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Kommersialisering av 
barndommen – utfordringer og 
dilemmaer 

 

 Consuming children. Commercialisation and the Changing 
construction of Childhood  

 David Buckingham and Vebjørg Tingstad, (NOSEB) 

 

 Hvordan forbrukskulturen konstruerer barndom og hvordan 
forbruk og reklame har betydning i barns hverdagsliv 

 

 Fokus på barn i barnehagealder 

 

 Forbruk i en norsk kontekst  
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Norske barn har minst 500 leker hver 
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Bakgrunn for prosjektet 

 

…tradisjonelt har unge barn (under 
3 år) vært forskånet for dirkte 
markedføring…det vi ser nå er et 
økt fokus på å nå denne gruppen 
direkte  (Buckingham & Tingstad, 
2007). 
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Det «barnevennlige» Norge 
 

 

 1896 – Norge først i verden med en barnevernlov 

 1915 - Castbergske barnelovene 

 1946 - Innføring av barnetrygd 

 1981 - Verdens første barneombud  

 1991 - Verdens første barneminister  

 1991 - Norge ratifiserte barnekonvensjonen 

 2003 - Inkorporert i Menneskerettighetsloven 

  

 

 



 
 

 

From the marketer’s point of view 
children are brand sensitive at a very 
early age and a baby becomes a 
consumer at the moment she or he can 
see clearly (Thomas, 2007:2). 
 





 

Barn som uskyldige offer i  
forbrukersamfunnet  

 

Barn som kompetente forbrukere 
som manøvrerer i 
forbrukersamfunnet  
 



 

Nye målgrupper  

(Kids Getting Older Younger - KGOY) 

 

Integrert markedsføring og sponsing 

 

«Små keisere» 
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En verden i rosa og blått 



Frost – en helt ny 

vintersportserie for barn 

Full rulle med riktig 
utstyr! 

Slalåmutstyr av høy kvalitet gir 
topp ytelse –til tøffe gutter! 



Jul i Blåfjell «integrert reklame» 

 



Gucci for babyer 
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Hvorfor interessant å se på 
kommersielle prosesser i 

barnehagen?  

 

 Viktig arena i barns oppvekst  

 

 Fokus på “riktige leker” (ikke barbie – 
ikke spider man) 

 

 Fokus på likestilling og på barns 
medbestemmelserett (jfr handlingsplan) 

 

 



Kaptein Sabeltann prosjektet 

 Nå om dagen fokuserer vi veldig på barn rett til 
deltagelse – barn uttalerett – de skal være med 
på beslutninger – vi tar hensyn til deres 
ønsker….og forsøker å se hva er de interessert 
i….det er jobben vår! 

 …og Kaptein Sabeltann prosjektet er et 
eksempel… 

 …barna er veldig interessert i kommersielle 
figurer, og for eksempel Piratprosjektet det 
laget vi…for at guttene de var så opphengt i 
K.S. (ansatt i bhg.) 
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 Jeg har inntrykk av at de ser alt for mye TV – 
og ja når en to åring kommer m Pirates of 
Caribien på matboksen og begynner å snakke 
om filmen, da synes jeg det har gått alt for 
langt….. (ansatt i bhg.) 
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 Jeg ser det har det blitt veldig mye av 
dette prinsesse kriger greiene – det har 
blitt mer polarisert enn det var for en 
stund tilbake.  

 Og det kommer fra kommersialiseringa, 
det henger jo sammen med hva som tilbys 
at unges skal kles opp som voksne. 
Og når det er karneval så ser vi at det er 
veldig mye prinsesser, og så er det 
supermann et eller annet….. (ansatt i bhg.) 
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Karneval som eksempel  
 

 81 barn deltok  (42 jenter og 39 gutter) 

 

 24 av jentene var prinsesser, resten var feer 
eller en disney figur. Ei jente hadde et typisk 
«guttekostyme» (Cars) 

 

 23 av guttene var pirater, Spider man eller 
supermann. Ingen gutter hadde 
«jentekostymer» 
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For jenter og for gutter  



Rosafiseringen  

Du kan ikke sende en gutt kledd i rosa til 
barnehagen – det vil være som å kaste han 
til ulvene…… 

Det er noen grenser…jenter er jenter og 
gutter er gutter….han er en gutt! Altså jeg 
vil at han skal være en gutt. Hvis en gutt 
begynner å oppføre seg mer som en jente 
enn en gutt – å gå i jenteklær – da er det 
noe feil…..(far til 3 år gml gutt) 
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Feministen 

 

Jeg forsøker å finne klær som er 
kjønnsnøytrale. Jeg blir ofte spurt om 
det er en gutt eller en jente…i 
utgangspunktet forsøker jeg å behndle 
henne som at hun er en superhelt og 
ikke bare en søt liten prinsessse.. 
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Feministen 

 

 

Altså, den dagen hun begynner på 
skolen, eller i barnehagen…..hvis det 
enesten hun vil er å ha på seg rosa – 
fordi det er det de andre jentene har, så 
tenker jeg at ……..da må jeg nok bare la 
henne få det….. 
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Når jeg skal gjøre henne glad – 
da kjøper jeg Hello Kitty 



 

 Jeg gikk i mot mine egne prinsipper…men det 
er det du gjør for å tilfredsstille dine barn. Og 
han ble så glad….enda jeg hadde bestemt meg 
for ikke å kjøpe den, men når jeg ser hvor 
glad han ble…..  
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 Vi måtte slutte med ta med dag…det førte til 
store konflikter og en konkurranse – hvem 
kan ta med den fineste og dyreste leken? Hva 
skal du ta med neste gang…og dessuten 
skaper det et press ift de familiene som ikke 
har så mye… 
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Kommersialisering av barndommen:  
dilemmaer  

 De ansattes dilemma:  

barn skal rett til medvirkning –  

men hva gjør vi når dette går ut over likestillingen? 

 

 Foreldrenes dilemma:  

“jeg burde ikke kjøpe det, men hvis jeg gjør det blir 
hun/han så glad!” 

 



Kommersialisering av 
barndommen: utfordringer  

  

 Segregeringsprosesser knyttet til kjønn, 
klasse og etnisitet  

 

 Barna må utrustes med kunnskap om 
marked, reklame og medier 

 

 Foreldre må informeres, oppdateres og 
utfordres 
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