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Ágrip 
Þessi ritgerð var skrifuð með það markmið í huga að kynna lesendum þau áhrif sem 

börn geta haft á kauphegðun og neyslu foreldra. Í upphafi er gerð ítarleg útlistun á því 

hvað kauphegðun er, þ.e. ferlið sem neytendur fara í gegnum þegar þeir festa kaup á 

vörum og þjónustu, þátttakendum í því ferli og áhrifaþáttum. Þarfapýramídi Maslows 

er einnig kynntur til sögunnar. Því næst eru áhrif útskýrð og hvernig þau flokkast í 

bein og óbein áhrif. Einnig eru áhrifavaldi og flokkun þess gerð skil. Áhrif barna stafa 

meðal annars af mismunandi breytum sem teknar eru sérstaklega fyrir og eru 

eftirfarandi: aðferðir, aldur, auglýsingar, foreldrar, umhverfi, vörutegundir, þátttaka í 

kaupákvörðunarferlinu og þekking. Leitast var við að sýna fram á hvernig og hvenær 

börn hafa áhrif og með hvaða hætti. Það var gert með því að bera saman hinar ýmsu 

rannsóknir sem hafa verið gerðar víðsvegar um heiminn. Flestar rannsóknir koma frá 

Bandaríkjunum. 

Helstu niðurstöður þessara rannsókna benda til þess að eldri börn hafi mun meiri 

áhrif en yngri og þær aðferðir sem börn beita séu misgóðar. Þá er „mikilvægisnöldur“ 

mun áhrifaríkara en sífellt nöldur en eldri börn eru líklegri til að beita því. 

Auglýsingar hafa þau áhrif á börn að þau biðja frekar um þær vörur sem þau hafa séð 

auglýstar. Foreldrar eru flokkaðir í fjórar flokka þar sem þeir sem tilheyra flokknum 

dekrarar eru hvað eftirlátsamastir og ná börn þeirra því að fá hvað mest. Ef börn eru 

með í för í verslunarferðum er líklegra að foreldrar kaupi fleira en þeir ætluðu sér áður 

en lagt var af stað og uppsetningar og röðun vara hafa áhrif á hvað það er sem börn 

biðja um þar. Þær vörutegundir sem börn biðja mest um eru ýmiskonar matvörur á 

borð við morgunkorn og sætindi en aðrir vöruflokkar eins og leikföng og 

afþreyingarefni eru einnig á sama lista. Þátttaka barna í kaupákvörðunarferlinu er 

töluverð en mismikil eftir því á hvaða stigi ferlið er. Þekking barna er einnig 

mikilvægur þáttur í því hversu mikil áhrif þau hafa því foreldrar spyrja þau í auknum 

mæli eftir aðstoð og áliti á hinu og þessu. 
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Summary 
The objective of this thesis is to introduce to its readers the influence that children can 

have on the buying behavior and consumption of their parents. In the beginning there 

is a thorough description of what buying behavior is, that is, the steps that consumers 

go through when they buy products and services. The participants and the influence 

factors in that process are also descriped and Maslow´s pyramid of needs is 

introduced. Influnce and how it divides into passive and active influence is then 

explained. Social power and its divisions are presented. The influence of children can 

stem from a few different variables, e.g. techniques, age, commercials, parents, 

environment, product categories, involvement in the decision making process, and 

knowledge. The specifics of how and when children influence their parents has 

attempted to be analyzed by comparing a variety of published studies on this subject, 

most of which were held in the United States of America.  

The findings of these studies reveal that older children have much more influence 

than younger ones and the techniques that they use have mixed results. Importance 

nagging is more successful than persistent nagging and older children are more likely 

to exert the former. Commercials effect children in the sense that they ask for the 

things they have seen in them. Parents are divided into four groups. The group called 

indulgers is more likely to indulge their children and say yes to their requests. If 

children are accompanying their parents in the store, the parents are more likely to 

spend more money than they would have if they had left their children at home.  

The arrangement of the store also matters because what is at the eye level of 

children is more likely to be requested by them. The products that children most often 

ask for are different foods; for example, cereal and sweets, but other things such as 

toys and entertainment products are also requested. The participation of children in the 

decision making process is considerable, but different depending on which stage the 

decision is in. The knowledge children have about different products is an important 

factor on how much influence they have because parents ask them more often for help 

and opinions on things.  
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1 Inngangur 
Þegar fólk ákveður að eignast börn veltir það ýmsum atriðum fyrir sér, svosem 

hvernig tilfinning það sé, hvort það verði góðir foreldrar og hvað framtíðin beri í 

skauti sér. Ýmis önnur atriði koma upp í hugann eins og til dæmis hvað þurfi að kaupa 

og hvað það muni kosta. Það sem margir velta eflaust ekki eins mikið fyrir sér er að 

nú er að bætast við nýr fjölskyldumeðlimur sem mun hafa langvarandi áhrif á það hvar 

sé verslað, hvert sé farið að borða, hver ákveður hvað keypt sé og svo framvegis. Með 

öðrum orðum mun hinn nýi meðlimur hafa mikil áhrif á kauphegðun og 

neyslumynstur heimilisins til langs tíma. Það er því áhugavert að velta fyrir sér 

hvernig börn fara að því að hafa þessi áhrif og hvenær helst.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: Hafa börn raunveruleg áhrif á kauphegðun 

og neyslu foreldra? Mörgum þætti eðlilegast að svara þessari spurningu 

umhugsunarlaust játandi en leitað verður eftir staðfestingum og rökum til að styðja 

það svar.  Leitast verður við að svara þessari spurningu með því að bera saman 

rannsóknir sem hafa verið gerðar úti í heimi. Áhrif barna á kauphegðun innan 

heimilisins hafa þó ekki fyrr en tiltölulega nýlega orðið áhugaefni rannsóknarmanna 

þar sem áður fyrr voru aðallega rannsökuð áhrif maka á kaupákvörðunarferli 

fjölskyldunnar.  

Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun um helstu þætti kauphegðunar, þar á meðal 

helstu áhrifaþætti, kaupákvörðunarferlið þegar um vörur og þjónustu er að ræða og 

helstu þátttakendur. Næsti kafli tekur fyrir áhrif barna sem slík og hvaða þættir í 

nútímasamfélagi valda þeim. Í þessum kafla er fjallað um áhrifavald og mismunandi 

beitingu þess. Það er flokkað niður í bein og óbein áhrif þar sem beinu áhrifin eru 

augljós tjáning barna á því hvað þau vilja en þau óbeinu skýrast af því hverjar þarfir 

þeirra eru og hvernig foreldrar bregðast við þeim. Þar á eftir tekur við aðal kaflinn sem 

skiptist niður í nokkra undirkafla er varða breytur sem hafa áhrif á það hvernig börn 

hafa áhrif. Þessir undirkaflar heita Aldur, Aðferðir, Auglýsingar, Foreldrar, Umhverfi, 

Vörutegundir, Þátttaka í kaupákvörðunarferlinu og Þekking. Í þessum köflum er 

fjallað sérstaklega um hverja og eina breytu og rannsóknir sem hafa verið gerðar sem 

tengjast þeim. Að lokum er síðan umræðukafli þar sem efnið er tekið saman og farið 

yfir hvaða lærdóm megi draga af þessum skrifum og hversvegna rannsóknir á þessu 
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efni hérlendis ættu að vera aðgengilegri. Tilgátan er sú að börn hafi mun meiri áhrif en 

foreldrar og annað fólk geri sér almennt grein fyrir. Þessvegna er mikilvægt fyrir 

foreldra annarsvegar og markaðsfólk hinsvegar að þessu efni sé komið til skila og það 

kynni sér það nánar. Þessi skrif ættu að nýtast markaðsfólki á þann hátt að það geri sér 

betur grein fyrir við hvað það er að eiga þegar það vill ná til fólks með börn á 

heimilinu. Efnið er mjög áhugavert fyrir þær sakir að það eru börn allt í kringum 

okkur og þau geta á margan hátt stjórnað hegðun okkar og gjörðum. Því er gott að 

geta haft vitneskju um með hvaða hætti þau gera það.  
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kenning er vel þekkt í dag en í henni kemur fram að ófullnægðar þarfir séu hvatning 

fyrir fólk og er þörfum raðað í pýramída eftir því hverjum þarf að fullnægja fyrst. Í 

hverju þrepi er tiltekin þörf eða hvöt sem virkjar hegðun fólks og beinir henni að 

ákveðnum markmiðum. Þessar þarfir eru meðfæddar og sú fyrsta kemur strax við 

fæðingu, en það eru grunnþarfir alls fólks og kallast lífeðlislegar þarfir. Því næst koma 

öryggisþarfir, þá þörf fyrir félagsskap og ást, því næst þörf fyrir sjálfsvirðingu og 

virðingu annarra og að lokum lífsfylling, en þeirri þörf er sjaldnast fullnægt að öllu 

leyti. Manneskjur leitast því við að fikra sig upp pýramídann með því að fullnægja 

þörfunum hverri á fætur annarri.  

Þegar kaupandinn hefur greint þörfina aflar hann sér því næst upplýsinga. Ef að 

vara eða þjónusta er nærri eða hann veit nákvæmlega hvað hann vill er líklegt að 

þessu skrefi sé sleppt. Upplýsingaleitin getur bæði átt sér stað þannig að kaupandinn 

fer einfaldlega að líta meira í kringum sig og hafa augun opin fyrir upplýsingum um 

tiltekna vöru eða þá að hann hefur meira fyrir henni og leggur sig fram við að leita 

eftir skriflegum og munnlegum upplýsingum frá ýmsum stöðum. Helstu 

upplýsingabankar kaupenda eru persónulegar heimildir frá fjölskyldu, vinum, 

nágrönnum eða kunningjum, heimildir frá ýmsum miðlum svo sem auglýsingum, 

sölufólki, Internetinu, pakkningum eða uppstillingum, opinberar heimildir á við 

fjölmiðla og neytendasamtök og að lokum frá eigin reynslu, þ.e. meðhöndlun, skoðun 

og notkun á vörunni. Þessir ýmsu miðlar sem talað var um sjá venjulega um að 

upplýsa neytandann um hvað sé í boði en persónulegu heimildirnar hjálpa til við að 

meta vörurnar fyrir neytandann (Kotler o.fl., 2005).  

Þriðja skref kaupandans er mat á valmöguleikum. Eftir að hafa aflað 

upplýsinganna í skrefinu hér á undan getur hann nú borið valmöguleikana saman og 

metið kosti þeirra og galla. Kaupandinn metur valmöguleikana eftir mismunandi 

eiginleikum þeirra og eftir því hvað skiptir hann mestu máli. Það fer svo eftir 

aðstæðum hversu vel kaupandinn ígrundar málið, mat á sumum vörum tekur nokkrar 

sekúndur - fyrir aðrar getur það tekið marga daga, jafnvel mánuði (Solomon, 2002).  

Kaupákvörðunin sjálf er fjórða skrefið en þá hefur ein vara verið valin fram yfir 

aðrar og hún er þá keypt. Nokkur áhætta fylgir því að festa kaup á vöru, svo sem að 

hún standi ekki undir væntingum. Áhættan eykst eftir því hversu miklum peningum er 

verið að eyða, óvissu um kaupin og sjálfsöryggi kaupandans (Kotler o.fl., 2005).  
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Eftirkaupaáhrifin koma í ljós eftir að kaupin hafa verið gerð og annað hvort verður 

kaupandinn ánægður eða ósáttur með þau. Það sem stýrir því hvernig hann bregst við 

er sambandið milli væntinga kaupandans og skynjaðrar frammistöðu. Ef að varan 

stenst ekki væntingar verður kaupandinn vonsvikinn, ef hún stenst væntingarnar 

verður hann ánægður en ef hún fer fram úr væntingum verður hann himinlifandi 

(Kotler o.fl., 2005). 

2.2 Áhrifaþættir á kauphegðun 
Nokkrir þættir hafa áhrif á hvernig neytendur haga sér. Má þar nefna menningu, 

félagslega þætti, einstaklingseinkenni og sálfræðilega þætti. Þessum þáttum er 

ómögulegt að stjórna en mikilvægt að kynna sér vel til að skilja hvað liggur á bak við 

hegðunina. Menning hefur hvað mest áhrif á hegðun mannsins og stjórnar því hvaða 

gildismat, norm, siðferði og samskiptareglur börn alast upp við. Við hér á Íslandi 

ölumst upp við vestræna menningu þar sem flestir búa við fjölskylduaðstæður þar sem 

menntun, vinna og veraldleg gæði eru mikils metin (Bogi Þór Siguroddsson, 1993). 

Félagslegar aðstæður fólks eru mismunandi en öll eigum við þó samanburðarhópa, 

öðru nafni viðmiðunarhópa. Viðmiðunarhópur er sá hópur fólks sem hefur bein eða 

óbein áhrif á viðhorf eða hegðun einstaklings (Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2000). 

Einstaklingurinn notar viðhorf, hegðun, hugmyndir, skoðanir, val og eða gildi þessa 

hóps sem grunn að sínum eigin skoðunum þó svo að hann sé ekki, eða sækist ekki 

eftir að vera, hluti af þessum ákveðna hóp (BusinessDictionary.com, 2010). Þess má 

geta að þó svo að tvær eða fleiri manneskjur þurfti til að mynda hóp, þá er hugtakið 

viðmiðunarhópur notað yfir hverja þá mannsekju sem mögulega hefur áhrif. Dæmi um 

viðmiðunarhópa eru t.d. foreldrar, samstarfsmenn, stjórnmálaflokkar, hljómsveitir, 

leikarar eða börn (Solomon, 2002). 

Einstaklingseinkenni á við aldur, aldursskeið, starf og efnahag gefa hugmynd um 

hvernig neytandi hagar sér en erfiðara er að sjá fyrir um sálfræðilega þætti eins og 

persónuleika og lífstíl. Lífstíll getur til að mynda verið ólíkur þó svo að fólk komi úr 

sömu stétt og sama starfi (Bogi Þór Siguroddsson, 1993). 

2.3 Þátttakendur 
Þátttakendur í kaupákvarðanaferlinu geta verið einn eða fleiri og leika þá mismunandi 

hlutverk. Hver einstaklingur getur tekið að sér eitt eða fleiri hlutverk og eru þau eftirfarandi; 

upphafsmaður, áhrifavaldur, ákvarðanataki, kaupandi og notandi (Saxena, 2006).  



12 

Upphafsmenn eru þeir sem stinga fyrst upp á kaupunum í því skyni að varan eða 

þjónustan verði keypt vegna þess að þeim finnst hún vanta eða sé nauðsynleg. 

Upphafsmenn geta verið notendurnir sjálfir eða aðrir. Áhrifavaldar eru þeir sem hafa 

bein eða óbein áhrif á kaupákvörðunina með skoðunum sínum (Saxena, 2006). Börn 

sem áhrifavaldar eru orðinn sér markhópur í dag og hefur markaðsfólk gert sér grein 

fyrir hversu mikilvægur hópur þetta er. Samkvæmt heimildum er þessi markaður fimm 

til sjö sinnum stærri en sjálfur markhópurinn börn (Sutherland og Thompson, 2001).  

Ákvörðunartaki er sá sem ákveður hvort það eigi að kaupa, hvaða vara það skuli 

vera, hvernig það verður framkvæmt, hvenær og hvar. Það er síðan kaupandinn sem 

sér um að kaupa vöruna eftir að ákvarðanatakinn hefur sagt honum til. Notendurnir 

eru augljóslega þeir sem nota vöruna eða þjónustuna eftir að hún er keypt (Saxena, 

2006). Börn eru líkleg til að leika hvaða hlutverk sem er en eru þó sjaldnast 

kaupendur, að minnsta kosti á yngri árum, og þurfa þessvegna að fara í gegnum 

milligöngumann sem í flestum tilvikum eru foreldrar (Evans, Jamal og Foxall, 2006).  

Með því að skilja hina ólíku þátttakendur í ákvarðanaferlinu og sterkustu 

áhrifavaldana á kauphegðunina getur markaðsfólk þróað áhrifarík skilaboð til að 

styðja við fýsileg tilboð til markhóps (Kotler o.fl., 2005). 
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3 Áhrif barna 
Nokkrar kenningar eru til um það hvers vegna börn í dag hafi mun meiri áhrif en þau 

höfðu áður fyrr. Má þar til að mynda nefna að aukin áhrif barna í fjölskylduákvörðunum 

séu til komin vegna aukins frjálslyndis í samböndum foreldra við börn í hinum vestræna 

heimi. Fyrir aðeins nokkrum áratugum einkenndust uppeldisaðferðir af valdi, hlýðni og 

virðingu. Í dag hafa hinsvegar skilningur, jöfnuður og málamiðlanir fengið aukið 

mikilvægi. Sambandi foreldra og barna er ekki lengur stýrt með valdi og skipunum heldur 

samningaviðræðum (Valkenburg og Cantor, 2001).  

Í nútíma vestrænum fjölskyldum eru börn hvött til þess að taka þátt í ákvörðunum 

og skoðanir þeirra eru teknar alvarlega (Gunter og Furnham, 1998). Núorðið beina 

konur sjónum sínum meira að frama og hefur því orðið endurskipulagning á valdi sem 

gefur öðrum fjölskyldumeðlimum, þar á meðal börnum, meira vald (Clulow, 1993). 

Aukinn kaupmáttur og áhrif barna á ákvarðanir fjölskyldunnar eru einnig útskýrð 

útfrá þeim breytingum sem áttu sér stað á áttunda og níunda áratug síðustu aldar. Þar á 

meðal þær að foreldrar þéna mun meira og eru betur menntaðir, þeir eignast börn mun 

eldri og eiga færri en áður tíðkaðist, það eru fleiri einstæðir foreldrar og einnig algengt 

að báðir foreldrar vinni úti (Gunter og Furnham, 1998). Saman hafa þessar breytingar 

þau áhrif að foreldrar eru mun undanlátsamari og sjá til þess að börn sín vanti aldrei 

neitt (McNeal, 1999).    

Síðustu áratugi hafa börn í auknum mæli orðið áhugaefni markaðsfólks vegna þess 

hve stórt hlutfall þau eru af markaðnum, þ.e. bæði sem markhópur og 

framtíðarmarkhópur, en síðast en ekki síst sem áhrifaavaldar. Samkvæmt heimildum 

er markhópurinn börn sem áhrifavaldar fimm til sjö sinnum stærri en markhópurinn 

börn (Sutherland og Thompson, 2001). Eins og segir í grein Calvert (2008), „to 

influence youth is to influence the entire family´s buying decisions“. 

Börn eru mjög fljót að tileinka sér nýja tækni og fylgjast oftar en ekki betur með því 

sem er að gerast á markaðnum heldur en foreldrar. Þau lifa og hrærast í netheimum sem 

opna þeim ýmsa möguleika á að kynnast tilboðum og markaðssetningu ýmissa vara, hvort 

sem þær eru ætlaðar þeim eða ekki (Jobber, 2010). 
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Fjölmargir rannsakendur og greinarhöfundar eru sammála um það að nú verði börn 

mun yngri að neytendum en áður fyrr og mun öflugri (Brusdal, 2006; McDougall og 

Chantrey, 2004). Þau börn sem núna tilheyra hinum svokallaða „tweens“ aldurshópi, á 

aldrinum 10-12 ára, hafa þurft að þroskast mun hraðar en nokkur önnur kynslóð á 

undan þeim (McDougall og Chantrey, 2004). 

3.1 Áhrifavald 
Áhrifavald (social power) á við um þá getu að breyta aðgerðum annarra, hvort sem 

þeir sem verða fyrir barðinu láta undan viljugir eða tilneyddir. Áhrif eru sögð eiga sér 

stað þegar manneskja hegðar sér á þann hátt að ætla meðvitað eða ómeðvitað að 

breyta hegðun annarrar manneskju (Cartwright, 1959). Mikilvægustu undirstöður 

áhrifavalds skiptast í sérþekkingarvald, umbunarvald, viðmiðunarvald, lögmætt vald 

og þvingunarvald (Solomon, 2002). Eiga þessar tegundir valds bæði við foreldra jafnt 

sem börn þar sem þau geta beitt þeim á mismunandi hátt (Flurry og Burns, 2005).  

Sérþekkingarvald (expert power) lýsir því að hafa sérstaka þekkingu á ákveðnum 

hlutum, sem börn gera á vissum sviðum meðal annars vegna þess að þau eru fljót að 

tileinka sér nýja hluti og tækni. Unglingar eru meðal annars oft á tíðum taldir vera 

sérfræðingar heimilisins hvað varðar hljómflutnings- eða sjónvarpstæki (Jobber, 2010).  

Umbunarvald (reward power) vísar til þeirrar getu að veita aðila eitthvað hagstætt, 

háð jákvæðri hegðun. Umbun frá börnum er til dæmis góð hegðun, að ljúka við 

heimilisverk eða að sýna ást og væntumþykju gegn því að fá eitthvað ákveðið sem þau 

vilja. Viðmiðunarvald (referent power) er útskýrt þannig að aðrir finna til samkenndar 

með einhverri ákveðinni manneskju. Því er einnig lýst sem aðdráttarafli sem þessi 

manneskja hefur á aðra og þeir vilja laga sig að skoðunum hennar til að finna fyrir 

nálægð við hana (Solomon, 2002). 

Þeir sem hafa lögmætt vald (legitimate power) eru álitnir hafa rétt til þess að hafa 

áhrif á eða fyrirskipa hegðun eða skoðanir annarra. Börn hafa lögmætt vald af því leyti 

til að þau hafa rétt til að velja á grundvelli áhuga þeirra á vörunni, þá sérstaklega þegar 

þau eru neytendur hennar, eins og t.d. leikfangs, matvöru eða fatnaðar. Að lokum er 

það þvingunarvaldið (coercive power) sem börn beita með látum þar sem þau gefa 

foreldrum val um að gefa eftir eða fá í staðinn refsingu. Foreldrarnir gefa eftir meðal 

annars til að halda barninu rólegu og til þess að vekja ekki óþarfa athygli. Börn vita 

alveg að í mörgum tilvikum virkar þessi aðferð þó svo að henni sé frekar beitt af 
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yngstu kynslóðinni. Þess konar athafnir virka einungis til styttri tíma litið og breyta 

ekki hegðun né viðhorfi varanlega (Solomon, 2002).  

Þessar fimm tegundir áhrifavalds geta verið notaðar beint og óbeint. Notkun valds 

til þess að hafa áhrif er venjulega vísvitandi og augljós og þessvegna flokkuð sem bein 

áhrif en í sumum tilfellum eru þau óbein svo sem þegar viðurvist valdsins er nóg til að 

hafa áhrif (Flurry og Burns, 2005).  

3.2 Bein áhrif barna 
Bein áhrif (active social power) eru skynjuð og stjórnað af hendi barnanna sjálfra. Til 

þess að beita áhrifum verður barnið að meta hæfileika sína til að nýta áhrifavaldið, 

velja aðstæður samkvæmt þeim og hrinda þeim í framkvæmd til þess að ná tilætluðum 

árangri (French og Raven, 1959).  

Bein áhrif barna eru mun augljósari og mælanlegri en þau óbeinu. Með beinum 

áhrifum er annars vegar átt við þau tilfelli þegar barnið biður foreldri sitt um að fá 

tiltekna vöru, t.d. þegar barn og foreldri eru saman í innkaupaferð. Einnig er átt við 

bein áhrif þegar barnið er beðið um að segja sína skoðun þegar verið er að taka 

ákvarðanir um stærri innkaup, þ.e. þeim er gefinn atkvæðisréttur um hið tiltekna mál. 

Sumum foreldrum finnst jafnvel ósanngjarnt að leyfa ekki yngri fjölskyldumeðlimum 

að taka þátt í kaupákvörðunum (Sutherland og Thompson, 2003).  

Börn eru óhrædd við að tjá sig um langanir sínar, þau gefa vísbendingar og spyrja 

um hluti, mæla með hinu og þessu og krefjast þess hreint út að fá ýmislegt með 

mismunandi orðum og bendingum. Dæmigerðar setningar eru t.d. „má ég fá svona“, 

„ég vil fá eitthvað að drekka“ eða „mér finnst þetta mjög gott“. Foreldrar finna fyrir 

miklum þrýstingi í matvöruverslunum þar sem börnin sjá ýmislegt sem hugur þeirra 

girnist en þó er hann einnig til staðar inn á heimilinu. Við daglegar athafnir eins og á 

matmálstíma, sjónvarpshorfi, heimalærdómi eða leik er ekki óalgengt að börn biðji um 

hvað sem þeim dettur í hug (McNeal, 1998).  

McNeal (1998) áætlar að á sjöunda áratugnum hafi börn á aldrinum 2-14 ára haft 

bein áhrif á kaup foreldra um því sem nam fimm milljörðum dollara, á miðjum 

sjöunda var upphæðin 20 milljarðar, og um 50 milljarðar árið 1984. Árið 1990 var 

upphæðin komin upp í 132 milljarða og 1997 um það bil 188 milljarða. Þessar tölur 

hafa þó ekki einungis hækkað vegna aukinna áhrifa barnanna heldur einnig vegna 

aukins vöruúrvals sem vekja áhuga þeirra.  
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3.3  Óbein áhrif barna  
Óbein áhrif (passive social power) eiga sér stað án þess að það sé orðið vart við 

nokkurt tal eða annan augljósan atgang af hálfu barnsins (Corfman og Lehmann, 

1987). Börn hafa meðal annars óbein áhrif á það hversu miklu er eytt í mat, 

hverskonar bíll er keyrður og hversu stórt hús fjölskyldan þarf. Augljóslega þarf meiri 

mat eftir því sem einstaklingar á heimilinu eru fleiri, tveggja sæta sportbíll er ekki 

hentugasta farartæki fyrir þriggja manna fjölskyldu og barn fær á einhverjum 

tímapunkti á ævinni sitt eigið herbergi. Dæmi um hversu mikill munur er á 

neysluútgjöldum meðalheimilis með og án barna árið 2008 er gefið á heimasíðu 

Hagstofu Íslands (2009) en þar er meðalneysla hjóna/sambýlisfólks án barna 

5.934.500 krónur en 7.107.000 krónur ef börn byggju á heimilinu.  

Með óbeinum áhrifum er einnig átt við þegar foreldrar kaupa vörur sem þeir vita 

að börnum sínum líkar við. Annað hvort til þess að gleðja þau eða af því að þau vita 

að þau fást ekki til að nota neitt annað í staðinn. Eftir því sem börn eldast hafa þau 

meiri óbein áhrif þar sem foreldrar vita betur hvað þeim líkar og hvað ekki, og haga 

innkaupum samkvæmt því (Roedder-John, 1999). Af þeim 500 milljörðum dollara 

sem börn höfðu áhrif á í eyðslu heimilishaldsins árið 1997 voru þrír fimmtu hlutar 

vegna óbeinna áhrifa (McNeal, 1998). 
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4 Áhrif og ýmsar breytur 
Það eru ýmsir þættir sem ráða því hversu mikil áhrif börnin geta haft. Þessir þættir eru 

til dæmis aðferðir sem barnið beitir, aldur þess, umhverfið sem það er í, þekking sem 

það býr yfir, hvaða vörutegundir um ræðir og fleira. Eftirtalin atriði hafa verið 

rannsökuð og hér verður leitast við að bera saman hinar ýmsu niðurstöður til að 

komast að því hver þeirra hefur mest að segja ásamt því að tengja þau við fræði og 

kenningar hverju sinni. 

4.1 Aðferðir 
Það er börnum eðlislægt að reyna að fá það sem þau langar í, og þau gera það með því 

að fylgjast með hegðun foreldra og kanna hvaða aðferðir reynast áhrifaríkastar. Þær 

aðferðir sem börn nota mætti kalla einu nafni nöldur og lýsir það þeim samskiptum 

sem foreldrar og börn eiga þegar börnin biðja um vöru eða þjónustu til eigin nota 

(Morales, 2000). Þessi samskipti hefjast þegar börn gera sínar fyrstu tilraunir til að tjá 

sig og svör og hegðun foreldra ákvarða hvort að barnið læri að það sé áhrifaríkt eða 

vonlaust (Betancourt, 2007).  

Nöldur (nagging) getur tekið á sig tvær myndir. Sífellt nöldur (persistent nagging) 

og mikilvægis nöldur (importance nagging) en nokkur stigsmunur er á þeim tveim. 

Sífellt nöldur lýsir sér þannig að barnið endurtekur óskina aftur og aftur og hækkar 

gjarnan róminn. Ef það virkar ekki þrátt fyrir þessar endurtekningar kemur fyrir að 

barnið endi í reiðikasti, gargandi og grenjandi. Ekki er það óalgeng sýn í 

leikfangaverslunum eða matvörubúðum. Mikilvægis nöldur er hinsvegar notað þegar á 

að biðja um eitthvað og barnið getur rökstutt hvers vegna það vill fá eftirfarandi hlut. 

Þessi leið nær oft að sannfæra foreldra því þeir vilja jú það besta fyrir börnin sín 

(Sutherland og Thompson, 2001; „Research finds“, 1998). Börn nota ýmis konar 

tengingar til að rökstyðja vilja sinn og er þeim skipt niður í eftirfarandi flokka; 

menntun, heilsa, tími, sparnaður, ánægja og öryggi. Dæmi um setningar eru t.d. 

„annars get ég ekki lært“, „þessi er ódýrari heldur en hinn“ og „maður þarf að eiga alla 

vegna þess að..“ (Sutherland og Thompson, 2001).  
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Yngri börn eru líklegri til að nota aðferðir eins og að spyrja oft, væla, suða og sýna 

reiði sína til að sannfæra foreldra sína á meðan eldri börn nota gjarnan flóknari aðferðir 

eins og samningaviðræður, smjaður og hvíta lygi (Buijzen og Valkenburg, 2003). 

Samkvæmt rannsóknum (Sutherland og Thompson, 2001; Shoham og Dalakas, 

2006) er mikilvægis nöldur almennt mun áhrifaríkara þó svo að sífellt nöldur hafi líka 

sitt að segja í sumum tilvikum. Til dæmis kom í ljós í rannsókn Morales (2000) að 

foreldrar voru 16% líklegri til í kaupa vörur í flokkunum drykkir og matur, ef börnin 

notuðu mikilvægis nöldur frekar en hitt. Þegar rannsóknir Palan og Wilkes (1997) og 

Shoham og Dalakas (2006) voru bornar saman kom í ljós að áhrifaríkustu leiðir sem 

börn notuðu voru þær sömu í Bandaríkjunum og Ísrael, þ.e. að nota röksemdarfærslur, 

sem tilheyra mikilvægis nöldri. Eini munurinn þar á, sem talinn var stafa af 

menningarlegum mismun, var sá að foreldrar í Ísrael gleyptu ekki við því þegar börn 

reyndu að gera samning – „ef ég fæ X geri ég Y í staðinn“. Þar er ætlast til að þau 

vinni ýmis heimilisverk án þess að fá neitt í staðinn.  

Börn eru ekki alltaf tilbúin að gefast upp og að halda áfram með annari hvorri 

aðferðinni, þrátt fyrir neikvæð svör, getur í mörgum tilfellum endað með jákvæðu 

svari. Rannsókn gerð á amerískum unglingum árið 2002 sýndi fram á að aðferðin 

„halda áfram að spyrja“ skilaði miklu, en 55% barnanna sögðu það vanalega skila 

árangri, þ.e. að foreldrar þeirra gæfu að lokum eftir. Meðal unglingurinn taldi sig 

þurfa að spyrja níu sinnum til að fá foreldra til að skipta um skoðun en 11% þeirra á 

aldrinum 12-13 ára játuðu að spyrja stundum oftar en fimmtíu sinnum um sumar vörur 

(New American Dream, 2002). Carleton Kendrick, bandarískur meðferðar-

sérfræðingur og bókahöfundur, segir að samkvæmt rannsóknum sé það aldurshópurinn 

12–13 ára sem nöldrar hvað mest, en það sé einkum vegna þess að þau hafi mesta þörf 

fyrir viðurkenningu frá jafningjum sínum og séu að byggja upp ímynd sína 

(Betancourt, 2007).  

46% af allri sölu hjá fyrirtækjum sem beina markaðssetningu sinni að börnum er 

talin stafa af áhrifum nöldurs barna. Ef því er síðan skipt niður í flokka er 46% af sölu 

leikfanga vegna nöldurs, 34% matvöru, 34% bíóferða, 33% geisladiska og 20% ferða í 

skemmtigarða (Morales, 2000). 
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4.2 Aldur 
Hugtakið félagsmótun (socialization) vísar til þess ferlis þegar ungt fólk öðlast 

mismunandi mynstur skoðana og hegðunar en neyslumótun (consumer socialization) á 

sérstaklega við um þegar einstaklingur öðlast færni, þekkingu og viðhorf tengd neyslu 

(Gunter og Furnham, 1998; Solomon, 2002). Þetta ferli á sér stað á sama tíma og 

börnunum er kennt að tala, skríða og pissa í klósett (Fischer, Schwartz, Richards, 

Goldstein og Rojas, 1991). Þau læra m.a. af foreldrum sínum hvernig skal haga sér við 

þá hversdagslegu athöfn að kaupa í matinn og að það að kaupa og eignast hluti sé 

mikilvægur þáttur í því að vera hæfar og velmegandi manneskjur (Hine, 2002). 

Valkenburg og Cantor (2001) telja að börn öðlist flestar hliðar neysluhegðunar á 

milli frumbernsku og fyrrihluta kynþroskaskeiðsins og flokka breytingarnar eftir 

fjórum mismunandi aldursflokkum, frumbernsku (0-2 ára), leikskólaaldri (3-5 ára), 

fyrstu bekkjum grunnskóla (6-8 ára) og árin fyrir kynþroska (9-12 ára). Hvert stig er 

auðkennt með breytingum á þörfum og löngunum barnsins, hugsun, félagslegu 

samhengi og sjálfstæði. Það fylgir því síðan hvaða þroskastigi þau eru á hver smekkur 

þeirra er og hvernig þau hátta vali á vörum og þjónustu.  

Á fyrsta stiginu eru börn að byrja að þróa með sér ýmsa kunnáttu svo sem hvað sé 

gott á bragðið. Þau fylgjast með umhverfinu í kringum sig og fá að hafa örlitla skoðun 

á hlutunum. Í kringum átta mánaða aldurinn eru þau farin að sitja upprétt án aðstoðar 

og fá því að sitja í barnasætinu í innkaupakerrum þaðan sem þau geta fylgst með 

vörum sem í boði eru (Valkenburg og Cantor, 2001). Það líður ekki á löngu þar til þau 

eru orðin fær um að taka vörur úr hillunum og í kringum tveggja ára aldurinn byrja 

þau að benda á og gefa til kynna löngun sína í hluti sem þau sjá í kringum sig. Flest 

þeirra átta sig einnig á því að þau eiga góða möguleika á að fá það sem þau vilja. 

Smátt og smátt byrja þau að muna eftir hlutum sem þau hafa séð áður, eða sem þeim 

líkar vel, og spyrja um þá þó að þeir séu ekki í augsýn (Hine, 2002).  

Það er einmitt á þessum aldri sem þau byrja að tengja saman sjónvarpsauglýsingar 

og vörur í búðum þegar þau eru þar í fylgd með foreldrum. En þó svo að það hafi 

verið sýnt fram á að börn upp að 18 mánaða aldri hafi dálæti á ýmsum lyktum, litum, 

hljóðum og hlutum er hegðun þeirra enn frekar háð áreiti úr umhverfinu en ekki að 

frumkvæði þeirra (Valkenburg og Cantor, 2001).  

Á öðru stiginu, eða leikskólaárunum, eru börn farin að gera ýmislegt sjálf til að 

uppfylla þarfir sínar. Minni þeirra batnar til muna og þau verða færari um að tjá 
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langanir sínar án hvatningar. Börn á þessum aldri eiga í miklum vandræðum með að 

bíða með að fullnægja löngunum sínum. Ef þau sjá einhvern hlut sem þeim finnst 

heillandi beina þau gjarnan allri sinni athygli að honum (Dawson og Jeffrey, 1983). 

Oft á tíðum er það eitthvað eitt ákveðið atriði á þessum hlut eða manneskju sem þau 

taka sérstaklega eftir og útiloka hin. Þá geta komið upp vandræðaleg augnablik þegar 

þau byrja að væla eða öskra af því þau fá ekki viðkomandi hlut svosem í matvöru- eða 

leikfangaverslunum. (Valkenburg og Cantor, 2001). Vegna takmarkaðra hæfileika 

þeirra til að sjá hliðar annarra á ýmsum málum, nota þau tiltölulega einfaldar aðferðir 

til að reyna að hafa áhrif, svo sem að spyrja, krefjast, nöldra eða með því að sýna reiði 

(Clark og Delia, 1976).  

Á þriðja stiginu eiga þau það enn til að einblína á eitt ákveðið atriði á hlutum en 

það fer þó dvínandi. Þau eru einnig að byrja geta skilið á milli raunveruleikans og 

ímyndunar en eiga þó erfitt með að gera sér grein fyrir því hvort það sem gerist í 

sjónvarpinu sé alltaf sannleikanum samkvæmt. Það eru þó nokkrar breytingar sem 

eiga sér stað hjá þessum aldursflokki sem skilur þau frá þeim yngri. Athyglin er farin 

að aukast verulega (Valkenburg og Cantor, 2001). Á þessum aldri eru börn orðin fær 

um að greina að aðrir geta haft aðra sýn og skoðanir. Það gerir þeim kleift að nota 

mun vandaðri aðferðir, svo sem samningaviðræður og að beita málamiðlunum (Clark 

og Delia, 1976). Þegar börn nálgast fimm ára aldurinn gera þau sín fyrstu kaup en þá 

yfirleitt í fylgd með foreldri í matvöruverslun. Það líður ekki langur tími eftir það 

þangað til þau gera kaup án þess að vera í fylgd með fullorðnum (McNeal, 1999). Í 

rannsókn Valkenburg og Cantor (2001) kom í ljós að 54% fjögurra ára barna og 74% 

fimm ára bara höfðu gert kaup í fylgd með forráðamanni en 21% fimm ára barna 

höfðu þá einnig gert kaup ein síns liðs.  

Á síðasta aldursstigi þessarar flokkunar eru börnin með mikla færni í 

óhlutbundinni hugsun og rökstuðningi og eru farin að hafa meiri yfirsýn yfir hlutina 

(Valkenburg og Cantor, 2001). Þau sýna meiri hugkvæmni í valkostum sínum, sjá 

fyrir afleiðingar af gjörðum sínum og eru fær um að beita margbrotnum aðferðum til 

að hafa áhrif. Á þessum aldri hafa börn lært áhrifaríkustu leiðirnar til að koma að máli 

við og  svara foreldrum sínum (Palan og Wilkes, 1997). Þar að auki eru þau orðin 

þeim mun sjálfstæðari, farin að fá svolitla vasapeninga og þessvegna þurfa þau ekki að 

spyrja eins oft um að fá eitthvað (McNeal, 1998). Að lokum er tekið fram að á þessu 



21 

stigi séu foreldrar farnir að meta þekkingu og framlag barna sinna þegar taka þarf 

ákvörðun um kaup (Isler, Popper og Ward, 1987). 

Ward og Wackman (1972) gerðu rannsókn á meðal mæðra og barna þeirra í 

Boston þar sem tilgangurinn var að rannsaka samband tilrauna barnanna til að fá 

eitthvað og undanlátssemi foreldranna. Meðal niðurstaðna var að því eldri sem börnin 

eru því líklegri voru mæður til að láta undan óskum þeirra. Var ástæða þess talin vera 

sú að eldri börn spurðu venjulega um minna og að mæður eigna eldri börnum betri 

hæfni í að meta vörur. Af þessum sökum eru foreldrar líklegri til að láta undan eldri 

börnum þó svo að þau yngri biðji oftar. Þessar niðurstöður áttu við um flesta 

vörutegundir sem könnunin náði yfir.  

Ward og Wackman eru ekki þeir einu sem hafa rannsakað þetta og er Atkin (1978) 

þar á meðal. Í rannsókn hans sem fram fór í Michigan fylki í Bandaríkjunum var hann 

sérstaklega að kanna samskipti foreldra og barna í matvörubúðum þegar kom að vali á 

morgunkorni. Þar kom í ljós að yngri börn stungu oftar upp á kaupum á morgunkorni 

heldur en eldri börn, en eftir því sem börnin urðu eldri náðu þau betri árangri, þ.e. 

fengu þá tegund sem þau óskuðu sér.  

Fleiri rannsóknir í Bandaríkjunum styðja þessa niðurstöðu. Rannsókn Darley og 

Lim (1986) náði til foreldra og barna þeirra í sambandi við val á frístundaiðju og 

skynjun foreldra á áhrifum barna sinna þar sem tekið var tillit til hjúskaparstöðu 

foreldris, aldurs barns og sjálfsstjórn foreldranna. Þar virtist aldur barns hafa hvað 

mest áhrif á hvernig foreldrar skynjuðu áhrif barna sinna á ákvarðanir og ferlið sem 

það tók við val á tiltekinni frístundaiðju. Því eldri sem börnin voru þeim mun meiri 

áhrif skynjuðu foreldrar þeirra á hverju stigi ákvarðanaferlisins, sama um hvaða 

frístundaiðju var að ræða. 

Ein dönsk rannsókn fannst um þetta efni og eru niðurstöður hennar á sömu nótum 

og þær ofangreindu. Þar í landi var sendur út spurningalisti á Internetinu til 779 

danskra foreldra til að kanna áhrif barna þeirra á kaup á ýmsum vörum. Þar voru þau 

spurð hvort að börnin væru upphafsmenn og hversu mikil áhrif þau hefðu á 

ákvörðunina sjálfa, þ.e. hvort þau fengju alfarið að ráða, þau hefðu einhver áhrif, 

foreldrar leyfðu þeim að segja sína skoðun eða foreldrar tækju ákvörðunina sjálfir. 

Foreldrar voru algjörlega sammála um það að eldri börn hefðu mun meiri áhrif á 

öllum stigum ákvörðunarferlisins heldur en þau yngri. Einungis ein undantekning var í 

því samhengi og var hún sú að eldri börn tóku minni þátt og höfðu minni áhuga á 
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kaupum á vítamíni. Þar hafði aldursflokkurinn átta til tíu ára meiri áhrif heldur en 

aldurshópurinn þar fyrir ofan. Greinarhöfundar töldu að foreldrar eldri barna væru 

hættir að hafa eins miklar áhyggjur af heilsu barna sinna og legðu því ekki eins mikla 

áherslu á að láta börnin sín taka vítamín á hverjum morgni. Því væru þau sem enþá 

væru undir smásjá foreldranna með einhverja skoðun á því hverskonar vítamín þau 

fengju (Martensen og Gronholdt, 2008).  

Fleiri evrópskar rannsóknir hafa verið gerðar, m.a. í Austurríki. Samskipti barns og 

foreldris í matvörubúðum voru aftur könnuð, nú með tilliti til aldurs barns eða á hvaða 

aldursstigi það væri og voru niðurstöður þær sömu og venjulega; að barn hafði meiri 

áhrif ef það var eldra. Því þykir nú vera staðfest að því eldra sem barn er því meiri 

áhrif hefur það á kauphegðun og neyslu innan heimilisins (Ebster, Wagner og 

Neumueller, 2009). 

4.3 Auglýsingar 
Áhrif barna á eyðslu fjölskyldunnar eru auglýsendum vel kunn og hafa þeir því 

reglulega notfært sér þetta til að ná til foreldranna og fá þá til að kaupa hitt og þetta 

(Evans o.fl., 2006). Börn í dag verða fyrir mjög miklu áreiti auglýsinga á hverjum degi 

og er talið að bandarísk börn sjái 40.000 auglýsingar á ári (Neytendasamtökin, 2009). 

Auglýsingakostnaður getur verið mikill til að ná settum markmiðum en árið 1990 náði 

upphæðin sem lögð var í að auglýsa til barna í Bandaríkjunum 100 milljónum dollara 

en árið 2000 hafði hún hækkað upp í 2 milljarða dollara. Aðeins fjórum árum seinna, 

eða árið 2004 var upphæðin komin upp í 15 milljarða dollara (Calvert, 2008). Ungt 

fólk í dag er sú kynslóð sem markaðssetningu hefur verið mest beint að í sögunni. Það 

er einkum vegna þess að þau hafa mikinn kaupmátt og vegna þeirra áhrifa sem þau 

munu hafa í framtíðinni sem fullorðnir neytendur (Media Awareness Network, e.d.).  

Markaðsfólk hefur þróað með sér ýmsar aðferðir til þess að ná til barna en sú 

helsta hefur verið nefnd nöldurþátturinn eða nag factor. Í grein Betancourt (2007) er 

hugtakinu „the nag factor“ eða nöldurþættinum lýst sem markaðshugtaki sem lýsir því 

að reyna fá börn til að ónáða foreldra sína til að fá þá til að kaupa eitt og annað eftir að 

hafa horft á auglýsingu. Í henni kemur þá oft fram afhverju barninu ætti að langa í 

þessu vöru og nefndar leiðir eða orð sem börnin geta notað til að tjá sig við foreldra 

sína (Seipp, 2004). The Western International Media Corp, staðsett í Bandaríkjunum, 

gerði rannsókn á árunum 1998-99 sem kallaðist „The Nag Factor“. Þessi rannsókn 

leiddi í ljós að 20 – 40% af sölu leikfanga, skyndibita og á fatnaði væri vegna vel 
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heppnaðra beiðna barna til foreldra sinna. Ein af hverjum þremur ferðum á 

skyndibitastað mátti rekja til nöldurþáttarins árið 2003 en hafði aðeins verið ein af 

hverjum tíu árið 1977 (Briesch og Bridges, 2006). Hugmyndin snýst um að ef þú nærð 

að láta barn langa í vöru þá muntu fá foreldra til að kaupa hana. Margar auglýsingar í 

dag eru til að mynda meira sniðnar að því að ná athygli barnanna heldur en 

foreldranna því það er auðveldara að sannfæra þau (Sutherland og Thompson, 2001).  

En til þess að markaðssetning til barna sé áhrifarík verða auglýsendur að vita hvað 

hreyfir við þeim. Með hjálp rannsakenda og sálfræðinga hafa auglýsendur aðgang að 

ítarlegum upplýsingum um tilfinningalegar, félagslegar og þroskatengdar þarfir barna 

á mismunandi aldursstigum. Með notkun rannsókna sem greina framkomu barna, 

hugarflug, sköpunarverk og drauma þeirra eru fyrirtæki fær um að framleiða vandaðar 

auglýsingaherferðir sem ná til ungs fólks (Media Awareness Network, e.d.).  

Ýmsar söluherferðir hafa stílað inná það að börn noti nöldurvaldið, m.a. herferðir 

sem segja börnum að safna hlutum. Markaðsfólk hefur uppgötvað svolítið um börn 

sem foreldrar hafa vitað í langan tíma, að þau elski að safna hlutum. Áður fyrr 

samanstóðu söfn barna af hlutum á borð við frímerki, smápeninga og marmarakúlu, en 

nú, þökk sé neyslumenningu okkar, hrúga börn upp stórum söfnum af hlutum keyptum 

í búðum. Má þar m.a. nefna Beanie Babies, Barbies eða Pokémon myndum og 

fígúrum. Markaðsáætlunin á bak við Pokémon var einföld og arðbær. 150 Pokémon 

persónur voru skapaðar og markaðsherferð sem var kölluð „Gotta Catch ´Em All“ 

keyrð til að hvetja börnin til að safna öllum 150, ódýrt framleiddu en yfirverðlögðu 

fígúrum (Media Awareness Network, e.d.). 

Það verður sífellt algengara að börn séu með sitt eigið sjónvarp í herbergjum sínum og 

eigi eigin tölvur. Þau nota mikið msn, facebook og aðra samskiptavefi. Í byrjun árs 1998 

voru t.d. 42,5% íslenskra barna og unglinga á aldrinum 12-16 ára með sjónvarp inní 

herbergjum sínum (Guðbjörg Hildur Kolbeins, e.d.). Það er kannski ekki skrýtið að 

auglýsingar nái að hafa áhrif á börn þegar þau eyða meiri tíma fyrir framan sjónvarp og 

aðra miðla en í skóla og með fjölskyldu sinni (Miles, 2000). Samkvæmt rannsókn The 

Kaiser Family Foundation (2010), eyðir hið dæmigerða ameríska barn fimm 

klukkustundum og 29 mínútum á dag fyrir framan sjónvarpið, í tölvunni eða við annan 
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miðil1. Þessi tími er einungis einni mínútu styttri en lágmarks kennslutími á dag í 

gagnfræðaskólum Ohio. 

Áhrif auglýsinga á börn hafa lengi verið álitamál vegna innihalds og vilja margir 

kenna þeim um hvernig komið er fyrir ungu fólki í dag varðandi offitu og fleiri vandamál 

(Ford, 2009). Í þeim rannsóknum sem hér verða kynntar til sögunnar er þó aðallega fjallað 

um hvaða áhrif auglýsingar hafa á að börn biðji oftar eða frekar um þær vörur sem þau 

hafa séð auglýstar og hvaða áhrif þær hafa á foreldra varðandi eftirgefni. 

Nokkuð merkilegt kom í ljós í spurningakönnun sem Ward og Wackman (1972) 

lögðu fyrir mæður í Boston. Niðurstöður leiddu í ljós að það væri neikvætt samband 

milli takmörkunar á sjónvarpsáhorfi og eftirgefni foreldris. Því meiri hömlur sem 

foreldrar settu börnum sínum á sjónvarpsáhorf því sjaldnar urðu þeir við óskum barna 

sinna. Mæður með jákvætt viðhorf gagnvart auglýsingum voru mun líklegri til að láta 

eftir beiðnum barna sinna en þær sem voru með neikvætt viðhorf. Það sem þó var 

merkilegra var að ekkert samband fannst milli takmarkana á sjónvarpsáhorfi og 

tilrauna barna til að fá eitthvað. Börnin minnkuðu ekki óskir og beiðnir um það sem 

þeim datt í hug þó svo að þau sæju færri auglýsingar en áður.  

Ágreiningur getur komið upp ef börn biðja um eitthvað og foreldrar neita þeim um 

það. Þetta á við um hvaða aldursflokk sem er en sjónvarpsáhorf hefur áhrif á það hver 

eftirköstin verða af þessari neitun. Þau börn sem horfa mjög mikið á sjónvarp halda áfram 

að rífast í 21% tilfella en þau sem horfa lítið eða ekkert í 9% tilfella (Calvert, 2008).  

Hollensk rannsókn á meðal foreldra og barna á aldrinum átta til tólf ára kannaði 

sambandið milli auglýsinga og efnishyggju, beiðna um kaup á hlutum, 

fjölskylduágreinings, vonbrigða og óánægju. Spurningakönnun var lögð fyrir bæði 

foreldra og börnin til að fá sem nákvæmastar niðurstöður. Þær sýndu að greinilegt 

samband var á milli áhorfs auglýsinga og ágreinings milli foreldra og barna. Aukið 

áhorf á auglýsingar leiddi til mun fleiri beiðna um kaup á hlutum sem síðan leiddi í 

mörgum tilfellum til ágreinings milli foreldra og barna. Þar með er sagan ekki öll sögð 

þar sem yngri börn biðja mun oftar en þau eldri um eitthvað og einnig skiptu máli 

samskipti foreldra og barna um neyslu og auglýsingar. Þau börn sem fengu litla 

vitneskju frá foreldrum um slíkt báðu mun oftar um ákveðna hluti sem þau höfðu séð 

auglýsingar um (Buijzen og Valkenburg, 2003).   

                                                 
1 Miðlar sem um ræddir voru; sjónvarp, tölvur, tölvuleikir, útvarp, bækur, tímarit, geisladiskar og 
segulbandsspólur. 
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Önnur rannsókn á auglýsingaáhorfi þriggja til ellefu ára barna var framkvæmd á þann 

hátt að börnum og foreldri var fylgt í matvörubúð og samskiptin skráð niður, þ.e. hversu 

oft var beðið um eitthvað, hvað það var, á hvaða hátt og hver niðurstaðan varð. Auk þess 

var spurningalisti varðandi sjónvarpsáhorf barnanna sendur til foreldranna og einnig gerð 

tilraun í skólanum þeirra með hvert barn varðandi vilja þeirra til að fylgjast með 

auglýsingum og sjónvarpsþáttum. Börnin voru 41 talsins og niðurstöður eftirfarandi: Að 

meðaltali gerðu börnin 15 tilraunir til að fá eitthvað í hverri verslunarferð, eða eina beiðni 

á hverjum tveim mínútum. Þar af voru 45% þessara beiðna árangursrík. Þau börn sem 

höfðu gaman af auglýsingunum gerðu flestar tilraunir til að fá eitthvað keypt, fleiri 

tilraunir per mínútu og einnig fleiri sjálfstæðar tilraunir, þ.e. án þess að vera spurð. 

Jákvætt samband fannst einnig á milli sjónvarpsáhorfs heima við og fjölda tilrauna til að 

fá eitthvað keypt (Galst og White, 1976). 

Enn fleiri rannsóknir sýna sömu niðurstöður, en þeir Gorn og Goldberg (1982) 

ákváðu að athuga börn sem dvöldu í sumarbúðum og skiptu þeim niður í fjóra hópa. 

Börnunum var sýndur teiknimyndaþáttur og annað hvort voru engar auglýsingar, 

auglýsingar um ávexti, auglýsingar um sælgæti eða auglýsing um heilsu og mataræði. 

Strax eftir þennan þátt var komið að stuttum matartíma þar sem börnin gátu valið um 

ávexti eða sælgæti og ávaxtasafa eða Kool Aid. Börn í hópnum sem sáu auglýsingar 

um sælgæti völdu ávexti mun sjaldnar, eða 25%, en þau í hinum hópunum, sem lítill 

munur var á. Þau börn sem sáu ávaxtaauglýsingar völdu oftast ávaxtasafa að drekka en 

þau sem sáu sælgætisauglýsingar völdu hann sjaldnast. Hinir hóparnir voru á milli 

þessara tveggja öfga.  

4.4 Foreldrar 
Í nokkrum rannsóknum hefur foreldrum verið skipt niður í fjóra flokka eftir því hversu 

undanlátssamir þeir eru varðandi nöldur barna sinna (MarketResearch C´mon, 1999). Í 

þessari flokkun má greina tvenns konar öfga hvað varðar stærð en einnig hvað varðar 

viðhorf foreldranna (Morales, 2000). 

Foreldrar í fyrsta flokknum, sem kallaður er dekrarar (indulgers) eru hvatvís, eyða 

miklu í sjálfa sig og geta heldur ekki sagt nei við óskum barna sinna. Um það bil einn 

þriðji foreldra tilheyrir þessum flokki en þeir eru einnig næst ríkasti hópurinn og í 

flestum tilfellum vinna báðir foreldrar úti (Morales, 2000). 
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Annar er kenndur við nauðsynjar (bare necessities) vegna þess að hann stenst 

nöldur barna sinna og auglýsinga. Þetta er elsti hópurinn, ríkasti og einnig sá 

íhaldssamasti. Einn þriðji foreldra tilheyrir einnig þessum hópi en þeir hafa hvað 

minnst „samskipti“ við börnin sín og vænta þess að taka allar ákvarðanir varðandi 

kaup sjálfir. Þeir leggja sig einnig fram við að draga úr áhrifum barna sinna á val 

vörumerkja og fylgjast grant með hvatvísi í kaupum (Morales, 2000; MarketResearch 

C´mon, 1999). 

Þriðji hópurinn kallast ágreiningsforeldrar (conflicted) og eru einstæðir eða 

fráskildir. Í tilraunum sínum til að vera hófsamir, en fullir af sektarkennd, gefa þeir 

oftar en ekki eftir. McNeal (1999) telur að ef börn alast upp á heimili með aðeins öðru 

foreldri leiði það til þess að börn verði snemma þroskaðir neytendur. Til dæmis hafa 

rannsóknir hans sýnt að börn einstæðra foreldra gera sín fyrstu kaup ári fyrr en önnur 

börn. Á þessum heimilum er einnig ætlast til að börn taki meiri þátt í heimilishaldinu 

og þau byrja snemma að höndla með peninga; sjá um að versla hitt og þetta, bæði fyrir 

sig og heimilið. 

Vinir barna sinna (kid´s pals) er síðasti og minnsti hópurinn og hafa jafn gaman af 

leik og börnin sín. Þeim finnst þeir jafnvel vera að endurupplifa sína eigin barnæsku 

og njóta þess. Þeim finnst eðlilegt að auglýsingum sé beint að börnum og því er 

auðvelt að auglýsa með þau í huga. Tekjur þessa hóps er aðeins fyrir neðan meðaltal 

og eru foreldrar sem tilheyra honum líklegastir allra hópanna til að vera einstæðir 

foreldrar eða heimavinnandi mæður í þeim tilfellum þar sem foreldrar eru enþá saman 

(Morales, 2000). 

Í rannsókn gerð á unglingum í Bandaríkjunum kom í ljós að einstaklingar á 

heimilum þar sem báðir foreldrar unnu úti, höfðu meiri skynjuð áhrif á öll stig 

ákvörðunarferlisins heldur en börn þar sem aðeins annað foreldrið vann úti (Beatty og 

Talpade, 1994).   

Skandinavísk rannsókn, gerð í Noregi, Svíþjóð og Danmörku, leiddi í ljós ýmislegt 

merkilegt varðandi skoðanir og viðhorf foreldra. Til dæmis höfðu flestir foreldrar sömu 

skoðun á því að ef börn ættu ekki það sama eða gerðu ekki það sama og félagar þeirra 

ættu þau erfiðara með að falla í hópinn. Þar með voru þeir tilbúnir að leysa það vandamál 

með því að opna budduna. Foreldrarnir sögðust einnig vera viljugri að láta sitthvað eftir 

börnum sínum ef það tengdist fræðslu, heilsu eða öryggi. Þeir legðu líka ýmislegt á sig ef 

það tengdist því að bæta einkunnir barnsins í skólanum (Brusdal, 2006).  
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Sumir foreldrarnir höfðu einnig reynt að fá börnin sín til að eiga sameiginleg 

áhugamál og því fylgdu oft á tíðum gríðarleg fjárútlát og sárindi því það tókst ekki 

alltaf. Almenningsálit hafði að mati foreldranna áhrif á hvað þeir væru tilbúnir að gera 

fyrir börnin sín. Ef eyðslan tengdist því að sjá vel fyrir barninu og sýndi að uppeldið 

væri í lagi fannst foreldrum það sjálfsagt. Að gleðja börn fullnægir foreldrunum 

sjálfum. Neysla barna er að mörgu leyti neysla foreldris. Það sýnir félagslega og 

efnahagslega stöðu þeirra og metnað, hversu ástríkir og ábyrgir þeir eru sem foreldrar 

og auk þess hversu mikið þeir eru tilbúnir að fjárfesta í kunnáttu og færni barna sinna 

(Brusdal, 2006).  

4.5 Umhverfi 
Kauphegðun breytist þegar fólk verslar í hópi vegna þess að þegar manneskja hefur að 

minnsta kosti eina aðra með í för hefur hún tilhneigingu til að gera fleiri óskipulögð 

kaup, kaupa meira og komast yfir stærri hluta verslunarinnar (Solomon, 2002). 

Það er ekki óalgengt að mæður taki börnin sín með í verslunarferðir og í 

Bandaríkjunum hafa þrjú af hverjum fjórum amerískum börnum farið í búð, oftast 

matvörubúð, þegar þau eru sex mánaða en sum þeirra mun fyrr (Hine, 2002). Mæður 

sem versla með börnum sínum eru líklegar til að eyða 30% meira en ef þær væru án 

þeirra en feður mun meira eða 70% (Liebeck, 1994).  

Börn gera sér fljótt grein fyrir því að búðir eru uppspretta góðra hluta sem þau 

tengdu í fyrstu aðeins við foreldra sína. Flest þriggja ára börn muna skipulag 

matvöruverslana sem þau hafa verið tekin með í og þeim finnst gaman að fá að labba 

um og velja sér vörur sjálf (Hine, 2002). Þetta notfæra margar verslanir sér, þá 

sérstaklega matvöruverslanir, því eins og sjá má er vörum þar raðað á sérstakan hátt. 

Til dæmis er morgunkorn sem höfðar til barna staðsett í neðstu hillunum einungis til 

að ná til yngstu kynslóðarinnar (Betancourt, 2007; Briesch og Bridges, 2006). Ebster, 

Wagner og Neumuealler gerðu rannsókn árið 2009 í Austurríki þar sem kom skýrt í 

ljós að börn gerðu mun fleiri tilraunir til að fá foreldra sína til að kaupa vörur sem 

voru í augnhæð þeirra heldur en aðrar. Þau gerðu einnig fleiri tilraunir til að fá það 

sem hugurinn girntist ef þau fengu að labba um sjálf en ekki sitja í kerru þar sem sýn 

þeirra og hreyfingar voru skert. Það voru svo aðrir þættir sem stjórnuðu því hvort 

foreldrar gáfu eftir eða ekki, m.a. vörutegund, aldur og fleira.  
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Fjölmargir veitingastaðir bjóða uppá leiksvæði fyrir börn og sérstaka 

barnamatseðla. Það hefur þau óbeinu áhrif að foreldrar velja frekar þá staði svo þeir 

geti slakað á og notið matarins meðan börnin skemmta sér, en einnig þau beinu áhrif 

að börnin biðja sérstaklega um að fara þangað sem þau kunna vel við sig og finnst 

gaman að fara á. Í rannsókn sem gerð var fyrir Burger King sögðust níu af hverjum tíu 

foreldrum að þau myndu koma aftur svo að börnin gætu leikið sér þar (Solomon, 

2002). Foreldrar eiga það því til að láta ýmislegt eftir börnum sínum þó svo að þeir 

sjálfir myndu kannski kjósa annan stað til að borða á. Í dag er svo komið að staðir sem 

hafa eitthvað upp á að bjóða fyrir börn eru ekki þeir einu sem gera ráð fyrir þeim. 

Dæmi er um að jafnvel bílasölur séu með sér leikaðstöðu eða aðra afþreyingu fyrir 

börn (Beder, 1998). 

4.6 Vörutegundir 
Vöruúrval er nú gríðarlegt og vörutegundir skiptast í marga flokka bæði fyrir börn jafnt 

sem fullorðna. Það var í kringum 1950 sem tíska, afþreying, matur og drykkir voru sett á 

markaðinn með sérstakri áherslu á að fullnægja þörfum yngri neytenda (Miles, 2000). 

Vörumerki margra vara eru mikilvæg í augum barna og þau geta borið kennsl á fjöldann 

allan af vörumerkjum. Börn sem kunna ekki ennþá að lesa þekkja og geta borið fram nöfn 

margra vörutegunda þegar þeim er sýnt varan í sínu eðlilega formi, t.d. í pakkanum 

(McNeal, 1979). Í einni bandarískri rannsókn kom í ljós að 52% þriggja ára barna, 73% 

fjögurra ára barna, 63% fimm ára barna og 65% sex ára barna báðu foreldra sína oftast 

eða næstum alltaf um sérstök vörumerki (Fischer o.fl., 1991).  

Nokkuð hefur verið rannsakað hvað það er sem börn hafa mest áhrif á og hvað þau 

biðja aðallega um. Í rannsókn, framkvæmdri af the Western International Media 

Corporation árið 1998-99, kom í ljós að af eftirfarandi vöruflokkum spyrja börn oftast 

um leikföng, því næst kvikmyndir, myndbönd, skemmtigarða, morgunkorn, 

skyndibita, drykki og sjaldnast um geisladiska. Ungt fólk hefur töluverð áhrif á 

neysluvenjur foreldra sinna, sérstaklega þegar litið er til fagurfræðilegra hliða 

vörunnar sem um ræðir (Miles, 2000). 

Í Teen Market Profile, viðamikilli skýrslu um bandaríska unglinga, kemur einnig 

fram að eldri táningar hafi meiri áhrif en yngri á kaup heimilisins á heimilistölvum og 

farsímum en yngri táningar hafi hinsvegar meiri áhrif á tölvuleiki, ís, sælgæti og 

ferðalög (Magazine Publishers of America, 2005). 
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Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að börn hafi minni áhrif á vörutegundir sem öll 

fjölskyldan notar saman og þá sérstaklega þegar þessar vörutegundir eru mjög dýrar, 

svosem bílar, húsgögn, sjónvörp og líftryggingar (Mangleburg, 1990). Ýmislegt 

bendir þó til þess að börn séu farin að hafa áhrif á ótrúlegustu vöruflokka, t.d. bíla því 

í rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum árið 1994 kom fram að áhrif barna á 

bílasölu þar í landi námu um 9 milljörðum bandaríkjadala (Beder, 1998) en árið 1997 

nam upphæðin 17,7 milljörðum bandaríkjadala (McNeal, 1998). Ónefndur bílasali 

segir einnig: „Stundum er barnið í raun viðskiptavinurinn. Ég hef séð barn velja bíl!“ 

(Beder, 1998).  

Fleiri eru sama sinnis því Carleton Kendrick, bandarískur meðferðarsérfræðingur, 

hefur orðið var við, og foreldrar sagt honum frá því að börn séu í auknum mæli að gera 

þeim lífið leitt með því að biðja um mjög dýrar vörur. Foreldrar hafa meðal annars sagt 

honum að börnin hafi nöldrað í þeim af því að bíllinn sem þau séu að hugsa um að kaupa 

eigi að hafa innbyggðan dvd spilara (Betancourt, 2007). McNeal (1998) telur að ástæða 

aukinna áhrifa barna á vöruflokka eins og bíla sé meðal annars vegna þess að fjölskyldur 

ferðast mun meira saman til að sækja tómstundir og skemmtun.  

Þegar börn eru með í verslunarferðum nota foreldrar, þá aðallega mæður, ýmsar 

aðferðir við að halda börnum rólegum og með athyglina frá umhverfinu. Þá eru hlutir 

sem börn biðja um mis líklegir til að fá jákvætt svar en þeir algengustu matur sem 

hægt er að borða á meðan verslað er eða dót sem er hentugt að leika sér með. Í 

matvöruverslunum er þessvegna líklegast að foreldrar fái beiðnir um morgunkorn, 

snakk eða snarl, leikföng og sætindi (Atkin 1978; Ward og Wackman 1972). 

Í rannsókn Ward og Wackman (1972) tóku mæður fram að börnin þeirra bæðu 

oftast um morgunkorn af þeim vörutegundum sem rannsóknin náði til og að þær gæfu 

oftast eftir í þessum vöruflokki. Það virðist sem svo að börn stjórni miklu við val á 

morgunkorni, og þá skiptir þau mestu máli hvaða dót (premium) fylgir með í 

pakkanum en ekki næringarinnihald (Atkin, 1978). 

Galst og White (1976) eru sammála því, þar sem börn í þeirra rannsókn báðu líka 

oftast um morgunkorn og sætindi. Þær gátu þó séð að ástæðan fyrir því væri að þessar 

vörur voru hvað mest auglýstar í sjónvarpi á barnatíma.  
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4.7 Þátttaka í kaupákvörðunarferlinu 
Áður fyrr var aðallega rannsakað hvaða áhrif makar hefðu á kaupákvörðunarferli 

fjölskyldunnar (Davis, 1971, 1976; McDonald, 1980) en undanfarið hafa börn vakið 

áhuga rannsakenda og hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á þeim (Wang, Holloway, 

Beatty og Hill, 2007; Palan og Wilkes, 1997; Foxman, Tansuhaj og Ekstrom, 1989; 

Beatty og Talpade, 1994). Flestar rannsóknir hafa verið gerðar á amerískum börnum 

og unglingum en einstaka land fyrir utan Bandaríkin hefur einnig verið tekið fyrir, 

m.a. Ísrael, Tyrkland og Kína.  

Það er vitað mál að börn taka virkan þátt í ákvarðanaferlinu en þau hafa mismikil 

áhrif eftir því á hvaða stigi ákvörðunin er. Fyrri rannsóknir, sem gerðar voru á níunda 

áratugnum og undir lok síðustu aldar, bentu til þess að táningar hefðu mest áhrif á 

fyrsta stiginu þegar þörf er greind, næst mest í upplýsingaöflun en lang minnst á 

ákvörðunarstiginu (Beatty og Talpade, 1994; Foxman o.fl; 1989). En þar sem miklar 

breytingar hafa átt sér stað síðan þá, bæði í þjóðfélaginu almennt en einnig 

efnahagslegar breytingar, eru aðrir rannsakendur sammála um að þær niðurstöður eigi 

ekki lengur við (Wang o.fl, 2007).  

Til að mynda sýndu niðurstöður rannsóknar Wang og félaga (2007), sem gerð var 

á bandarískum og kínverskum unglingum, gagnstætt við fyrri rannsóknir, að áhrif 

unglinga á sjálfa ákvörðunina eru ekki minni en áhrifin á stigið þegar þörfin er greind, 

þ.e. þegar stungið er upp á kaupunum. Hinsvegar minnkuðu áhrifin örlítið þegar að 

upplýsingaöflun kom, sem var útskýrt þannig að í flestum tilfellum færu börnin ekki á 

milli staða að skoða þar sem þau gætu ekki keyrt. Áttu þessar niðurstöður við um bæði 

úrtökin sem hlítur að þykja merkilegt með tilliti til menningarlegs munar en einnig 

kom fram að enginn munur var á kynjunum. Jafnframt benti rannsóknin til þess að 

táningar hefðu meiri peninga og meiri áhrif á mál tengd innkaupum hjá fjölskyldum 

en nokkurn tíma áður í báðum löndunum. 

4.8 Þekking 
Í dag eru börn og unglingar mun tæknisinnaðri en áður fyrr. Það er einnig mjög algengt að 

börn og unglingar eigi sinn eiginn farsíma, tölvu og sjónvarp og séu með öll þessi tæki í 

herbergjum sínum. Almennt er talað um að börn og unglingar séu fljótari að tileinka sér 

nýjungar en fullorðið fólk og er Internetið gott dæmi um tækninýjung sem börn hafa náð 

góðum tökum á. Það sést skýrt með notkun þeirra á samskiptavefjum, leikjasíðum og í 

miklum mæli er notkun tölvu og nets einnig tengt skólastarfi (Calvert, 2008). Um það bil 
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70% allra barna og unglinga nota Internetið reglulega og 49% þeirra nota það oftar en 

einu sinni á dag (Belch, Krentler og Willis-Flurry, 2005). Eins og Martin Lindström 

(2004) orðar það þá er þetta fyrsta kynslóðin sem fæðist með mús í hendinni og tölvuskjá 

sem glugga með útsýni yfir allan heiminn.  

Þegar talað er um „þekkingarvald“ (knowledge authorities) er átt við börn vegna 

notkunar þeirra á Internetinu, og vegna sérþekkingar þeirra og áhuga hefur verið gefið 

í skyn að þau eigi eftir að leika enn stærra hlutverk í ákvörðunarferli fjölskyldunnar í 

framtíðinni (Sutherland og Thompson, 2003). Í auknum mæli leita foreldrar eftir hjálp 

barna sinna til að finna upplýsingar sem varða persónuleg kaup þeirra eða fyrir 

fjölskylduna. Af þeim bandarísku foreldrum sem versla á netinu sögðust 74% þeirra 

leyfa börnum sínum að taka þátt í því og 42% sögðust einnig fylgja ráðleggingum 

barna sinna varðandi hvaða síður þau ættu að nota (Belch o.fl., 2005).  

Í rannsókn Belch o.fl. (2005) kom fram að notkun Internetsins hafði einnig áhrif á 

hvernig foreldrar og unglingur skynjuðu áhrifin á kaupákvörðunarferlið. Sumir 

unglingar voru flokkaðir sem Internet snillingar, þ.e. þeir sem nota netið mikið, kunna 

að leita upplýsinga og eru einnig þeir sem leitað er til að fá aðstoð. Þeir sem tilheyrðu 

þessum flokki trúðu því að þeir hefðu mikil áhrif á öll stig ákvörðunarferlisins og því 

voru foreldrarnir sammála. Sú tilgáta var einnig sönnuð að „internet-snillingarnir“ 

höfðu meiri áhrif en þeir sem tilheyrðu ekki þessum hópi.  

Í rannsókn Beatty og Talpade (1994) kom fram í niðurstöðum að þeir unglingar 

sem höfðu þekkingu á vöru, t.d. hljómflutningstækjum sem voru sérstaklega nefnd, 

höfðu meiri áhrif en hinir og þá sérstaklega í sambandi við upplýsingaleit og 

ákvörðunartöku. 

Samkvæmt skýrslu Magazine Publishers of America (2005), báðu foreldrar 

amerískra barna á aldrinum 9-17 ára, 37% þeirra að leita að upplýsingum um vörur eða 

þjónustu á netinu árið 2001, en tveimur árum seinna var þessi tala komin upp í 47%. 
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5 Umræður  
Eftir að hafa farið í gegnum ofangreindar rannsóknir er margt sem vert er að staldra 

við. Í fyrsta lagi hefur komið í ljós að börn hafa vissulega áhrif á kauphegðun og 

neyslu foreldra sinna með ýmsu móti. En það eru einmitt þeir þættir sem teknir voru 

fyrir sem skipta mestu máli hversu mikil áhrifin verða. Hvað varðar breytuna aðferðir 

er ljóst að mikilvægisnöldur, eða þegar börnin geta rökstutt hversvegna þau ættu að fá 

tiltekinn hlut, virkar mun betur en sífellt nöldur. Foreldrar verða kannski ekki eins 

varir við að það sé nöldur sem slíkt þegar barnið kemur með yfirlýsingu og 

rökstuðning um að það vanti ákveðinn hlut. Börn eru einnig fljót að fatta á hvaða 

tímapuntki er best að gera tilraun til þess að fá eitthvað, eins og eitt barn sagði í 

rannsókn Wilson og Wood (2004), „ég veit að það er líklegra að ég fái eitthvað sem 

ég bið um þegar mamma er að drífa sig“. Því er mikilvægt að foreldrar reyni að koma 

í veg fyrir að börn finni hverjir veiku punktarnir eru ef þeir vilja losna við allt nöldur. 

Nöldrið getur verið mjög þreytandi og erfitt viðureignar og samkvæmt Betancourt 

(2007) verða foreldrar að vera samkvæmir sjálfum sér til þess að það minnki. Þeir geta 

átt von á því að það aukist í fyrstu en dvíni svo smátt og smátt þegar börnin gera sér 

grein fyrir að það muni ekki virka.     

Aldur og aðferðir tengjast að vissu leyti þar sem eldri börn nota frekar mikilvægis 

nöldur en yngri börn sífellt nöldur. Eftir því sem börn verða eldri gengur þeim 

þessvegna betur af því að þau kunna að nota árangursríkari aðferðir. Með aldrinum 

vex einnig þekking þeirra á hinum ýmsu vörum og þjónustu og þar af leiðandi líklegra 

að þau nái betri árangri í að sannfæra foreldra sína um hvað skuli velja. Breyturnar 

spila þess vegna saman undir vissum kringumstæðum. Áhrif barna eru ekki neikvæð á 

allan hátt því að það getur verið mjög hentugt fyrir foreldra ef unglingar hafa mikla 

þekkingu á þeim vörum eða þjónustu sem fjölskyldan hyggst kaupa. Unglingar eyða 

miklum tíma í að kynna sér það sem þeir hafa áhuga á, tíma sem að foreldrar hafa ekki 

sjálfir. Þó svo að unglingarnir horfi kannski ekki á sömu kosti og galla vörunnar geta 

foreldrar spurt þau spurninga og einnig látið þau finna út á skjótan hátt það sem þau 

vilja vita. Foreldrar og unglingar ættu að vinna saman og foreldrar ættu að láta börnin 

sín vita hvað þau meta þessa hjálp mikils.  
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Þegar börn eru samferða foreldrum í matvöruverslanir eru þau ekki aðeins til 

vandræða því að þessar ferðir eru mikilvægur þáttur í því að börnin læri hvað það er 

sem  foreldrar kaupa inn fyrir heimilið. Þau læra því smátt og smátt hvað fjölskyldan 

notar, hvað hún hefur efni á og hvernig þessar ferðir ganga fyrir sig. Þegar börnin ná 

vissum aldri geta þau hjálpað mikið til og jafnvel tekið eftir vörum sem að vantar eða 

hagstæðari tilboðum.  

Það er ekki aðeins börnum um að kenna hve mikið þau fá upp í hendurnar því eins 

og kom fram eru sumir foreldrar sem gera í því að gefa börnum sínum ýmislegt án 

þess að þau hafi nokkra þörf fyrir neitt fleira. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og 

ef foreldrar vilja að börn læri að það þurfi að hafa fyrir hlutunum og að þeir séu ekki 

ókeypis verða þeir að passa sig. Börn gera orðið meiri kröfur um að eiga það allra 

nýjasta og tæknilegasta og í flestum tilfellum kosta þessar vörur sitt. Eins og kom 

fram hafa þau orðið áhrif á mjög dýra hluti, þar á meðal bíla. Þessi áhrif má meðal 

annars rekja til auglýsingaherferða sem eiga viljandi að ná athygli barna vegna þeirrar 

ástæðu að fyrirtæki gera sér ljóst að því fyrr sem þau kynna vörumerkið fyrir börnum 

og rækta sambandið milli þeirra, því líklegra er að þau velji það vörumerki fram yfir 

önnur seinna á lífsleiðinni. Það hlýtur þó að vera erfitt vegna þeirra þúsunda 

vörumerkja og áróðurs sem börn verða fyrir á degi hverjum. Foreldrar leika stórt 

hlutverk hvað varðar fræðslu um auglýsingar og hlutverk þeirra. Þeir geta haft mikil 

áhrif á það hvernig börnin meta skilaboðin og hvaða skoðun þau hafa á þeim. Ef 

foreldrar byrja snemma að fræða börnin sín um tilgang auglýsinga geta þau komið í 

veg fyrir að börnin gleypi við hverju sem er og meti betur þá valkosti sem eru í boði.  

Ekki fundust nýlegar rannsóknir yfir allar breyturnar sem voru teknar fyrir. 

Vissulega hefur mikið verið rannsakað erlendis varðandi börn og áhrif þeirra á 

ýmislegt en oft á tíðum var ekki úr nógu að moða. Engar íslenskar rannsóknir fundust 

á Internetinu varðandi þessi mál. Það þykir fremur undarlegt þar sem íslensk börn eru 

vissulega engir eftirbátar í efnishyggju-kapphlaupinu og ýmislegt sem markaðsfólk og 

fyrirtæki gætu nýtt sér ef það vissi meira um málið. Það sem hafa þyrfti í huga við 

gerð slíkra rannsókna væri að hafa þær vel afmarkaðar hvað varðar aldur, 

vörutegundir og auglýsingar svo að upplýsingarnar gætu nýst markaðsfólki vel. Einnig 

þarf að gera slíkar rannsóknir reglulega þar sem tíðarandinn breytist fljótt og þróunin á 

vörum og þjónustu er einnig mjög hröð.  
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Áhrif barna eiga einungis eftir að aukast ef miðað er við þá þróun sem hefur átt sér 

stað. Niðurstöðurnar benda til þess að fyrirtæki sem selja vörur og þjónustu ættu að 

beina markaðssetningu sinni að börnum jafnt sem fullorðnum, að minnsta kosti þegar 

um vissa vörutegundir er að ræða. Þó skal hafa í huga að það sé gert innan 

siðferðislegra marka og að fylgt sé lögum sem varða börn og auglýsingar. 
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