbeth Michelsen og Thea Grav Rosenberg 
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Kartet viser at varene med barnedesign er spredd utover i butikklokalet, men i enkelte hyller 

er det ekstra mange barneprofilerte mat- og drikkevarer. I hyllene med frokostblandinger og 

kjeks, samt i yoghurthylla, er det flest produkter med barnedesign. Samtidig viser kartet at 

disse hyllene også har flest varer med høyt og svært høyt sukkerinnhold. I slutten av kapittelet 

presenteres en mer grundig oversikt over hvordan jeg har kartlagt sukkerinnholdet. 

For å sørge for at kundene blir eksponert for hele vareutvalget i butikken, blir gjerne 

nødvendighetsvarer som melk plassert i den innerste delen av butikken (Dulsrud & Jacobsen, 

2008, s. 284). Kartet over "min" butikk (figur 3) viser ganske riktig at melk er plassert innerst 

i lokalet. For å komme til melka kan kundene følge "melkeruta" (hovedruta) som butikkjeden 

har lagt opp til med hyller og hylleplasseringer. Langs denne "melkeruta" ligger det flere 

områder med barneprofilerte varer. Det kan tenkes at disse hyllene vil være fristende for barn, 

noe jeg skal undersøke i neste kapittel, som omhandler resultatene fra kamera-på-hodet-

tilnærmingen.   

 Hvilke type mat- og drikkevarer rettes mot barn?  

For å undersøke hvilke type matvarer som rettes mot barn, har jeg laget en oversikt over alle 

mat- og drikkevarer med barnedesign i butikken. Det kan være vanskelig å avgrense hvilke 

varer som markedsføres mot barn. Bugge og Rysst (2013, s. 13) definerer reklame rettet mot 

barn ut i fra om reklamen har en presentasjonsform, innhold eller utforming som særlig 

appellerer til barn, for eksempel språk, farger, effekter, bildebruk, figurer eller animasjoner. 

Elliott (2008) har gjort en studie av "morsom mat" ("fun foods") rettet mot barn. Han 

definerer barneprofilerte mat- og drikkevarer slik: 

Specific indicators of ‘fun food’, and criteria for inclusion  in the sample, included a minimum of two of 

the following aspects: direct claims or allusions to ‘fun’/play on the package; cartoon iconography 

pointedly directed to children; tie-ins with children’s television programmes, merchandise or films; the 

foregrounding of strange shapes, unusual colours or unconventional tastes; puzzles or games targeted 

at children. (Elliot 2008, s. 369). 

Om innpakningene har minst to av følgende virkemidler regnes de altså som markedsføring 

mot barn: tilgifter, puslespill, tegneseriefigurer, referanser til barneprogrammer, filmer, eller 

direkte oppfordringer til lek og «moro», uvanlige farger, utradisjonelle smaker eller merkelige 

figurer (Elliot, 2008). Ut i fra hans definisjon er "merkelige farger" og "utradisjonelle/ 

uvanlige smaker" blant kriteriene som brukes for å vurdere om et produkt regnes som 
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barnerettet eller ikke. Disse noe uklare og tvetydige kriteriene kan vitne om at det er 

komplisert å skille ut hvilke innpakninger som bør inkluderes som markedsføring mot barn. 

Calloway (2014) sier at bilder av dyr, tegneseriefigurer, barn, figurer fra barne-tv og/eller 

leker, spill og premier, regnes som markedsføring mot barn på produktemballasje. Videre 

påpeker han at innpakninger formet som dyr, tegneseriefigurer eller leker også bør inkluderes. 

For å kartlegge barnerettede mat- og drikkevarer har jeg valgt å ta utgangspunkt i Calloway 

(2014) sin definisjon. 

I denne studien har jeg tatt utgangspunkt i hyllene med mat- og drikkevarer rettet mot barn, 

ikke hyllene med snacks og godteri. Også Elliott (2008) utelater godteri, brus, kaker, potetgull 

i sin studie av barnerettede mat- og drikkevarer. Han begrunner denne avgrensningen med at 

foreldre forventer at slike produkter er næringsfattige (Elliott, 2008,s. 369). Det kan være mer 

uventet at varer som frokostblandinger, yoghurt og kjeks inneholder store mengder sukker. 

Derfor undersøker Elliot kun regulære matvarer som tørrvarer og melkevarer med 

barnedesign. Jeg har valgt å gjøre en lignende avgrensning i min studie. Det vil si at jeg bare 

inkluderer produkter fra mat- og drikkeavdelingen i butikken, og ekskluderer alle produkter i 

godteriavdelingen, som for eksempel is, snacks og sjokolade. Det er flere grunner til at det er 

mer sentralt å forske på matvarer enn godteri. Mens en stor andel studier er gjort på overvekt 

og godteri, brus og salt snacks, er det gjort få studier på tørrvarer og melkeprodukter med 

barneprofil (Elliott, 2008, s. 368). Godteri representerer dermed ikke noe hull i denne typen 

forskning, mens matprodukter rettet mot barn er mer uutforsket. Dermed er det mer 

interessant å ta utgangspunkt i produkter som butikken kategoriserer som mat og drikke enn 

godteri og snacks. 

Det er ulike typer mat- og drikkevarer som henvender seg til barn i butikken. Tabell 3 gir 

oversikt over alle mat- og drikkevarer i studiebutikken, som er rettet mot barn, inndelt etter 

matvarekategori. Jeg har tatt utgangspunkt i butikkens egen inndeling av varer, basert på 

deres skilting og kategorisering i matvarehyllene.  
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Tabell 3: Produkter rettet mot barn etter matvarekategori. Antall. (N=43) 

Matvarekategori Antall Produkt 

Leskedrikk 4 Kuli appelsin, Kuli eple, Solrik appelsin leskedrikk og Solrik 

jordbær appelsin smak 

Brød 4 Julius brød, 8 glade pølsebrød, Store høvding pølsebrød og 

Store høvding hamburgerbrød 

Pålegg 8 Leverpostei original, Fersk leverpostei, Leverpostei grovere, 

Kyllingpostei, Ekte honning, Prim lettere, Prim original og 

Sprett prim 

Kjeks 3 Bokstavkjeks, Tom and Jerry og Cartoonies 

Yoghurt 7 Danonino-yoghurt,  Rød Danino-yoghurt, Q-yoghurt med 

fargerike kuler, Safari-yoghurt, Sprett yoghurt, Yoghurt 

jordbær, Yoghurt vanilje 

Sjokolademelk & 

jordbærmelk 

4 Litago sjokolademelk original, Litago jordbærmelk, Lettere 

sjokolademelk og Sjokomelk 

Melk 3 Hel Tinemelk, Ekstra lett melk, Lett Tinemelk 

Dessert 2 Bringebærgelé og jordbærgelé 

Sjokoladepulver 2 Nesquick og Sjokopulver 

Frokostblandinger 6 Lion cereals, Weetos choco, Honni-korn smacks, Nesquik, 

Coco pops og Cornflakes 

Totalt 43  

 

Totalt fant jeg 43 ulike mat- og drikkevarer med barnedesign. Disse produktene fordelte jeg  i 

ti ulike matvarekategorier. Mitt feltarbeid er gjort i en liten dagligvarebutikk, så jeg vil anta at 

det finnes flere produkter rettet mot barn i butikker med større utvalg. Denne oversikten kan 

likevel tyde på at det særlig er pålegg, yoghurter og frokostblandinger som rettes mot barn. 

Utvalget er mindre i små dagligvarebutikker, dermed kan det tenkes at varene med 

barnedesign i denne lille butikken, finnes i de fleste matbutikker i Norge og er varer mange 

barn eksponeres for i norske matbutikker. 

I kartleggingen fant jeg også en fiskekampanje rettet mot barn. Kampanjen ble ikke 

kommunisert på produkter, kun på plakater og oppskriftshefter, og er derfor ikke inkludert i 

oversikten over mat- og drikkevarer i tabell 1. Det er likevel relevant å beskrive kampanjen 

her, da dette var en stor kampanje i undersøkelsesperioden (januar - mars 2015). 

Fiskekampanjen bestod av reklameplakater med fiskefigurer og oppskriftshefte med 

barnekokk (figur 4).   
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Figur 4: Plakater og oppskriftshefte til fiskekampanjen "Fisk, kjapt, sunt og billig hos Kiwi". 

Som en del av kampanjen delte butikken ut et oppskriftshefte med fiskeoppskrifter til barn 

(figur 4). I brosjyren presenteres en kokk som viser sine fiskefavoritter. I oppskriftsheftet står 

det "Barnekokken Trym krydrer heftet med forslag til hvordan du også kan gjøre fisk til en 

populær rett for barn". Det er bilde av Trym Johnsen Sibeko (11 år) sammen med tittelen 

"Sunn mat barn liker".  Trym presenterer ulike fiskeretter i heftet, som for eksempel "Tryms 

risotto", "Tryms fiskegrateng" og "Tryms fiskesuppe". 

 

 Hva ser vi på innpakninger rettet mot barn? 

Matbutikkene og matprodusentene bruker ulike grep for å rette innpakninger mot barn. For å 

lede ("nudge") barn til å velge et produkt, benytter matprodusentene mange forskjellige 

salgsstrategier på innpakningene. Nedenfor vises en samlet oversikt (collage) med en stor 

andel av de barneprofilerte varene og virkemidlene jeg fant i kartleggingen av butikken. 
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Figur 5: Collage med innpakninger rettet mot barn. Ilustrasjon: Thea Grav Rosenberg 

Collagen viser at sterke farger ofte brukes på emballasje rettet mot barn. Fargene gul, rød, blå 

og brun er mye brukt på innpakningene. Med utgangspunkt i disse bildene har jeg kartlagt 

hvilke fristeteknikker matprodusentene bruker for å nå barn i butikk (tabell 4).  

Her vises en samlet oversikt over de ulike virkemidlene jeg fant på mat- og drikkevarer med 

barneprofil. Ett produkt kan plasseres i mer enn én kategori. For eksempel har Bokstavkjeks 

både "innpakning formet som lekefigur" og "spiselige figurer", og varen er dermed plassert i 

flere kategorier. 
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Tabell 4: Virkemidler på produkter rettet mot barn. Antall. (N=43) 

Virkemiddel Antall  Produkt 

Dyr 22 Hel Tinemelk, Ekstra lett melk, Ekte honning, Litago sjokolademelk 

original, Litago jordbær, Lettere sjokolademelk, Honni-korn smacks, 

Lion cereals, Nesquik frokostblanding, Coco pops frokostblanding, 

Cornflakes, Danonino-drikkeyoghurt, Safari-yoghurt, Yoghurt 

jordbær, Yoghurt vanilje, Q-yoghurt med fargerike kuler, Sprett 

yoghurt, Nesquik sjokoladepulver og Tom and Jerry- kjeks, 

Cartoonies kjeks og Sprett prim 

Ballonger 3 8 glade pølsebrød, Bringebærgelé og jordbærgelé 

Indianere 2 Store høvding pølsebrød og Store høvding hamburgerbrød  

Bilder av 

barn 

8 Sjokopulver, Leverpostei original, Fersk leverpostei, Leverpostei 

grovere, Kyllingpostei, Hel Tinemelk, Ekstra lett melk og Lett 

Tinemelk 

Fruktfigur 4 Kuli eple, Kuli appelsin, Solrik jorbær appelsin og Solrik appelsin 

Sjokolademe

rke 

2 Lion cereals og Nesquik frokostblanding 

Rebuser, 

spill, 

konkurranser  

og 

tegneserier 

8 Weetos choco, Tom and Jerry-kjeks, Honni-korn smacks, Safari-

yoghurt, Hel Tinemelk, Ekstra lett melk, Lett Tinemelk og Julius 

brød 

Barne-tv- og 

tegneseriefig

urer 

2 Julius brød og Tom and Jerry-kjeks 

Ting som 

følger med 

3 Honni-korn smacks, Coco pops og Cornflakes 

Spiselig 

figurer 

3 Bokstavkjeks, Tom and Jerry og Cartoonies 

Innpakning 

formet som 

lekefigur 

2 Bokstavkjeks og Danonino drikkeyoghurt 

Henvisninger 

til sport 

2 Weetos choco og Nesquik frokostblanding 

Henvisninger 

til 

nettside/Face

book 

3 Safari-yoghurt, Lion cereals og Julius brød 

 

Samlet viser tabell 4 at markedsføring rettet mot barn i særlig grad benytter seg av dyrefigurer 

(22). I tillegg benyttes ofte bilder av barn (8), samt ulike spill og konkurranser (8). Frosker, 
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kuer, bier, løver, aper, kaniner, katter, mus, bjørner og haner er blant dyrene produsentene 

bruker (figur 5). For eksempel har Sprett-yoghurt og frokostblandingen Honni-korn Smacks 

frosker på emballasjen, mens det er en ku på Lettere Sjokolademelk. Brune kyr brukes ofte i 

markedsføring mot barn, for eksempel på Litago sjokolademelk. Kanskje benyttes fargen brun 

fordi den kan assosieres med sjokolade, som barn liker? Et typisk virkemiddel på leskedrikker 

er epler og appelsiner formet som lekne fruktfigurer. I kartleggingen fant jeg også flere figurer 

fra kjente tegneserier, filmer og fornøyelsesparker. Tom and Jerry-kjeks og Julius favorittbrød 

med logoen til Dyreparken i Kristiansand er eksempler på dette. Disse virkemidlene kan 

forståes som fristeteknikker som prøver å styre barns oppmerksomhet i matbutikken. 

4.3.1  Merkevare fra sjokolade og ting som følger med 

I kartleggingen finner jeg flere eksempler på at matprodusenter bruker merkevarer og logoer 

fra godteriprodukter i markedsføring rettet mot barn. For eksempel har frokostblandingen 

Lion samme visuelle profil som sjokoladen Lion (figur 6). Merkevarer som samarbeider ("co-

branding") er et grep med stor appell hos barn (WHO, 2012). 

 

    

Figur 6: Innpakningene til frokostblandingen Lion og sjokoladen Lion. 

Matprodusenter bruker ulike strategier for å henvende seg til barn i butikken. På flere 

innpakninger er det bilde av ting som følger med. Et eksempel på dette kan vi se på 

innpakningen til frokostblandingen Coco Pops (figur 7). Der står det blant annet "Velg deg en 

skål" og "Kellogg’s drikkeskål har et innebygget sugerør som gjør det morsomt å drikke opp 

hver eneste dråpe av den deilige melken". På skålene er det bilder av maskoter knyttet til 

merkevaren (figur 7). De samme tegneseriefigurene profileres både på innpakninger og 

tingene som følger med. 
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Figur 7: Framsiden og baksiden av frokostblandingen CocoPops. 

I løpet av kartleggingsperioden la jeg merke til at produsentene forandrer innpakningene etter 

sesong og årstid. Den første kartleggingen av produkter gjennomførte jeg rett etter jul 2015. 

Flere av matvarene hadde da nisser på innpakningen, som for eksempel Danonino 

drikkeyoghurt. I løpet av sommeren gjennomførte jeg nye butikkobservasjoner. Flere av 

varene hadde da fått nye figurer på innpakningen. Frokostblandingen Coco Pops hadde for 

eksempel byttet ut skålen med et plantekit (Figur 8).                                     

 

Figur 8: På baksiden av frokostblandingen Coco Pops profileres et plantekit med Kellog’s figur. 

På innpakningen til Coco Pops står det blant annet: "Hos Kellogg’s starter det med solskinn 

og alt det gode i kornet. Nå kan du også plante, dyrke og gi næring til din egen mat med et 

plantekit". Kelloggs "inviterer" her barna til å dyrke salat i en boks med deres maskot på, og 

oppfordrer på den måten barna til å inngå en relasjon med deres merkevare, slik også Sjøberg 

(2013) og Cochoy (2008) finner flere eksempler på i sine studier.  
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4.3.2 Når maten blir en leke 

I matbutikken fant jeg også innpakninger formet som leker og figurer. Emballasjen til 

Bokstavkjeks er formet som en rosa bil (figur 9). Mens på innpakningen til kjeksen Tom og 

Jerry, vises en rebus (figur 9). 

      

Figur 9: Baksiden av Bokstavkjeks og rebus på baksiden av Tom og Jerry-kjeks. 

Drikkeyoghurten Danonino er et annet eksempel på innpakning formet som en lekefigur 

(figur 10). Disse tegneseriefigurene (innpakningene) skifter utseende etter sesong og årstid, 

fra nissedrakt på figurene rett etter jul til fotballtrøyer utpå våren 2015. På emballasjen står 

det skrevet "Collect" (figur 10) ved siden av et oversiktsbilde med alle figurene i serien. Barn 

eller voksne kan sette kryss på kartongen og markere hvilke produkter i serien de har fått. Her 

oppfordres det til at barna begynner å samle på yoghurtinnpakningene. Det kan sees på som 

en type binding til produktet, og en strategi for å knytte barn og produkt sammen. 

        

Figur 10: Drikkeyoghurten og kartongen rundt emballasjen til Danonino.      
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 Hylleplasseringen til barneprofilerte varer  

Kjøpmannen tar i bruk den fysiske utformingen av butikken for å påvirke kundens gang 

gjennom butikken (Thaler & Sunstein, 2008). Valgarkitektur påvirker dermed kundenes 

bevegelser og valg i butikk. Hylleplassering er svært viktig for hvilke produkter kunden 

velger (Dulsrud & Jacobsen, 2009). Ulike former for hylleplassering brukes for å nå barn i 

butikk. Å plassere varer med barnedesign på nederste hylle kan være et forsøk på å dytte 

("nudge") barn i en bestemt retning. For å tydeliggjøre de ulike vareplasseringene, skiller jeg 

mellom den vertikale og horisontale hylleplasseringen (Cochoy, 2008). Den horisontale 

hylleplasseringen handler om hvilke varer som står ved siden av hverandre, mens den 

vertikale plasseringen angir hvilken høyde varene står i. Tabell 5 viser en oversikt over 

hvilken høyde de barneprofilerte varene i butikken sto i. For å definere høyden på 

plasseringen av varene  valgte jeg å ta utgangspunkt i de nederste og øverste butikkhyllene, 

noe Calloway et al. (2014) påpeker er en velegnet metode for å kartlegge hylleplasseringer 

rettet mot barn. Jeg har valgt å definere de to øverste hyllene som øverst, mens de to nederste 

hyllene definerer jeg som nederst. Hyllene mellom de øverste og nederste har jeg valgt å 

definere som de midterste hyllene. 

 

Tabell 5: Den vertikale hylleplasseringen av produkter rettet mot barn. Antall. (N=43)   

Hylleplassering Antall Produkt 

Øverste 9 Solrik appelsin, Solrik jordbær appelsin, Ekte  honning, Yoghurt jordbær, 

Yoghurt vanilje, Litago sjokolademelk original, Litago jorbærmelk , Lettere 

sjokolademelk og Sjokomelk 

Midterste  9 Prim lettere, Prim original, Sprett prim, Leverpostei grovere, Kyllingpostei, 

Hel Tinemelk, Lett Tinemelk, Bringebær-gelé og Jordbær-gelé 

Nederste 25 Kuli appelsin, Kuli eple, Julius brød, Store høvding hamburgerbrød, 8 glade 

pølsebrød, Store høvding pølsebrød, Leverpostei original, Fersk leverpostei, 

Bokstavkjeks, Tom and Jerry, Cartoonies, Lion cereals, Weetos choco, Honni-

korn smacks, Nesquik, Coco pops, Cornflakes,  Danonino-yoghurt,  Rød 

Danino-yoghurt, Q-yoghurt, Safari-yoghurt, Sprett yoghurt, Ekstra lett melk, 

Nesquick og Sjokopulver              

Totalt 43  
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Samlet viser denne tabellen at mer enn halvparten av produktene med barnedesign er plassert 

på de to nederste hyllene (25). Tabellen viser også at yoghurt, kjeks og frokostblandinger er 

de matvarekategoriene som oftest plasseres på nederste hylle. Flere produkter med 

barnedesign er også plassert på øverste hylle. Litago sjokolademelk, Jordbærmelk og 

Sjokomelk er eksempler på dette. 

Med horisontal hylleplassering sikter Cochoy (2008) til hvilke produkter som fysisk står ved 

siden av hverandreEksperimenter i skolekantiner i USA har vist at man kan øke konsumet av 

de sunne varene og redusere konsumet av de usunne varene, bare ved å endre på matens 

plassering, eller valgarkitekturen, i kantinen (Thaler & Sunstein, 2008). Hvilke varer som 

fysisk plasseres sammen, kan dermed påvirke hva barn legger merke til på handletur. Mine 

butikkobservasjoner viste at butikken eksplisitt skiller mellom hyllene for ordinære matvarer 

og godteri/snacks- og brushyllene, ved hjelp av forskjellige skilt. Likevel fant jeg flere 

eksempler på at butikken plasserer sjokolade, potetgull og godteri på paller ved siden av 

matvarer med barneprofil (figur 11 og 12). For å unngå at kunder haster gjennom lokalet uten 

å se fristende tilbud, benyttes ofte fartshumper i form av salgsøyer og i øyenfallende skilting i 

butikklokalet (Dulsrud & Jacobsen, 2008, s. 284). I løpet av kartleggingsperioden (15 

måneder) observerte jeg at hyllene med frokostblandinger og yoghurter ofte omkranses av 

godteri og snacks, noe som kan fungere som en farstdump eller en fristeteknikk ("nudge") for 

å lede barn i butikk.  

  

Figur 11: Brus plassert ved frokostblandinger rettet mot barn.  
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Figur 12: Melkesjokolade plassert ved barneprofilerte yoghurter. 

 

 I hvilken grad er matvarer med barnedesign 

sukkerrike? 

Høyt sukkerinntak kan føre til fedme og livsstilssykdommer som diabetes type II (WHO 

2015a). WHO  anbefaler innføring av restriksjoner på markedsføring av produkter med høy 

andel sukker, salt og mettet fett mot barn. I det følgende har jeg derfor kartlagt 

sukkerinnholdet i mat og drikkevarer rettet mot barn. Den norske ernæringsprofilen (MFU) 

opererer med grenseverdier for tilsatt sukker i flere av sine matvarekategorier, mens på 

barneprofilerte innpakninger spesifiseres ofte kun den totale sukkermengden. Dermed ble det 

komplisert å avgjøre om produkter rettet mot barn er innenfor MFU sine anbefalinger eller 

ikke. Det er grunn til å tro at det også vil være utfordrende for foreldre å vurdere 

sukkerinnholdet i barneprofilerte varer i Norge.  

Som nevnt i metodekapittelet tar jeg utgangspunkt i ernæringsprofilen til WHO (2015). 

Produkter med opptil 9,99 gram sukker totalt per 100 gram vare, definerer jeg derfor som å ha 

”lavt” sukkerinnhold. Mat- eller drikkevarer med 15 gram sukker totalt eller mer, definerer 

jeg som produkter med ”svært høyt” sukkerinnhold. Mat- eller drikkevarer som inneholder 

mellom 10 og 15 gram sukker totalt per 100 gram vare, har jeg plassert i en mellomkategori 

kalt ”høyt sukkerinnhold”, siden de fleste matvarene i WHO sin ernæringsprofil har en 

maksgrense på 10 gram sukker totalt per 100 gram vare (tabell 1, metodekapittel). Tabell 4 

viser sukkerinnholdet i varer med barnedesign.  
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Tabell 4: Menge sukker i produkter rettet mot barn. Totalt sukkerinnhold i 100 gram vare.  (N=43). 

Totalt sukkerinnhold Antall mat-

/drikkevarer 

Produkt 

Lavt sukkerinnhold: 

0–9,99 g sukker/ 100g   

18  Leverpostei original, Fersk leverpostei, Leverpostei 

grovere, Kyllingpostei, Julius brød, Store høvding 

pølsebrød, Hel Tinemelk, Ekstra lett melk, Lett 

Tinemelk, Kuli appelsin, Kuli eple, 8 glade 

pølsebrød, Store høvding hamburgerbrød, Litago 

sjokolademelk original, Litago jordbærmelk, Lettere 

sjokolademelk, Sjokomelk og Cornflakes 

Høyt sukkerinnhold: 

10–14,99 g sukker/ 

100gr     

8  Solrik appelsin leskedrikk, Solrik jordbær appelsin, 

jordbæryoghurt, Sprett yoghurt vaniljeyoghurt, 

Danonino drikkeyoghurt , Danonino-yoghurt og 

Safari yoghurt 

Svært høyt 

sukkerinnhold: 

15 g sukker og mer / 

100 g 

17  Q-yoghurt, Prim lettere, Prim original, Sprett prim, 

Jordbærgelé, Bringebærgelé,Bokstavkjeks, 

Cartoonies,Tom and Jerry, Coco pops, Lion cereals, 

Weetos choco, Honni-korn smacks, Nesquik 

frokostblanding, Nesquick sjokoladepulver  

Sjokopulver og Ekte honning 

 

Tabell 4 viser at over halvparten av produktene med barnedesign har høyt eller svært høyt 

sukkerinnhold. Hele 25 produkter inneholder mer enn 10 gram sukker totalt per 100 g vare. 

WHO (2015) påpeker at det meste av sukkeret vi konsumerer er ”gjemt” i prosessert mat som 

ikke anses som godteri, som for eksempel ketchup. Min kartlegging kan tyde på at det også er 

mye ”gjemt” sukker i mat og drikkevarer som rettes mot barn. Én porsjon av den søteste 

frokostblandingen vil tilnærmet gi den mengden sukker som en femåring bør få i seg i løpet 

av én dag (Forbrukerrådet, 2015). Om norske barn baserer sitt kosthold på mat- og 

drikkevarer med barneprofil, er faren stor for at deres sukkerinntak blir svært høyt. 

Den økonomisk bakgrunnen for den hissige promoteringen av sukkerrike matvarer er 

beskrevet av Winson (2004). Den høye fortjenesten på sukker gjenspeiles i mengden 

produkter og hylleplasseringene til disse produktene. Sukkerrike mat- og drikkevarer kan 

langt på vei forklare økt overvekt og fedme i befolkningen, ifølge forfatteren. Det er etter mitt 

skjønn nødvendig å undersøke hvordan forbrukere, i dette tilfellet barn, forholder seg til 
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hylleplasseringen og emballasjen til de sukkerrike varene. I neste kapittel vil jeg derfor se 

nærmere på barns respons på innpakninger og hylleplasseringer. 
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5 Barns respons på hylleplasseringer 

Dette kapittelet belyser hvordan barn forholder seg til hylleplasseringer i en tilnærmet ”ekte” 

butikksituasjon. Tross e økt bekymring for fedmeproblemer og ønske om å regulere 

markedsføring av usunne matvarer rettet mot barn, er det sparsomt med kunnskap om barns 

respons på markedsføring i ”handlesituasjonen” (Ebster et al., 2008). WHO (2012, s. 40) ber 

eksplisitt om at mer forskning og oppmerksomhet rettes mot hylleplasseringer og 

produktpresentasjoner direkte rettet mot barn. Gjennom videokameraer på barnas hoder fulgte 

jeg deres ferd gjennom matbutikken. Kamera fanget barnas umiddelbare kommentarer, hvilke 

varer de grep  og hvor i butikken blikket deres stoppet. Med utgangspunkt i disse 

videoopptakene, vil jeg svare på følgende undersøkelsesspørsmål: Hvor i butikken stopper 

barna? Hva betyr den vertikale hylleplasseringen? Hva betyr den horisontale 

hylleplasseringen?  

 

 Hvor stoppet barna? 

For å styre kundenes bevegelser, kan butikklokalet utformes med bestemte trafikkmønstre. 

Det mest utbredte trafikkmønstret er ”straight traffic flow pattern”, hvor langstrakte hyller 

organiseres etter produktkategori, noe som er typisk for dagligvarebutikkene (Dulsrud & 

Jacobsen, 2008, s. 280). I det følgende vil jeg beskrive hvilke trafikkmønstre foreldrene og 

barna fulgte på handleturen. Fotsporene på butikkartet (figur 13) illustrerer hvor barna i 

studien ofte stoppet opp. Pilene på kartet viser hvilken handlerute mange av barna og 

foreldrene fulgte i matbutikken. 
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Figur 13: Fotsporene på kartet viser hvor i matbutikken syvåringer stoppet på handletur med foreldrene, 

mens pilene viser hvilken handlerute mange barn og foreldre fulgte på handletur. Ilustrasjon: Lisbeth 

Michelsen og Thea Grav Rosenberg 
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Som illustrert i figur 13, stoppet syvåringene først i fruktavdelingen. Foreldrene spurte ofte 

om det var noe frukt barna hadde lyst på og svært mange av barna ba om jordbær, druer eller 

epler.  Foreldrene svarte stort sett ja på barnas forespørsler i fruktavdelingen. Frukten var 

plassert lavt, altså innenfor syvåringenes gripeavstand. Gjennom videoene kom det fram at 

barna hjalp foreldrene med å hente frukt og grønnsaker, som de la i foreldrenes handlekurv. 

Barna kunne dermed gå på oppdrag for foreldrene. På den måten samarbeidet barn og foreldre 

om innkjøpene. Det var stort sett god stemning mellom barn og foreldre i fruktavdelingen. 

Neste stopp var pølsehyllen. Nesten halvparten av syvåringene stoppet ved pølsehyllen. De 

kunne si: ”vi vil ha masse pølser” eller ”vi liker sånne pølser”. De fleste pølsepakkene var 

plassert innenfor barnas gripeavstand på nederste hylle. Barna tok ofte tak i en pølsepakke, 

holdt den, så på foreldrene og ba om pølser. Flere av syvåringene foreslo også pålegg som 

leverpostei, skinke eller ost i hyllen ved siden av pølsene. Det ble ofte en dialog mellom barn 

og foreldre ved påleggshyllen, og barna hadde innvirkning på foreldrenes påleggskjøp. 

Påleggshyllen var et område i butikken hvor barna fikk bestemme mye. 

For å komme videre til knekkebrød og melkeskapet, måtte man passere hyllen med 

frokostblandinger. Flere av barna var ivrige i hyllene med frokostblandinger. Ved siden av 

frokostblandingene med barnedesign hadde butikken plassert cola og kjeks. Noen av 

syvåringene kommenterte høylytt hva de så, mens andre sendte lange blikk uten å be om 

produktene direkte. ”Se frokostblanding! Ååå, det var store pakker! ”, hintet ett av barna. 

Mens foreldrene handler knekkebrød oppdager barna sjokoladekjeksen i hyllen ved siden av. 

Kjekshyllen blir et triggerpunkt som barna la merke til, kommenterte og stoppet ved.  

På vei fra knekkebrødet til melken gikk barn og foreldrene forbi yoghurter med barnedesign 

og sjokolade. I kartleggingen så vi at yoghurter med barneprofil ofte er svært sukkerrike og 

plassert på nederste hylle (tabell 6). Ved yoghurtene sa Patrick: ”Kanskje litt yoghurt? ” Flere 

av barna hadde lignende kommentarer.  

Selv om studien ikke inneholder en systematisk kartlegging av godteriavdelingen, vil jeg 

likevel gi en kort beskrivelse av hvordan syvåringene forholdt seg til denne delen av butikken. 

For å komme fra melkeskapet til kassa måtte foreldre og barn gå forbi mange hyller med brus, 

snacks og godteri. Kjærlighet på pinne, påskeegg, is og sjokolade er typiske varer barna grep 

etter, eller ba om. Godteri og is var ofte plassert innenfor barnas rekkevidde på nederste hylle. 

Flere av barna kjente igjen godterifigurene fra barne-tv. Noen av barna kommenterte høyt hva 
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de så: ”Potetgull! Sånn der er godt! ”.  Andre berørte godteriet forsiktig uten å si noe. Ett av 

barna snuste høylytt idet mor og sønn gikk forbi hyllene med brus og is. Barnet hintet: ”Det er 

godteri i luften! ”. Som vist i figur 13 var kassene, der det ofte kan være kø, strategisk plassert 

i enden av godteriavdelingen. Butikkens valgarkitektur sørget dermed for at barn og foreldre 

måtte passere den sukkerrike godteriavdelingen før de kunne betale og forlate butikken. 

 Hva betyr den vertikale hylleplasseringen? 

I kartleggingen av butikken skilte jeg mellom den vertikale og den horisontale 

hylleplasseringen (Cochoy, 2008). Innenfor den vertikale hylleplasseringen fant jeg to ulike 

former for plassering. Den første handler om hvilke vareplasseringer barn ser (synsfelt), mens 

den andre handler om hvilke hylleplasseringer barna rekker på egenhånd (rekkevidde).  

5.2.1 Synsfelt 

Den mest ukomfortable vareplasseringen, sett fra en voksens synsvinkel, er enten høyt oppe 

eller nede langs gulvet. Som en tommelfingerregel antas det at den optimale synsvinkelen er 

15 grader under hodehøyden. Men gjelder dette også for barn? Hvilke vareplasseringer klarer 

barna å se? Mye av bakgrunnen for denne studien var antakelsen om at barn vil la seg friste av 

innpakninger plassert i deres øyehøyde (Calloway et al., 2014; Ebster et al., 2008). Men som 

vist i kartleggingskapittelet fant jeg en del barneprofilerte produkter plassert høyt oppe. Er 

disse varene utenfor barnas synsfelt? Figur 14 illustrerer hvordan syvåringer forholdt seg til 

vareplasseringer på øverste hylle: 
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Figur 14: Stina reagerer på varer plassert på øverste hylle i matbutikken. Ilustrasjon: Lisbeth Michelsen 

og Thea Grav Rosenberg 

En av de mest overraskende observasjonene var barns evne til å se detaljer både høyt og lavt. 

Stinas observasjon av Non Stop-yoghurten på øverste hylle (figur 14), var svært typisk for 

syvåringene i studien. Nesten alle barna kommenterte at de hadde lyst på sjokoladeyoghurten 

på øverste hylle. Syvåringer kan altså se alle produktene, uavhengig av høyden på 

vareplasseringen. Ved å ta et skritt tilbake, som Stina forklarte, fikk barna oversikt over alle 

hyllene, fra den nederste til den øverste.  

Videoopptakene viste også at barna stadig så opp mot foreldrene og foreslo varer de kunne 

kjøpe. Kanskje barna er vant til å vende blikket oppover i utgangspunktet og derfor også lett 

ser produkter på øverste hylle? Uansett, opptakene viste at barna var svært observante i 

butikken. Videoopptakene viste at syvåringene beveget seg svært raskt i butikken. Barna var 

også kjappe i sine hodebevegelser. 

5.2.2 Rekkevidde 

Å plassere en vare innenfor et barns rekkevidde er en kjent strategi for å trigge barns 

oppmerksomhet. Berry og McMullen (2008) hevder at når et barn selv kan gripe en 

frokostblanding i butikken, vil barnet involvere seg tettere med emballasjen, for eksempel 
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gjennom tegneseriefigurer og puslespill på innpakningen. I likhet med WHICH? (2006) fant 

også jeg at tegneseriefigurer, puslespill, bilder, spill og leker er reklamegrep som ofte brukes 

på sukkerrike frokostblandinger og andre matprodukter rettet mot barn. Denne typen 

markedsføring gjør at barn gir varen mer oppmerksomhet og dermed lettere bindes til 

merkevaren (Berry & McMullen, 2008; WHICH?, 2006). 

Kartlegging viste at yoghurter, kjeks og frokostblandinger ofte hadde rebuser, tegneserier og 

konkurranser med barnedesign, og var plassert på nederste hylle. Som tidligere nevnt ser barn 

produktene uansett om de er plassert høyt eller lavt i butikkhyllene. Spiller det da noen rolle 

om varer med barnedesign står på øverste eller nederste hylle? 

Ja, hylleplassering har betydning: Barna grep selv varer på de nederste hyllene, men måtte be 

foreldrene om hjelp til å hente ned varer fra de øverste hyllene. Et enda viktigere poeng er at 

barnet kun ser framsiden av varene plassert på øverste hylle. Men når varene er plassert i 

nederste hylle, kan barnet gripe varen og interagere med markedsføringen på både forsiden, 

baksiden, topp, bunn og de to sidene. 

 

Figur 15: Bjørg griper Tom og Jerry-kjeks på nederste hylle og tester labyrinten på baksiden. 

Mens Bjørg holdt i kjekspakken og testet labyrinten på baksiden, sa hun: ”vi prøver å komme 

fram til osten”. Videofilmene tydet på at barna kjente godt til rebusene, tegneseriefigurene og 

konkurransene på baksiden av varene med barneprofil. Når Tom og Jerry-kjeksen står på 

nederste hylle, kan Bjørg lett inngå en relasjon med merkevaren på egenhånd. Produsentene 

med varer plassert på de nederste hyllene har altså hele seks flater til å kommunisere med 

barna, mens produsentene med varer på de øverste hyllene, kun har fronten.    
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 Hva betyr den horisontale hylleplasseringen? 

Atferdsøkonomien har demonstrert, med en rekke eksperimenter, at den nære konteksten har 

mye større betydning for de valgene vi tar, enn det vi er klar over (Thaler & Sunstein, 2008). 

Varene som omkranser de barneprofilerte produktene har altså betydning for barnets 

oppmerksomhet. Kartleggingen viste at butikken hadde plassert brus og godteri ved siden av 

sukkerrike frokostblandinger med barnedesign. Butikken omkranset også fiberrike 

frokostblandinger med barneprofilerte frokostblandinger med høyt sukkerinnhold. Hva betyr 

denne valgarkitekturen for barna? Stopper syvåringene ved fartshumpene kjøpmannen har 

designet? Betyr det noe for barna at brusen er plassert ved frokostblandingene? Figur 16 

illustrerer hvordan Patrick responderte på denne hylleplasseringen: 

 

Figur 16: Fartshumpen med brus og frokostblandinger fanger Patricks oppmerksomhet. Ilustrasjon: 

Lisbeth Michelsen og Thea Grav Rosenberg 

Patrick så først frokostblandingen med sjokolade, og like etter fikk han øye på brusen ved 

siden av frokostblandingene. Han ble fristet av frokostblandingen med sjokolade og brus 

samtidig. Det er tydelig at denne hylleplasseringen, eller fartshumpen, fristet barnet, og 

forsterket idéen om at barn, brus, og frokostblandinger med figurer hører sammen. 

Kartleggingene viste også at frokostblandinger står sammen med knekkebrød og kjeks (figur 
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2). Det vil si at knekkebrødet var omringet av sukkerrike kjeks og frokostblandinger med 

barnedesign. Idet moren til Patrick tok i knekkebrødet oppdaget Patrick kjeksen med 

sjokolade. Syvåringen hintet: ”Der er det Bixit – det er godt!”.  Da moren tok tak i det 

fiberrike knekkebrødet ble barnet fristet av sukkerrike kjeks med tegneseriefigurer. Butikkens 

hylleplassering (valgarkitektur) sørger dermed for at barn blir eksponert for varer med høy 

sukkermengde og barnedesign mens foreldrene handler dagligvarer som knekkebrød. I neste 

kapittel vil jeg undersøke nærmere hvordan barn forholder seg til nettopp disse barneprofilerte 

produktene på handletur. 
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6 Barns respons på innpakninger 

I kartleggingen av butikklokalet fant jeg en rekke mat- og drikkevarer med innpakninger som 

rettet seg spesifikt mot barn (kapittel 4). Tegneseriefigurer, spill og konkurranser på 

frokostblandinger og yoghurter er eksempler på dette. I det følgende skal jeg belyse 

relasjonen produkt–barn. Med utgangspunkt i videoene fra kamera-på-hodet-metoden og 

intervjuer med barna i etterkant, vil jeg undersøke hvordan barna forholdt seg til 

markedsføringen på innpakningene i butikksituasjonen. Mer presist: Hvordan tolker barn 

farger på produktemballasjen? Hva betyr spill for barna? Ser barn og voksne det samme i 

butikk? Hvordan tolker barna lekefigurene på matvarene? På hvilke måter oppfatter barn 

reklamebilder på produktene? Skiller barn mellom produkter for voksne og barn?  

 Farger 

Farger bidrar til at barn oppfatter et objekt eller miljø som normalt og kjent (McNeal & Ji, 

2003). Farger på innpakninger blir en del av barns visuelle repertoar, og fungerer dermed som 

en vekker for deres visuelle hukommelse (Berry & McMullen, 2005). I kartleggingen fant jeg 

at fargene gul, rød, blå og brun er mye brukt på innpakninger rettet mot barn (figur 5,   

kapittel 4). Men hvilke farger trigger barna?  

Bjørg: Jeg liker den (peker på Nesquick frokostblanding, figur 17). 

Int: Hvorfor liker du den? 

Bjørg: Fordi det er sjokolade. 

Int: Hvordan vet du at det er sjokolade i den? 

Bjørg: Fordi jeg ser det her (peker på Nesquick frokostblanding, figur 17). 

Int: Ser du noe annet også? 

Bjørg: Jeg ser at den har melk og runde baller som gjør at det blir brunt. 

Int: Ååå, hva betyr det da? 

Bjørg: At det kommer litt sjokolade inni melken. 
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Figur 17: Nesquick frokostblanding. 

Bjørgs forklaring var et typisk eksempel på hvordan syvåringene avkodet frokostblandingene. 

Svaret «”fordi det er sjokolade” var et av de vanligste svarene på spørsmål om hvorfor de 

ville ha varen med barnedesign. Barna svarte dette i forbindelse med både kjeks, yoghurter, 

frokostblandinger og is. Det virket som om barna syntes det var helt selvsagt og 

selvforklarende at sjokolade og barn hører sammen. Noen av barna klarte ikke å forklare 

hvorfor de hadde lyst på produktene med sjokolade. De bare pekte og sa de ville ha dem. 

Intuitivt og nærmest automatisk ble de trukket mot innpakninger med sjokolade, uten å kunne 

sette ord på eller begrunne hvorfor de vil ha disse produktene.  

Bjørg forklarte at hun visste at det var sjokolade, fordi hun då det på innpakningen. Det var 

tydelig at sjokolade var noe hun la merke til. Sjokolade fungerte som en fristelse for barna. 

Barnet så sjokolade og ville ha produkter med sjokolade. Samtidig ville hun ha sjokolade 

fordi hun kjenner til smaken. Hun vet hva sjokolade er, og vet at hun liker det. Hun knytter 

altså produktet til sine erfaringer med sjokolade og vil derfor ha flere sjokoladeprodukter. 

Bjørg var opptatt av at melka blir brun, og hun koblet det brune til sjokolade. Mange av barna 

refererer til fargen brun og sjokolade når de forklarer hvorfor de har lyst på en bestemt 

matvare.  

Det er sterke koblinger mellom farger og hukommelse (Spence et al., 2006). Tidligere studier 

finner at barn foretrekker farger som rød, gul og oransje (Burnham et al., 1963; Carruth et al., 

2000). Syvåringene i min studie var ivrige etter både røde og brune innpakninger. En av 

mødrene bekreftet dette:  

Mor: Mannen min ville kjøpe den saften, fordi den er naturlig, Mens barna pleier å spørre om andre typer, for 

eksempel den røde saften (…) Jeg tror det er fargene som gjør at barna merker forskjell på yoghurter. Min 

datter pleier å spørre om jordbær, rødfargen er jordbærsmak for barna. 

Int: Er det andre farger hun pleier å spørre om? 

Mor: Ja, brun, fordi det er sjokolade. 
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Mor oppfatter at datteren hennes forstår matvarer ut i fra farger. Hun sier at datteren hennes 

tolker rødt som jordbær og brunt som sjokolade. Barn husker lettere merkevarer når disse 

kobles til visuelle tegn på emballasjen, inkludert farger og bilder (Maclin, 1996). Mine 

intervjuer, sett i lys avtidligere forskning, indikerer at farger har stor betydning for hvordan 

barn tolker matprodukter i butikk, og at farge gir assosiasjoner til smaker barna er kjent med.   

 

 Spill  

Mange frokostblandinger har tilbud med premier, leker, spill, linker til filmer og kuponger 

rettet mot barn (Morris, 2000). En studie med barn og foreldre i USA viser at barn ofte velger 

frokostblanding basert på insentiver på innpakningen (Atkin, 1978). Gjelder dette norske barn 

også? Hvordan forholder syvåringene seg til spill og konkurranser på innpakninger?  

Brage: Egentlig hadde jeg lyst å kjøpe sånne her (peker cornflakes).  

Int: hvorfor akkurat den da?  

Brage: Fordi noen ganger er det gaver inni, sånne ting. Før var det billetter til Dyreparken og Legoland. Da 

kunne vi klippe av på siden her. En venn av meg kunne klippe av de, så kunne hele familien komme seg innpå 

Legoland. 

Brage refererte til fornøyelsesparkene Legoland og Kristiansand dyrepark når han fortalte om 

frokostblandingen han hadde lyst på. Det er tydelig at Brage kjenner til disse stedene og 

derfor fikk lyst på produktet. Med ivrig stemme fortalte han at ”en venn av meg kunne klippe 

av de, så kunne hele familien komme seg innpå Legoland”, og knytter dermed 

fornøyelsesparken, merkevarene og konkurransen opp til erfaringer i hans liv. Med begeistret 

stemme fortalte han at ”noen ganger er det gaver inni - sånne ting”. Han lar seg engasjere av 

markedsføringen. Flere av syvåringene forklarte at de hadde lyst på frokostblandinger, kjeks 

og yoghurter, fordi det følger med ting. Premier, gaver, spill og konkurranser frister barna.  

Matprodusenter lager ofte nettsider som appellerer til barn, for å sørge for at barna husker 

merkevaren (WHICH?, 2006). Positive assosiasjoner til merkevaren forsøkes markedsført 

gjennom for eksempel spill rettet mot barn via nettsidene deres. I kartleggingen fant jeg at 

yoghurten Safari, har nettside der produktet knyttes til tegneseriefigurer. Her var det spill og 
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reklamevideoer med safari-figurer, tegneaktiviteter, rebuser og reklame for deres spill til ipad. 

Legger barn merke til denne markedsføringen? Ser barn dataspill på innpakninger? 

 

Figur 18: Barn oppdager dataspill knyttet til yoghurten Safari. 

Brage: Se bakpå, her er det sånn at man kan få ting - det er spill man kan laste ned, (Figur 18). 

Både Brage og faren la merke til spill på produkter rettet mot barn: ”Det er ofte en del sånn 

fristende tilbud”, fortalte faren. Kommentarer som ”Se bakpå, her er det sånn at man kan få 

ting” viser at Brage har oppfattet at det er noe ekstra ved yoghurtproduktet. Brage blir fristet 

av dataspillet på innpakningen. Flere av syv-åringene ble trukket mot å få noe ekstra i pakka, 

som for eksempel dataspill med kjente figurer. Brage hadde for eksempel inngått i en slags 

relasjon til safarimaskoten. Safariapen opptrer både på yoghurten, det tilhørende dataspillet og 

i TV-reklamen for Safari. Den samme maskoten opptrer dermed i ulike kanaler. Syvåringene 

får tilsynelatende med seg markedsføringen i alle disse kanalene. På den måten knytter barna 

bånd til tegneseriefiguren og merkevaren, og bidrar til at barna vil ha mer av den samme 

matvaren. I kartleggingskapittelet så vi at matvarer med spill og tegneseriefigurer ofte er 

sukkerrike, som for eksempel kjeks og frokostblandinger. Det vil si at barn inngår en relasjon 

med maskotene (merkevarene) til matvarer med høy sukkermengde. 

 Barn ser flere detaljer enn voksne 

Hva legger barn merke til på innpakninger? Hvordan tolker syvåringene det visuelle på 

emballasjen? 

Stina: Og alle de er for voksne (peker på Skyr). Det er jo til og med bilde av voksne der (figur 19). 

Int: Er det bilde av voksne – hvor da?   

Stina: Se, der! (peker på dameansikt på Skyr, figur 19) 
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Int: Åååå, hva betyr det bildet da? 

Stina: Da betyr det at det er for voksne. 

  

Figur 19: Barn observerer detaljer som kvinnen på denne Skyr-emballasjen. 

Stina sa ”det er jo til og med bilde av voksne der”. På det tidspunktet så ikke jeg bildet av 

voksenpersonen på innpakningen, og jeg spurte derfor «”hvor da?”». Først når Stina pekte på 

ansiktet, klarte jeg å se det. Eksempelet viser at Stina ser flere detaljer enn meg på 

yoghurtemballasjen. Det kan vitne om at barn er svært observante, og ser detaljer i butikken 

som mange voksne ikke legger merke til. Det kan derfor bli et misforhold mellom hva barn og 

voksne ser i butikken. Voksne ser noen fargeklatter og leser ”lite sukker” på yoghurten, mens 

barna ser tigerhaler, aper, billetter til Kristiansand dyrepark og tatoveringer som følger med. 

Det som for voksne kan fremstå som usynlig eller abstrakte former, virker sterkt engasjerende 

på barna. Bilder på innpakninger har dermed stor betydning for hvordan barn oppfatter 

matvarer. I eksempelet fortalte Stina at dameansiktet på Skyr betyr at denne er for voksne. Det 

vitner om at barn også kategoriserer varer basert på det visuelle på innpakningen, noe jeg 

beskriver nærmere i siste del av dette kapitelet.   

 

 Når innpakningen blir en leke 

Flere av de største merkevarene er opptatt av å beholde deres posisjon som kjente merkevarer 

i hjemmet (WHICH?, 2006). Dette skjer ikke ved en tilfeldighet, det krever kontinuerlige 

markedsføringsfremstøt for å bevare merkevaren i folks dagligliv. En måte å gjøre dette med 

barn, er å utvikle plastikkleker som integrerer, knytter eller kobler merkevaren til barnets lek 
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(WHICH?, 2006). I kartleggingen fant jeg flere eksempler på emballasje formet som 

lekefigurer (figur 10, kap. 4). Hvordan forholder barna seg til disse lekeinnpakningene? 

Legger barna merke til at yoghurtemballasjen er formet som fotballspillere?  

Int: Er det noen ting hun pleier å spørre om? 

Mor: Ja, hun spør om yoghurt og frokostblanding hver gang. Hun liker drikkeyoghurt, hun synes det er kult å 

samle på figurene. Det er forskjellige fotballag, Argentina, Nederland… 

Int: Sparer hun på selve boksene? 

Mor: Ja! Hun liker det, selv om mamma vil kaste 

(Syvåringen Bjørg avbryter moren) 

Bjørg: Vi sparer de. De kan spille håndball, fotball… (peker på innpakningene, figur 20)  

Int: Kan de det? Men hvordan vet du det? 

Bjørg: Fordi jeg ser det på t-skjorta deres. Og at han holder en ball. 

 

Figur 20: Barn oppfatter denne yoghurten som en lekefigur. 

Når syvåringen Bjørg sier ”de kan spille håndball og fotball”, er det tydelig at hun får med seg 

detaljer på emballasjen. Bjørg opplever disse detaljene som fotballspillere hun kan leke og 

samle på. Syvåringen har integrert emballasjen i sin lek når hun samler på innpakningene og 

forteller at hun pleier å ”leke butikk”. Bjørg oppfatter yoghurt-innpakningene som lekefigurer 

eller personer når hun sier ”jeg ser det på t-skjorta deres”. I tillegg sier hun ”han holder en 

ball”. Hun beskriver yoghurt-emballasjen som en lekefigur, ikke som et produkt. Barnet 

oppfatter selve innpakningen som en lekefigur. Denne innpakningen fristet flere av barna i 

studien. Innpakninger formet som leker, som for eksempel yoghurten i figur 23, representerer 

fristelsesteknikker med stor innvirkning på barnas ønsker i butikken. 
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 Barn tolker bokstavelig og konkret 

Visuell kommunikasjon er viktig når barn skal velge mat, fordi barn har færre muligheter enn 

voksne til å tolke produkter basert på tekst (Burry & McMullen, 2005). Brorparten av 

markedsføringsvirkemidler oppfattes visuelt av barn (Zaltmann, 1997, s. 336). Visuelle 

signaler rettet mot barn omtales gjerne som ”stille salgspersoner” (Kornblau, 1961, s. 296). I 

det følgende vil jeg belyse hvordan barn oppfatter det visuelle på innpakninger.  

Flere av barna refererte til samme tv-reklame for yoghurt: ” Også kommer det en ape og 

kaster vekk sukkeret”», fortalte Patrick. Syvåringen forklarte at yoghurten nå er sukkerfri 

fordi apen har kastet vekk sukkeret fra yoghurten. Patricks forklaringer vitner om at barn har 

en konkret forståelse av produkter og tolker tv-reklamen bokstavelig. Flere av barna hadde 

lignende forklaringer fra samme tv-reklame. Mye tyder på at syvåringer får med seg innholdet 

i tv-reklamer og tolker det visuelle helt konkret. Gjelder det den visuelle kommunikasjon på 

innpakninger også? 

Int: Hvilke ting i hylla synes du passer best for mamma? 

Patrick: Kanskje en av disse? (Peker på blåbær-yoghurt, figur 24) 

Int: Hvorfor passer blåbær-yoghurten bedre for mamma enn safari-yoghurten? 

Patrick: Siden det ser ikke ut som om det er sukker i den 

Int: Hvordan ser du det? 

Patrick: Da hadde det vært på bildet - det hadde stått sukker på den.  

 

Figur 24: Patrick sier at det ikke er sukker i blåbær-yoghurten. 

Patrick så ikke sukker på innpakningen, og oppfattet dermed at yoghurten ikke inneholdt 

sukker. Det er tydelig at Patrick tolker det visuelle på emballasjen svært bokstavelig. Patricks 

forklaringer var typiske for hvordan syvåringene tolket bilder på innpakningene. Et viktig 
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funn er at syvåringene var godtroende og ukritiske i møte med reklamebilder på innpakning 

og TV. Syvåringer kan dermed være sårbare for markedsføring på både produkter og på TV. 

Barn i 7-årsalderen har enda ikke ressurser til å avdekke hvordan reklamebilder fremstiller 

produkter på en overdreven positiv måte. Isteden tolker barn reklamebilder som ”sanne”. 

Kanskje oppfatninger om sannheter ved matvarene forsterkes av TV-reklame?  

 

 Barns kategorisering av produkter  

Tegneseriefigurer koblet til merkevarer bidrar til at barna skiller ut hvilke frokostblandinger 

som er rettet mot dem (Macklin, 1996; Neeley & Schumann, 2004). Fireåringer klarer lett å 

skille mellom ”voksenfrokostblandinger” og de som er designet for barn (Kornblau, 1961). 

Skiller også norske syvåringer mellom barne- og voksenprodukter?  I det følgende vil jeg 

belyse hvordan barn kategoriserer varer i matbutikken.  

Int: Men hvordan vet du hva som er for barn? 

Stina: På grunn at atter de som er litt mere sånn barnslige på pakkene, de er lissom for mindre barn. 

Int: For eksempel hva da? 

Stina: Disse! Den er i hvert fall barnslig! (peker på safari, figur 22) 

Int: Hva er det som gjør at den er barnslig da? 

Stina: At det er morsomme og fine bilder på den og sånt. Ja, hvis babyer synes dem er morsomme, da betyr det 

at dem er barnslige, og da betyr det det at det er for barn. 

Int: Ja, men får du mer lyst på de tingene som har figurer på? 

Stina: Ja. 

J: Hvorfor det da? 

S: Ja, fordi det er fine bilder på de. 



75 

 

 

Figur 22: Innpakningen til yoghurten safari 

Stina mente at Safari-yoghurten så barnslig ut. Det var tydelig at Stina oppfattet at denne 

yoghurten passet best til barn. Og hun fikk også lyst på denne yoghurten. Dermed er det 

tydelig at Stina bruker tegneseriefigurer for å skille ut hvilke varer som er for henne.  Barna 

trekkes mot tegneseriefigurene. ”Det er morsomme og fine bilder på de”, uttalte Stina 

begeistret. Stinas forklaring er typisk for hvordan barna kategoriserte barne- og 

voksenprodukter. Flere av barna oppfattet at varer med tegneseriefigurer hørte til barn. Det 

viste seg at barna skilte mellom barne- og voksenprodukter på andre måter også: 

Int: Hva er forskjell på den du sier passer for mamma og den du sier passer for barn? 

Patrick: Jeg tror den er litt sånn sunn (peker på blåbær-yoghurt, figur 24) 

Int: Hva sa du nå? 

Patrick: At den er litt sunnere (peker på blåbæryoghurt,) enn den (peker på Safari, figur 24) 

Int: Hvorfor det?  

Patrick: Den ser veldig sånn sunn ut (peker på blåbæryoghurt) 

  

Figur 23: Patrick mener at blåbæryoghurten er sunnere enn Safariyoghurten. 

 

Patrick forklarte at blåbæryoghurten er sunnere enn safariyoghurten. Siden sa han at  ”siden 

det ikke ser ut som det er sukker på den, så passer blåbæryoghurten til mamma”.  Det er nokså 
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overaskende at barn bruker antatt sukkerinnhold og grad av sunnhet for å skille mellom 

matvarer for voksne og barn. Flere av barna har lignende forklaringer. ”De voksne er mer glad 

i sunne ting”, uttalte en av syvåringene. Hvilke implikasjoner har barnas oppfatninger om at 

sunne produkter hører til voksne, mens sukkerrike og usunne varer passer til barn? Hva 

skyldes det? I neste kapittel vil jeg blant annet diskutere hvordan både matprodusenter, 

foreldre og barn til sammen bidrar til å produsere skillet mellom barne- og voksenproduker. 
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7 Hvordan kommuniserer barn og 

foreldre på handletur? 

I dette kapittelet vil jeg belyse relasjonen mellom barn og foreldre i matbutikken. Ved hjelp 

av diskursanalyse vil jeg studere det komplekse samspillet mellom språkbruk, ting og 

handlinger som hører til på handleturen. Kommunikasjonen mellom barn og foreldre, samt 

hvordan de forholder seg til produktene, vektlegges her. I teorikapittelet beskrives fire 

fremtredende mat- og måltidsdiskurser i Norge: den medisinske diskursen, den nasjonale 

diskursen, den pedagogiske diskursen og gourmetdiskursen (Bugge & Døving, 2000). I det 

følgende vil jeg undersøke om barn og foreldre trekker på en eller flere av disse 

matdiskursene, eventuelt om andre diskurser dukker opp i samspillet deres. Kamera-på-hodet-

metoden gjorde det mulig å observere hva som skjedde mellom barn og foreldre i 

matbutikken. Foreldrenes umiddelbare kommentarer og barns reaksjoner på foreldrene 

kommer fram i videoene. Med utgangspunkt i observasjonsvideoene vil jeg svare på følgende 

undersøkelsesspørsmål: Hvilke diskurser kommer til uttrykk blant foreldre og barn på 

handletur? Hvordan er kommunikasjonen mellom produktene, barna og foreldre i 

matbutikken? 

 Hvilke diskurser trekker foreldre og barn på? 

Det foregår mange diskurser i kommunikasjoen mellom foreldre og barn i butikk. Gjennom 

analysen av foreldre-barn-dialoger finner jeg tre ekstra tydelige diskurser: sunnhetdiskursen, 

motstå-fristelser-diskursen og barnemat-diskursen. Sunnhetsdiskursen og motstå-fristelser-

diskursen kommer i hovedsak til uttrykk fra foreldrene, og handler om oppdragelse. 

Barnemat-diskursen er initiert av tilbydersidens (matbransjens) interesser, og handler om å 

skape en egen matvarekategori for barn. Foreldrene og tilbydersiden ønsker ofte ulikt utfall: 

tilbydersiden ønsker å selge varer med barnedesign, mens foreldre vil at barna skal motstå de 

barneprofilerte varene. I dette kapittelet vil jeg konsentrere meg om hvordan jeg har kommet 

fram til disse tre diskursene. 
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7.1.1 Sunnhetsdiskursen 

Bugge & Døving (2000) finner en medisinsk matdiskurs i deres analyse av norske matvaner. 

Den medisinske diskursen handler om at sunnhet, vitaminer og helse hører til 

hverdagsmåltidet. En lignende sunnhetsdiskurs var tydelig i kommunikasjonen mellom 

foreldre og barn på handletur. Å referere til sunnhet var faktisk den vanligste måten foreldrene 

avviste barnas forslag i butikken. Dette gjaldt ikke bare sukkerrike varer: Patrick pekte og 

foreslo for mor at de skulle kjøpe Falukorv. Mor svarte da: ”Men de er ikke sunne – de er ikke 

bra å spise”. Patrick prøvde seg også på tørket frukt, men heller ikke det var innenfor mors 

sunnhetskategorisering: ”Nei, de har for mye sukker”. Ved å snakke om sunnhet sosialiseres 

og oppdras barna til en sunn livsstil.  

I dagens Norge står barna i sentrum på en annen måte enn på 1950-tallet, da det var mannens 

føde som var viktigst (Bugge & Døving, 2000, s. 212). De fleste foreldre føler ofte at det er en 

stor plikt til å gi barn ernæringsmessig riktig og moralsk ordentlig mat (Bugge & Døving, 

2000, s. 212). Også foreldrene i denne undersøkelsen var opptatt av å fremstå som sunne, 

flinke og ansvarlige i butikken. For eksempel spure jeg Oscar: ”Pleier du å foreslå ting på 

handletur? ” Før barnet rakk å svare avbrøt far og svarte: ”vi pleier ikke å kjøpe det som blir 

pekt på – vi har gjerne en plan”.  Med dette sitatet forteller far at deres innkjøp er 

gjennomtenkte, ikke impulskjøp basert på barnets forslag. Far utrykker at han ikke lar seg 

påvirke av barnets spontane produktforslag i butikken, men isteden har kontroll og følger en 

plan. Å sørge for sunn mat til familien handler dermed ikke bare om ernæring, men også om å 

være moralsk skikkede samfunnsborgere eller foreldre (Conveney, 2000, s. 176). Maten i 

handlekurven kan dermed definere hvem du er som foreldre. Butikken kan således være er en 

arena hvor foreldrenes rolle blir satt på prøve. Foreldre risikerer å bli moralsk fordømt ut i fra 

innholdet i handlekurven.  

Gjennom intervjuene og observasjonene kom det fram at søte og fete varer, som for eksempel 

påskeegg, trengte en begrunnelse for å kunne kjøpes. Foreldrene sa for eksempel ”Nei, sånn 

spiser vi bare på lørdager” eller ”kanskje til påske” når det ble referert til godteri, 

frokostblandinger og kjeks med barnedesign. I intervjuene fortalte både foreldrene og barna 

de samme historiene om matvarene i butikken. Barnas tolkninger bar ofte preg av foreldrenes 

meninger og forklaringer. Et typisk barnesitat er ”fordi mamma sier det”. Barna klarer ikke 

løsrive seg fra foreldrene og forankrer sine kunnskap til det foreldrene har fortalt dem fra før. 

Foreldrene oppdrar barna til å bli en del av voksenverden ved å overføre vedtatte sannheter og 
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moral knyttet til mat, for eksempel knyttet til sunne og usunne matvarer. Foreldrene spiller på 

noen få sentrale matdiskurser knyttet til sunnhet/helse som barna kjenner til, men som de ikke 

har internalisert eller gjort til sine egne sannheter. Sunnhet og helse er foreldrenes sannheter 

enn så lenge.    

Ofte lot barna være å spørre direkte om å kjøpe bestemte matvarer, men ga isteden foreldrene 

små hint. For eksempel stoppet Bo ved melkeskapet, sa ingenting, men sendte lange blikk mot 

sjokolademelken. Mor oppfattet barnets blikk og tydelig kroppsspråk , og hun sa: 

”Sjokomelk! Ikke i dag! Nå går vi og betaler!”. Bo stønnet misfornøyd, men fulgte motvillig 

med til kassakøen. Avledning var en typisk foreldrestrategi når de ville unngå sukkerrike 

varer. Når en av syvåringene spurte om å få den mest sukkerrike frokostblandingen med store, 

fargerike tegneseriefigurer og sjokoladelogo, svarte moren: ”Nei! Mandler – hvor har de det? 

” Andre ganger forklarte foreldrene hvorfor de ikke vil kjøpe varen. For eksempel sa nesten 

alle foreldrene at de måtte vente med godteri til helgen eller ferien. Foreldrene oppdrar barna 

da med en motstå-fristelser-diskurs, noe jeg vil redegjøre for i neste avsnitt. 

7.1.2 Motstå-fristelser-diskurs 

Motstå-fristelser-diskursen handler om at det er riktig og viktig å reservere fristende søtsaker 

og fet mat til spesielle anledninger. Alle foreldrene i mitt utvalg var opptatt av å lære barna å 

motstå de søte fristelsene i hverdagen. Typiske avvisninger av sukkerrike produkter var: ”nei, 

det er ikke påske enda”, ”nei, godteri spiser vi bare på lørdager” og ”nei, hos mormor kan du 

få sånn”. Sitatet ”godteri er bare på lørdager” var et av de mest vanlige utsagnene, ikke bare 

fra voksne, men også barna uttrykte dette. 

Barneintervjuene og observasjonene viste at barna kjente godt til når det var lov å spise hva. 

Brage forklarte at ”jeg elsker å komme til morfar, fordi da får jeg sånn drikke jeg egentlig skal 

få bare på lørdager og søndager”. Det er tydelig at Brage er innforstått med at han egentlig 

bare skal få brus i helga, men har også skjønt at hos morfar er det ”unntakstilstander”, hvor 

hverdagsreglene ikke følges.  

Bugge og Døving (2000, s. 152) finner at forholdet mellom hverdag og helg er sterkt i Norge. 

Til hverdags skal det være ”skikkelig mat”, mens i fritiden kan man ”unne seg litt ekstra” 

(Bugge & Døving, 2000, s. 151). Det samme skillet mellom ferie/helg og hverdag var tydelig 

i kommunikasjonen mellom foreldre og barn på handletur: ”Vi må kjøpe godteri - for det er jo 
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lørdag! Hvor er godteri?”, spurte en av syvåringene på handletur. Barna har dermed lært seg 

skillet mellom ferie, helg og hverdag. Barna oppfatter at helg, ferie og godteri hører sammen. 

Noen typiske sitater fra barna er: ”fordi det ikke er lørdag”, ”på lørdager og når det er fri og 

ferie og sånn”, og ”det er sånn godteri – det er sånn man lissom kan spise til frokost på 

lørdager”. Syvåringene knytter sukkerrike varer til lørdager, ferie eller spesielle anledninger. 

Sitatet ”det er sånn man lissom kan spise til frokost på lørdager” viser at barnet har tatt til seg 

foreldrenes vedtatte sannheter og matmoral om når man kan spise hva. 

Også i ferier er det ”unntakstilstander”. Da Oscar ba om påskeegg, svarte far: ”Vi kan heller 

vente til nærmere påske”. Far trekker her på motstå-fristelser-diskursen når han avviser 

sønnens forslag. Det vil si - far lærer barnet å motstå sukkerfristelser på hverdager og utsette 

godteriet og ”kosen” til ferien. Bugge og Døving (2000) finner at opplæring og oppdragelse er 

fremtredende i deres pedagogikkdiskurs. Også i butikk, er det tydelig at foreldre oppdrar barn 

til å spise riktig. Butikken blir dermed en arena for sosialisering og oppdragelse. Foreldre 

oppdrar barna med en motståfristelsesdiskurs og en sunnhetsdiskurs. Det vil si at både barna 

og voksne trekker på rasjonalet: ”Vi kan ikke kose oss hver dag - bare i bursdager, ferier og 

på lørdager”. 

Schneider og Lysgård (1953) hevder at barn fra middelklassen blir oppdratt til ”utsatt 

behovstilfredstillelse”. Det vil si at de lærer å motstå fristelser. Det kjente marsmallow-

eksperimentet4, gjennomført første gang ved Stanford-universitetet i California i 1972 

(Mischel, Shoda & Rodriguez, 1989), viser at barns evne til å utsette belønningen kan ha 

betydning for sosial status senere i livet. Butikkturen representerer nettopp en situasjon der 

barn blir utsatt for mange fristelser, og foreldre som prøver å lære barna å motstå fristelsene. 

Foreldrene forklarer barna at det er et skille mellom hverdag og spesielle anledninger som 

lørdag, bursdag, hytta og påskeferien. Det vil si foreldrene oppdrar barna til ”utsatt 

behovstilfredstillelse”.  

 

                                                 
4 En marsmallow blir plassert foran en liten gutt. Barnet vrir seg og synger litt. Gutten vil ikke putte den hvite 

puten i munn. Han vet at hvis han venter, vil han få en til. Av de 600 barna som deltok, klarte en tredjedel å 

motstå fristelsen. Seksten år senere ble de samme barna fulgt opp, og det viste seg at barna som hadde klart å 

vente, gjorde det best både sosialt og på skolen (Mischel, Shoda & Rodriguez,1989). 
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Det er tydelig at også barna har lært seg skillet mellom hverdag og fritid:    

Patrick: Kan vi prøve å ta med litt sånne? (ser på hylla med frokostblandinger med sjokolade) 

Mor: Nei!  Mandler - hvor har de det? 

Patrick: Men hva med brus? Det pleier vi å ha med...(ser på brusen ved siden av frokostblandingene) 

Mor: Pleier vi å ha med brus? 

Patrick: Ja, på hytta i hvert fall. 

Mor: (latter) Det hender en og annen sjelden gang. 

 

Patrick prøver å overbevise moren om å kjøpe brus ved å si at ”det pleier vi” og ”på hytta i 

hvertfall”. Patrick oppfatter at brus og hyttetur hører sammen. Når Patrick ser brus i butikken 

kobler han produktet til hytta. Patrick har hørt, sett og lært at hyttetur og brus hører sammen. 

Sitatet ”på hytta i hvert fall” viser at barnet kjenner til forskjellen mellom hverdag og ferie. 

Barnet vet at ved de spesielle anledningene, som for eksempel hyttetur, er det 

unntakstilstander hvor barnet selv får velge hva han har lyst å spise, mens på hverdager er det 

foreldrene som bestemmer.  

Barnet refererte til hytta, og mor svarte ”det hender en og annen sjelden gang” og ”kanskje til 

påske”. Med sitatet ”kanskje til påske” forklarer mor at brus ikke er en del av hverdagen, men 

hører til spesielle anledninger innimellom. Mor lærer barnet at det er lov ”å skeie ut” en 

sjelden gang, men ikke hver dag. Nesten alle foreldrene formidler en ”kose-seg-i-ferien-

diskurs” knyttet til fritid. Og barna trekker på den samme ”kose-seg-i-ferien-diskursen” når de 

forhandler med foreldrene i butikken. For eksempel ser vi at Patrick refererer til hytta når han 

ber om brus. Patrick bruker her morens egne argumenter som en strategi for å overbevise 

henne til å kjøpe produktet han har lyst på.  

Foreldrene har dermed stor betydning for hvordan barn forstår markedsføringen i butikken.  

Foreldrene lærer bort hvilke matvarer som er sukkerrike og usunne, og hvilken type mat som 

er riktige og sunne, samt til hvilken anledninger det er passende å spise matvarene. På den 

måten overfører foreldrene sin kunnskap, moral, holdninger og verdier over til barna. Mange 

av foreldrene beskytter barna mot de sukkerike varene ved å kjøre en nei-politikk. Foreldrene 

fungerer dermed som en ”buffer” mot markedsføringen i butikken. 
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7.1.3 Barnemat-diskursen 

I analysen av samspillet mellom produktene, foreldrene og barna, finner jeg en fremtredende 

barnemat-diskurs. Denne diskursen er basert på tilbydersidens markedsføring av mat rettet 

mot barn. Studien min viser at barn og foreldre har internalisert næringens skille mellom 

matvarer for barn og voksne. Alle aktørene har en felles oppfatning av hvilke varer som hører 

til barn. Dette viser seg i barnemat-diskursen. 

Barn bruker tegneseriefigurer, sjokolade og antatt sukkerinnhold for å skille mellom matvarer 

til barn og voksne. De fleste syvåringene forklarte at søte matvarer med sjokolade og 

tegneseriefigurer passer til barn, mens produkter uten sukker og sjokolade hører til voksne: 

Int: Hvorfor mener du at denne non-stop-yoghurten er for deg? 

Stina: På grunn av det er jo sjokolade på den, og det er det jo ikke så mange voksne som pleier å like.  

Også foreldre skilte ut egne matvarer for barn. For eksempel sa en av fedrene: ”Kan du hente 

en sånn barneyoghurt?”. I kartleggingen (kapittel 4) belyste jeg hvordan matprodusentene og 

butikken henvender seg til barn via innpakninger og hylleplasseringer. Med utgangspunkt i 

denne kartleggingen og barns reaksjoner på denne markedsføringen, finner jeg at både 

foreldre, barn og næringen lager et skille mellom matvarer for barn og voksne. Barn og 

foreldres beskrivelser av matvarene i butikken vitner om at denne barnemat-diskursen er 

basert på tilbydersidens (næringens) markedsføring av mat for barn. Det vil si at de fleste 

barna og foreldrene kategoriserer mat med barnedesign som ”barnemat”. Tidligere har det 

vært reist kritikk mot usunne barnemenyer på restauranter. For eksempel viser en tidligere 

SIFO-undersøkelse at ingen er ”svært fornøyde” med barnemenyene på norske 

serveringssteder (Bugge & Lavik, 2007). Noen av foreldrene i denne undersøkelsen var også 

kritiske til barneprofilerte matvarer. Moren til Berit foretrakk yoghurten uten barnedesign: 

Mor til intervjuer: Yoghurten med de fargerike kulene på toppen (figur 24), den gir de ikke helt opp. Den 

appellerer veldig, men vi pleier ikke kjøpe den. Vi har kanskje kjøpt den én gang, og da var det nok en lørdag.  

Intervjuer til Mor: Hvorfor pleier dere ikke kjøpe den? 

Mor: Fordi det ser ut som godteri. Og det er godteri! Vi spiste barneyoghurtene før. Nå spiser vi mest gresk 

yoghurt med bær. Vi trenger ikke kjøpe barneting lenger. 
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Figur 24: Flere av barna ber om denne Q-yoghurt med banan. En av mødrene oppfatter yoghurten som 

godteri. 

Når mor sier ”barneyoghurt”, betyr det at hun kategoriserer denne yoghurten som barnemat. 

Hun godtar produsentene sin kategorisering av mat for barn. Samtidig er det tydelig at moren 

til Berit ønsker å ta avstand til yoghurter med barneprofil når hun sier ”det er godteri” og ”vi 

trenger ikke kjøpe barneting lenger”.  

Nesten alle foreldrene foreslo sukkerike varer som belønning til helga, bursdager eller ferier. 

Når foreldrene knytter slike varer til spesielle anledninger, kan det gjøre at barna opplever 

disse varene som en premie. Foreldrene er dermed (uintendert) med på å opprettholde 

barnemat-diskursen laget av næringen.  

For barns helse kan det være uheldig at det er en høy sukkermengde i varer med barnedesign. 

Mer enn halvparten av varene rettet mot barn har et høyt eller svært høyt sukkerinnhold 

(tabell 6). Når foreldrene i tillegg formidler disse varene som en belønning eller premie til 

barna, kan de sukkerrike varene få ekstra høy status hos barna.  

 

 En drakamp i butikk 

Cochoy (2007) har studert hvordan voksne forholder seg til butikklokalet. Gjennom 

fotografier viser han at voksne forbrukere ikke ser framover i butikken, men til siden, mot 

emballasjen i butikkhyllene. Han argumenterer for at i butikksituasjonen erstattes mye av den 

sosiale interaksjonen mellom mennesker av kommunikasjon mellom forbruker og produkt.   

Til forskjell fra Cochoys observasjon av voksne, er foreldre og barn sosiale på handletur. De 

forholder seg ikke bare til produktene, men også til hverandre. Barn som kunder styres av 
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voksne. Dermed blir det sjelden en ren produkt-kunde-relasjon, slik Cochoy beskriver. Isteden 

utgjør ofte produkt-barn-foreldre en kommunikasjonstrekant i butikken.  

Videoene viser at barn og foreldre forholder seg svært ulikt til markedsføring i butikk, 

illustrert ved Patrick som ble fristet av frokostblandingen Lion, som er merkevarenavn til 

sjokoladebaren, Lion, også brukt på is: 

Patrick peker på frokostblandingen Lion: Oj, Lion er en is. 

Mor: Det er det. 

Patrick: Kan vi prøve den?  

Mor: Nå høres jeg ut som en veldig streng mamma, men det der er ikke bra å spise. 

Patrick: Det er lenge siden vi har hatt noe sånt… 

Mor: Ja, men vi skal ikke spise det, kanskje til påske. 

Patrick og moren og oppfatter frokostblandingen med sjokolade svært forskjellig. Dialogen 

kan tyde på at Patrick prøver å få moren til å se det samme fantastiske som han har oppdaget, 

nemlig at merkevaren Lion både er is og frokostblanding. Barnet er veldig ivrig og prøver å få 

moren til å bli det samme, men mor er ikke like entusiastisk. Patrick blir avvist når han 

forteller om det gøye han har funnet. Mens barnet ser morsomme løver, is og sjokolade, ser 

foreldrene sukker og usunt. Barnet blir dratt mellom butikkens markedsføring (barnemat-

diskursen) på den ene siden og foreldremakten (sunnhetsdiskursen og motstå-fristelser-

diskursen) på den andre siden:  
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Figur 25: Syvåringene blir dratt mellom butikkens fristelser og foreldremakten. Ilustrasjon: Lisbeth 

Michelsen og Thea Grav Rosenberg 

På kort sikt fremstår foreldre som strenge og avvisende. På lang sikt er det grunn til å tro at 

motstå-fristelser-diskursen og sunnhetsdiskursen får betydning for barnets framtidige 

spisevaner og helse. 

Produktene med barnedesign henvender seg til barna, barna blir oppmerksomme og 

henvender seg til foreldrene. Det er grunn til å hevde at barn og produkt danner ”felles front” 

mot foreldrene, som svarer med sunnhetsdiskursen og motstå-fristelser-diskursen. 

Det kan være utfordrende for både barn og foreldre å være på handletur: Når barnet foreslår 

barneprofilerte varer, blir de ofte avvist av foreldremakten som styrer pengene. Barna blir 

dratt mellom sterke markedsføringskrefter på den ene siden og foreldremakten på den andre.  

Foreldrenes utfordring er at matprodusentene, butikken og barnet ønsker det samme utfallet, 

nemlig at moren skal kjøpe den sukkerrike frokostblandingen med barnedesign. Forelderen 

står alene i butikken om å beskytte barnet mot sukkerike matvaner. 
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8 Diskusjon og konklusjon 

I denne studien har jeg undersøkt hvordan markedsføring rettes mot barn i butikklokalet og på 

hvilke måter barn forholder seg til denne markedsføringen i en butikksituasjon. Gjennom 

analysekapitlene har jeg forsøkt å svare på følgende spørsmål: Hvordan henvender 

matbutikkene og matprodusentene seg til barn? Hvordan responderer barn på 

hylleplasseringer? Hvordan responderer barn på innpakninger? Hvordan kommuniserer barn 

og foreldre på handletur? I dette kapittelet vil jeg først oppsummere funnene fra 

analysekapitlene. Videre diskuterer jeg utvalgte funn i lys av ulike barndomsforståelser, for å 

synliggjøre hvordan barn erfarer markedsføring i butikk. Sosiologiske og adferdsøkonomiske 

begreper om hvordan butikkrommet påvirker forbrukere, samt noe tidligere forskning vil også 

inkluderes her.  

 

 Oppsummering funn 

Totalt fant jeg 43 ulike mat- eller drikkevarer med barneprofil i en representativ norsk 

dagligvarebutikk5.  Godteri og snacks er ikke inkludert i denne kartleggingen6. Kartleggingen 

viste at det særlig er pålegg, yoghurter og frokostblandinger som rettes mot barn. Dyrefigurer, 

fotografier av barn, samt ulike spill og konkurranser var de vanligste virkemidlene på 

barneprofilerte innpakninger. Merkevarer og logoer fra sjokoladeprodukter og 

tegneseriefigurer brukes også på produktenes emballasje. I tillegg fant jeg en barnerettet 

fiskekampanje med tittelen ”Sunn mat barn liker”. For å nå barn i butikk benytter matbransjen 

ulike former for hylleplasseringer. Nederste hylle er en strategi. Mer enn halvparten (25 av 

43) av produktene med barnerettet design var plassert på de to nederste hyllene. 

Butikkobservasjonene viste også en mer overraskende salgsstrategi: Godteri og brus var 

plassert tett inntil varene med barnedesign, og kan ses på som fartsdumper butikken særlig 

retter mot barn. Mer enn halvparten (25 av 43) av de barnerettede varene inneholdt mer enn 

                                                 
5 Matbutikken hvor jeg gjennomførte feltarbeidet representerer en av de største norske dagligvarekjedene.  
6 I likhet med Elliott (2008), som også har gjennomført en studie av barneprofilerte matvarer, inkluderer jeg 
ikke godteri, snacks og brus i kategoriseringen, selv om disse er påført barnedesign. Grunnen til dette er at en 
stor andel studier er gjort på junk food som godteri og snacks, mens det er lite forskning på tørrvarer og 
melkeprodukter med barneprofil (Elliott, 2008). 
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10% sukker. Svært mange av de barneprofilerte mat- og drikkevarene har dermed et høyere 

sukkerinnhold enn WHO (2015b) anbefaler.   

Et av studiens viktigste funn er barnas evne til å se produkter både på øverste og nederste 

hylle. Det var overraskende at barna, bare ved å ta ett skritt tilbake, også hadde full oversikt 

over varene på øverste hylle. Vareplasseringer på nederste hylle og innenfor rekkevidden til 

små barn gjør at barn i tillegg får tilgang til markedsføring på alle sider av innpakningen på 

egenhånd. Barna kan da gripe varene på egenhånd, teste aktivitetene på baksiden og 

kommunisere med maskotene som promoterer merkevaren. Dermed blir barn mer 

”selvstendige” forbrukere når varene er plassert innenfor deres gripeavstand.  

Jeg observerte at barna nærmest automatisk ble trukket mot innpakninger med 

sjokoladebilder. Barna i denne studien tolket det visuelle på emballasjen billedlig. Et sentralt 

funn er at barna var svært observante og så detaljer på innpakninger som foreldrene ikke 

legger merke til. Dette bidro til at barna lot seg forføre av alle de ulike konkurransene, 

rebusene, leker og morsomme tegneseriefigurene på innpakningen, mens foreldrenes 

oppfatning var av en helt annen karakter.  

Studien viser også at barn og foreldre har tatt til seg matvareprodusentenes skille mellom 

barnemat og voksenmat, et skille som på mange måter kan trekkes mellom sukkerrike og 

sukkerfattige matvarer, samt usunn og sunn mat.  Foreldrene bidro til å opprettholde denne 

barnematdiskursen ved å bruke disse varene som belønning til barna. Syvåringene ble dratt 

mellom butikkens markedsføring (barnemat-diskursen) på den ene siden og foreldremakten 

(sunnhetsdiskursen og motstå-fristelser-diskursen) på den andre siden.  

 

 Er barn sårbare eller kompetente forbrukere? 

I teorikapittelet diskuterer jeg ulike syn på barndom. På den ene siden kan barn ses som 

sårbare, passive og naive i møte med markedsføring (Buckingham, 2007). Tilhengerne av 

denne tankegangen mener barn trenger veiledning, opplæring og reguleringer, som beskytter 

barn mot markedsføring og medier. På den andre siden oppfattes barn som kompetente og 

aktive fortolkere av markedsføring og medier (Buckingham, 2007). Barn ses da som 

reflekterte og ”kloke forbrukere”, som forstår intensjonen med reklame i en tidlig alder. I 
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likhet med Buckingham (2007) og Sparrman (2009), har jeg valgt å bevege meg forbi 

polariseringene i feltet. Dermed er jeg åpen for at barn kan være både sårbare og kompetente i 

møte med de ulike markedsføringsstrategiene i matbutikken. Denne barndomsforståelsen er 

utgangspunktet når jeg diskuterer på hvilke måter barn forholder seg til hylleplasseringer, 

innpakninger og foreldrene i en butikksituasjon.  

8.2.1 Sukkerrike fartsdumper frister barn 

I likhet med mange internasjonale studier finner jeg at de barneprofilerte produkter inneholdt 

en høy mengde sukker (Calloway et al., 2014; Cairns et al., 2012; McGinnis et al., 2006). 

Barna i denne studien lot seg fascinere av spill og maskoter på innpakningene til de 

barneprofilerte varene med høyt sukkerinnhold. Barna var aktive og interagerte med figurer 

og spill på varer, som kjeks og frokostblandinger. Både Sjøberg (2013) og Cochoy (2008) 

påpeker at markedsaktørene møter barn med en ”invitasjon” til å leke med figurene, spillene 

og rebuser på varene med barnedesign. Studien min viser at syvåringene tar imot 

”invitasjonen” fra innpakningene på nederste hylle. Buckingham (2007) er skeptisk til 

antagelsen om at ”aktive” barn ikke blir like påvirket av medier og markedsføring og hevder 

at det motsatte kan være tilfelle. I likhet med Buckingham (2007) finner jeg at ”aktive” og 

selvstendige barn blir ekstra sårbare: Når Tom og Jerry-kjeksen står på nederste hylle gikk 

barna inn en relasjon med merkevaren på egenhånd. På den måten skapes bånd mellom barna 

og maskotene til de mest sukkerrike varene, selv om foreldrene ikke lar seg overtale til å 

kjøpe produktet.  

 

Adferdsøkonomien har demonstrert, med en rekke eksperimenter, at den nære konteksten har 

mye større betydning for de valgene vi tar, enn det vi er klar over (Thaler & Sunstein, 2008). 

Varene som omkranser de barneprofilerte produktene har altså betydning for barnets 

oppmerksomhet. Ifølge Winson (2004) plasseres ofte næringsfattig pseudomat i ekstra synlige 

spesialhyller, da disse varene gir høy fortjeneste til butikken. Karleggingen viste at butikken 

introduserte sukkerrike fartsdumper (Dulsrud & Jacobsen, 2008) i form av sjokkselgere og 

salgsøyer med brus og sjokolade, tett inntil flere av de barneprofilerte mat- og drikkevarene. I 

analysen finner jeg at barna ble fristet av barnerettede frokostblandinger med sjokolade og 

brus samtidig. WHO (2015a) påpeker at høyt sukkerinntak kan føre til fedme og sykdommer. 

Fra et helseperspektiv kan barn bli svært sårbare i møte med sukkerrike mat- og drikkevarer 
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med mange barnerettede virkemidler. Foreldrene i min studie avviste stort sett barnas ønsker 

om å kjøpe slike matvarer. Det bør likevel innvendes at foreldres evne til å si nei er avhengig 

av situasjonen og ressurser, og at barns sårbarhet henger sammen med foreldres muligheter og 

evner. Den horisontale hylleplasseringen representerer dermed utfordringer for både barn og 

voksne.  

8.2.2 Barn observerer varer på øverste hylle 

Butikklokalets utforming (valgarkitektur) kan lede barn i bestemte retninger. Flere 

internasjonale studier finner at produktplasseringer i barns øyehøyde lettere tiltrekker seg 

deres oppmerksomhet enn andre hylleplasseringer (Calloway et al., 2014; Ebster et al., 2008). 

Et av mine mest overraskende funn var derfor barnas evne til å se produkter både høyt og lavt. 

Matprodusentene kan dermed lokke til seg barns oppmerksomhet gjennom innpakninger på 

både øverste og nederste hylle. Men når mat- og drikkevarene er plassert høyt blir barna 

avhengig av foreldrene for å få tak i varene. 

Lave produktplasseringer gjorde at barna kunne være aktive og deltagende forbrukere som 

kommuniserte med figurene og spillene på innpakningene uten at foreldrene merket det. 

Kanskje ikke foreldre er så oppmerksomme på nederste hylle der de står og vurderer om de 

skal kjøpe Rugsprø eller Wasa på øverste hylle? Dermed kunne barna interagere med 

maskotene på de mest sukkerrike varene, uten at foreldrene fikk det med seg. Lave 

produktplasseringer bidrar også til at barna kommer fysisk nærmere varen. Fristeteknikkene 

på framsiden av produktene kan da bli større og mer effektfulle. Kanskje produktplasseringer 

på øverste hylle minimerer risikoen for at barna blir fristet, da salgsplakaten på pakkene blir 

mindre og lenger unna? Når kjøpmann plasserer nøkkelhullsmerkede Firkorn på øverste hylle 

og sukkerrike frokostblandinger på nederste, kan dermed både barn og foreldre bli sårbare 

forbrukere i butikk. Det kan være grunn til å tro at produktplasseringer på øverste hylle 

beskytter barna mer mot markedsføring, da barna blir avhengig av foreldrene for å få tak i 

produktet.   

8.2.3 Tolker bokstavelig 

Barna i min studie tolket reklamebildene på produktene svært konkret. Dette står i kontrast til 

McNeal (2007), som hevder at barn er kloke og kompetente forbrukere som forstår 

intensjonen med reklame (inkludert tv-reklame) fra tidlig alder. Et av barna fortalte at han 
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hadde sett apekatten kaste ut sukkeret av Safari-yoghurten på tv, og forklarte at det derfor 

ikke er sukker i yoghurten lenger. Syvåringene framstår som godtroende og ukritiske i møte 

med reklamebilder på innpakning. Førsteklassinger kan altså være svært tillitsfulle til 

markedsføring på emballasje. Barn i denne alderen har ikke ressurser til å avdekke hvordan 

reklamebilder fremstiller produkter på en overdreven positiv måte. Barn tolker reklamebilder 

som ”sanne”, noe som sannsynligvis gjør barna svært sårbare i møte med bilder på 

innpakninger.  

8.2.4 Barn ser mer enn voksne  

Barn er som nevnt svært observante, og ser detaljer som voksne ikke legger merke til. For 

eksempel sa ett av barna at hun så en dame på yoghurten, noe jeg ikke klarte å se før barnet 

pekter og viste meg. Man kan dermed stille spørsmål ved om barns evne til å se detaljer, gjør 

dem ekstra sårbare for markedsføring på produkter? Barn er i tillegg også mindre preget av 

rutiner i møte med innpakninger, enn foreldrene sine. De lar seg fascinere av detaljer som er 

utenfor oppmerksomheten til foreldrene.  

8.2.5 En allianse mellom barna og produktene  

Markedsaktørene bruker en form for ”antivoksenhet” for å få barna over på deres side 

(Buckingham, 2007; Korsvold, 2015; Sjøberg, 2013). Det vil si at matvareprodusentene 

formidler at mat- og drikkevarene er morsomme for barn og kjedelige for voksne. Lignende 

funn gjøres også i denne studien. For eksempel opplevde flere av syvåringene yoghurtbegrene 

som morsomme lekefigurer de kan samle på. Gjennom denne ”anti-voksenheten” skapes en 

maktrelasjon hvor markedet tar parti med barna, mot deres foreldre og andre voksne 

(Buckingham, 2007). På den måten skapes et generasjonsskille hvor barn og voksne står som 

motpoler og som uenige i spørsmål om forbruk i butikksituasjonen (Sjøberg, 2013). Når 

matprodusentene kommuniserer til barna gjennom kjente merkevarer som Kristiansand 

Dyrepark, apen Julius og Legoland, oppstår det en allianse mellom barna og produktene, som 

kan skape konflikter mellom foreldre og barn.  

Med barnematdiskursen klarer markedsaktørene å lokke barna over på deres side, gjennom å 

appellere til kompetanse barna allerede har. Når matprodusentene bruker kjente merkevarer 

fra barnas liv på matvarene får barna ekstra argumenter mot foreldrene. Barna er kompetente 

forhandlere når de overbeviser foreldrene om at familien må ha en kjent figur fra Barne-tv 
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eller Dyreparken i Kristiansand på innpakningen. Markedsføringsstrategiene med kjente 

merkevarer fra barnas liv, kan gjøre barna mer ressurssterke og overbevisende i 

forhandlingene med foreldrene. Når barn klarer å overtale foreldrene til å kjøpe varene de 

ønsker seg, vitner det om høy kompetanse. Det kan også stilles spørsmål ved om det nettopp 

er de mest egenrådige og selvstendige barna som inngår tettest relasjon med produktenes 

maskoter, og dermed blir ekstra sårbare?   

Fra foreldrenes perspektiv ender de ofte med å trekke det korteste strået, da alliansen mellom 

barna og produktene blir svært sterk. Foreldrene blir sårbare når de sukkerrike produktene tar 

parti med barna deres mot dem. Foreldrene må stå imot press og blir alene om å beskytte 

barna mot markedsføringen av usunne mat- og drikkevarer i butikken. Ikke alle barn har 

ressursrike foreldre. Det er grunn til å stille spørsmål om hvem skal beskytte barna mot de 

sukkerrike varene om foreldrene ikke orker eller klarer?   

 

 Konklusjon 

Syvåriger er langt mer observante enn det jeg forventet. For det første ser syvåringer detaljer 

på både øverste og nederste butikkhylle. ”For å se varene på øverste hylle, tar jeg jo bare ett 

skritt bakover”, som et av barna forklarte meg. For det andre viser videofilmene at barna ofte 

finner varer raskere enn foreldrene. For det tredje ser syvåringene detaljer på innpakningene 

som voksne ikke legger merke til, og det visuelle tolkes helt bokstavelig: Hvis det er bilde av 

jordbær og melk på yoghurten, tror barna yoghurten kun inneholder jordbær og melk, ikke 

sukker; fordi det er jo ikke sukker på bildet.  

I kartleggingen av barneprofilerte produkter, fant jeg 43 mat- og drikkevarer (godteri er ikke 

inkludert i kartleggingen av den utvalgte butikk). Mange, over halvparten, av de 

barneprofilerte varene faller i kategorien usunn, og over halvparten var plassert i de to 

nederste hyllene.  

Observasjonene og intervjuene med barna vitner om at de mest sukkerrike og barneprofilerte 

varene i stor grad frister og trigger barnas oppmerksomhet. Studien viste også at de 

barneprofilerte varene som var plassert på de nederste hyllene hadde ekstra stor 

tiltrekningskraft på syvåringene. Når varene er innenfor syvåringenes gripeavstand, kan barna 
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snu varen på egenhånd. Dermed kan merkevarens maskoter, spill, og konkurranser 

kommunisere til barna på hele seks flater; forsiden, baksiden, topp, bunn og de to sidene.  

Det ble tidlig klart at barna ikke bare påvirkes av butikkens valgarkitektur og markedsføring, 

men at foreldrene har en viktig ”bufferrolle” mot all markedsføring barn møter i butikken. 

Produkt-barn-foreldre danner på sett og vis en kommunikasjonstrekant: Barneprofilerte varer 

fanger barns oppmerksomhet, barnet vil ha varen og henvender seg til foreldrene som 

kontrollerer pengene, foreldrene avviser med at varen er usunn og ikke passer til hverdags. 

Slik oppdrar foreldre barna med en sunnhetsdiskurs og en motstå-fristelser-diskurs. 

Tilbydersiden, med sine barneprofilerte varer, har på sin side, overbevist både barn og 

foreldre om at disse varene hører til barn, noe som tydeliggjøres i barnematdiskursen. 

Denne studien tyder på at markedsføring rettet mot barn i butikk kan gjøre barn sårbare i møte 

med sukkerrike matvarer. Til tross for at WHO (2012) påpeker at både innpakninger og 

hylleplasseringer er markedsføring mot barn, inkluderes ikke disse to kanalene i den norske 

selvreguleringsordningen (MFU, 2009). Dermed er det fritt fram for norske matprodusenter 

og butikkjeder å benytte innpakninger og hylleplasseringer som markedsføringskanaler mot 

barn. Spill, rebuser og tegneserier på frokostblandinger med svært høyt sukkerinnhold er 

eksempler på salgsstrategier som ikke regnes som markedsføring mot barn i dag. Det samme 

gjelder krokodillegodteri og brus plassert ved siden av yoghurtbegre formet som nisser. Min 

studie gir eksempler på at både barna og foreldrene kan bli sårbare i møte med barneprofilerte 

og sukkerrike matvarer. Intervjuene og butikkobservasjonene kan tyde på at den norske 

selvreguleringsordningen ikke fungerer tilfredsstillende for å beskytte barn mot 

markedsføring av sukkerrike mat- og drikkevarer i matbutikken, fordi den i alt for stor grad 

belager seg på foreldrenes muligheter og evner til å beskytte barna sine.  

Når både hylleplassering og innpakning unntas fra selvreguleringen (MFU, 2009) blir 

foreldrene alene om å beskytte barna mot usunne mat- og drikkevarer i butikken. Dagens 

norske selvregulering bidrar dermed til en ansvarliggjøring av foreldre. Dette betyr at barns 

beskyttelse mot sukkerfristelsene i butikken avhenger av foreldrenes kapabilitet og situasjon. 

Med dagens selvregulering kan enkelte familier bli mer sårbare enn andre, noe som kan bidra 

til helseulikheter. 

 



93 

 

8.3.1 Forslag til videre studier 

Barna jeg har intervjuet og observert på handletur, har norske foreldre med høyere utdanning. 

Foreldrene i studien sier mye nei til sukkerrike varer barna ber om. Vi vet lite om hvordan 

barn av foreldre med mindre utdanning eller annen etnisk bakgrunn forholder seg til 

matbutikken. Tidligere studier har vist at barn av foreldre med lav utdanning og inntekt spiser 

mer sukkerrik og usunn mat (Bugge, 2010). Og at barn fra familier med lav inntekt og 

utdanning har en høyere forekomst av overvekt og fedme (Folkehelseinstituttet, 2014). Det 

kan derfor være interessant, og helsepolitisk viktig, å gjenta denne studien med andre typer 

familier. 
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Vedlegg 1: Informasjonsbrev til foreldre 

 

 

Undersøkelse om barns opplevelse av dagligvarebutikken – informasjonsbrev  

 

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) gjennomfører i 2015 en undersøkelse om 

hvordan barn og unge manøvrerer og forholder seg til butikklokalet i dagligvarebutikker. 

Undersøkelsen er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Statens 

institutt for forbruksforskning (SIFO). 

 

 

I Norge har det vært en uheldig vektutvikling blant barn og unge de siste tiårene og ulike 

helsefremmede tiltak har blitt diskutert. Ett av tiltakene omhandler regulering av usunn mat- 

og drikkereklame rettet mot barn og unge. Hensikten med denne studien vil være å undersøke 

på hvilken måte markedsføring av sunne/usunne produkter retter seg mot barn i butikklokalet 

og hvordan barna responderer på denne markedsføringen i en butikksituasjon. Ved hjelp av et 

lite videokamera festet på hodet til noen utvalgte barn, ønsker vi å undersøke hvordan barna 

manøvrerer og forholder seg til butikklokalet. Det sies mye om hvordan produktreklame 

påvirker barn, men det er dessverre få studier som kartlegger barns opplevelser i butikk.  

Formålet med denne undersøkelsen er å øke kunnskapen om dette. 

 

Du får dette brevet fordi vi håper at du vil bidra ved å dele din erfaring med oss på en eller 

flere av undersøkelsens deler:  
 

1) Videoassistert observasjon og intervju av barn med foreldre i en butikksituasjon 

2) Intervju med foreldre før eller etter handleturen 

 

Deltakelse i de ulike undersøkelsesdelene er frivillig. Man kan godt delta i en eller noen av 

delene uten å måtte delta i alle Du kan når som helst trekke deg uten å måtte oppgi noen 

grunn. Deltagere som ønsker det vil få tilgang på resultatene når de foreligger.  

 

Undersøkelsen gjøres i henhold til rettledning fra Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. Forskerne i prosjektet har taushetsplikt. Data som 

innhentes fra deg vil kun brukes som beskrevet under formålet med undersøkelsen. Alle 

opplysninger vil bli behandlet uten navn eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Det 

vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse offentliggjøres. Navn 

og kontaktinformasjon om dere lagres atskilt fra annen informasjon dere oppgir og slettes ved 

prosjektslutt 31.12.2015, dersom du ikke har gitt særskilt tillatelse til videre oppbevaring. 

 

Med vennlig hilsen  

Thea Grav Rosenberg (prosjektmedarbeider) 

STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) 

 

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til: 

Prosjektmedarbeider: Thea Grav Rosenberg 

tlf: 97 76 72 19, epost: thea.grav.rosenberg@sifo.no   
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Vedlegg 2: Intervjuguide 

 

Observasjonsplan og intervjuguide  

Hvordan møte barnet: Jeg er veldig glad for at du ville møte meg og bli med. Vet ikke om 

pappa har fortalt om hva vi skal? Jeg gjør nå et prosjekt om hvordan barn syns det er å være i 

matbutikken, og derfor lurer jeg på hvordan butikken ser ut for et barn som deg. Jeg ønsker at 

kamera mitt skal være med deg og pappa på handletur i butikken. Det hadde vært kjempefint 

om du vil hjelpe til ved å ha kamera mitt på hodet ditt? 

Fellesinstruks til foreldrene og barnet: Jeg vil at dere skal oppføre dere mest mulig slik 

dere pleier i matbutikken. 

Instruks til foreldre på forhånd: Kan du gå i gjennom butikken å handle/stoppe ved de 

hyllene du pleier? Hvis du ikke vil kjøpe produktene du pleier nå, kan du isteden stoppe opp å 

studere de produktene du pleier å kjøpe. Fint om du kan gjøre det i et rolig tempo, ta deg god 

tid. Fint om du og barnet ditt kan snakke sammen på samme måte som dere pleier til vanlig 

når dere handler. Jeg ønsker en mest mulig naturlig handlesituasjon. 

Intervjuguide til barnet etterpå: 

1. Hvordan synes du det var å handle sammen med mamma/pappa i dag? 

2. Tenkte du over at du hadde kamera på hodet?  

3. Kan du vise meg hvor i butikken du gikk? 

a) Hvorfor stoppet du ved denne hylla? 

4. Var det noen produkter du fikk lyst på i butikken i dag? Kan du peke på det for meg, 

a) Hvorfor fikk du lyst på det? 

b) Var det fordi den smaker godt? 

c) Hva gjør at den er god? Hvordan vet du at den er god?  

d) Kan du beskrive hvordan den ser ut utenpå?  

e) Tror du pappa liker den? Passer den til mamma? 

f) Noen andre grunner til at du vil ha den? 

g) Pleier du å få lyst på det? 

h) Har du smakt det før? 

5. Var det noe annet i butikken du la spesielt merke til i dag? Kan du vise meg det? 

6. Er det noe du liker å gjøre i butikken? 

7. Er det noe du ikke liker i butikken? 

8. Vet du forskjell på hva som er sunt/ usunt i butikken? 

9. Synes du det er lett å finne godteriet i butikken? Eller syns du butikken burde plassert 

det et annet sted? Er det noe ting du hadde lyst på i dag som du syns butikk har 

plassert på rart sted? Hvor i butikken synes du godteri skal være? 
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Generelle spørsmål hvis tid til slutt: 

10. Pleier du å få lyst på noe i matbutikken? 

11. Hvis ja, hva pleier du å få lyst på? 

12. Pleier mamma og pappa å kjøpe det du har lyst på? 

13. Hvis ja, hva pleier mamma og pappa å kjøpe da? 
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Vedlegg 3: NSD godkjenning 
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