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Förord 

Detta examensarbete inom civilekonomprogrammet har skrivits under 

vårterminen 2017 vid Handelshögskolan, Karlstads universitet. Studien syftar 

till att skapa en ökad förståelse för vilka känslor och associationer barn i 

reklam genererar för konsumenter samt vad denna respons har för potentiell 

påverkan på varumärket som kommuniceras. 
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Sammanfattning 

Barns gestaltning i reklam är ingen ny företeelse. I takt med att barns roll i 

samhället blivit allt mer central har det blivit vanligare att inkludera barn i 

reklam. Hur konsumenter uppfattar barn i reklam är dock oklart och att 

förutse konsumenternas tolkning är svårt då tolkning av reklaminnehåll 

baseras på individuella upplevelser och erfarenheter. Syftet med studien är att 

skapa en ökad förståelse för vilka känslor och associationer barn i reklam 

genererar för konsumenter samt vad denna respons har för potentiell påverkan 

på varumärket som kommuniceras. 

 

För att kunna besvara vårt syfte genomfördes 22 semistrukturerade intervjuer 

med manliga och kvinnliga konsumenter i olika åldrar och med olika 

levnadsförhållanden. I samband med intervjuerna visades ett stimulimaterial i 

form av en reklamfilm med ett barn i huvudrollen. Respondenterna tilläts tala 

fritt om sina känslor och tankar kring barns gestaltning i reklam vilket gav oss 

en klar bild över hur de uppfattar ämnet. 

 

Studien visar att barn kan väcka ett stort urval av känslor och associationer hos 

konsumenter när de ser en reklamfilm innehållande barn. Det är därmed 

möjligt att använda barn för olika syften och i olika situationer. Att utforma en 

reklam med barn kräver dock viss försiktighet eftersom det kan väcka negativa 

reaktioner hos tittaren. Däremot är det få som uppfattar barn i reklam som 

stötande utan de känslor som barnen genererar är till stor del positiva. Att 

konsumenter blir positivt berörda av reklamfilmen gör att de lätt tar till sig 

reklamen eftersom det för många är någonting de kan relatera till. Huruvida 

synen på varumärket påverkas av att barn inkluderas i marknads-

kommunikation är svårt att säga. Konsumenters livssituation och 

livserfarenheter tycks också spela en stor roll för hur ett varumärke uppfattas. 

Det är dock möjligt att fastställa att barn i reklam kan medföra positiva 

effekter, bland annat glädje, de väcker uppmärksamheten och kan på ett 

lättsamt sätt beskriva produktattribut. 
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Abstract 

Advertising which includes children is not a new phenomenon. It has become 

common to include children in advertising as their role in society has become 

more central. However, it is not clear how consumers respond to the portrayal 

of children in commercials. It is hard to predict how consumers will respond 

as the interpretation is based on individual experiences. Therefore, the aim of 

this thesis is to create an increased understanding of the feelings and 

associations that consumers are generated by children in advertising, and how 

this response potentially impacts the brand that is communicated. 

 

In order to respond to this purpose, 22 semi structured interviews were 

conducted. The respondents were male and female of different ages and with 

different living situations. In conjunction with the interview, the respondents 

was shown a commercial as stimuli where a child has the main role. The 

respondents were allowed to speak freely on their emotions and associations 

about the portrayal of children in advertising which provided a clear image on 

their opinions on the topic. 

 

The results of the study show that children in advertising can evoke a variety 

of emotions and associations. Thus, it is possible to include children in 

marketing communication for different purposes and in different situations. 

Even though consumers are rarely offended by children in advertising, caution 

is required when designing a commercial that includes children as it is possible 

that viewers may respond negatively towards it, if it is designed in a non-

ethical way. The main emotions that children generate are positive and they 

are easy to relate to which makes it easy for consumers to assimilate the 

commercial. Whether the perception of the brand is affected by the portrayal 

of children in advertising is difficult to say. The current life situation and life 

experiences also seem to impact how consumers view a certain brand. 

However, it can be established that positive effects can be connected to the 

portrayal of children in advertising, including joy, they draw attention and are 

able to describe the attributes of a product in an easy way. 
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1. Inledning 

 
Inledningsavsnittet inleds med en problembakgrund vilket följs av en problemdiskussion. 

Därefter presenteras studiens syfte. Avsnittet avslutas med ett stycke gällande uppsatsens 

disposition. 

 

1.1. Problembakgrund 

Barn syns frekvent i dagens reklamfilmer. Allteftersom barn fått en mer central 

roll i samhället, har de blivit alltmer synliga i reklam (Alexander 1994). Den 

stora fördelen med att använda barn i reklam är den mängd känslor och 

associationer som de kan framkalla när de inkluderas i reklam (Seiter 1990; 

Sherr 1999). De kan även användas som verktyg för att stärka bilden av vissa 

produktattribut, till exempel har de använts i reklam av rakhyvlar för att visa 

att dessa ger mjuka och lena ben (Gottfried 1994). De har även använts för att 

symbolisera de värden som företag vill att konsumenter ska associera till sina 

varumärken, till exempel energi, säkerhet och lycka (Seiter 1990). Därutöver 

kan barn användas i reklam eftersom de kan tilltala mottagarna trots att de inte 

har någon direkt eller logisk koppling till produkten som kommuniceras (Seiter 

1990). Dessa positiva aspekter med barn i reklam kan antas bero på att de 

flesta har en relation till barn, då de är en del av det vardagliga livet och således 

en stark symbol att använda (Sherr 1999). 

 

Reklamfilmer vars innehåll väcker emotionella reaktioner har potential att 

sticka ut i relation till andra reklamfilmer (Mai & Schoeller 2009) och det är 

viktigt i dagens samhälle då konsumenter dagligen exponeras för stora 

mängder reklam. Denna överexponering har medfört att konsumenter blivit 

allt bättre på att förbise och ignorera reklam som inte fångar deras intresse 

(Putrevu et al. 2004). Ytterligare fördel med att använda emotionell reklam är 

att reklaminnehåll som väcker känslor visat sig ha en påverkan på varumärket 

som marknadsförs (Holbrook & Batra 1987). Hur varumärken uppfattas av 

konsumenter är i sin tur avgörande för företag då varumärken är en tillgång 

som reflekterar hela upplevelsen som konsumenter har med ett företags 

produkter (Keller & Lehmann 2006) och differentierar dem från 

konkurrenternas produkter (PRV 2017). Därav är det viktigt att konsumenter 

får rätt bild av ett företags varumärke (Keller 2013).  

 

Alla de känslor, associationer och egenskaper barn kan framkalla, indikerar att 

barn har goda förutsättningar att skapa de emotionella reaktioner som Mai och 



9 

Schoeller (2009) anser krävas för att nå ut till konsumenterna i dagens 

samhälle. Detta leder även till att barn kan användas av en mängd olika 

anledningar, och befintlig teori antyder att det finns många positiva skäl till att 

använda sig utav barn i reklam just eftersom de kan symbolisera så mycket 

(t.ex. Seiter 1990; Sherr 1999). Men detta bör även vara en indikation på att 

företag behöver iaktta viss försiktighet vid användandet av barn i reklam. Då 

barn tycks vara mångtydigt, bör det finnas risk att det de symboliserar är olika 

för olika konsumenter och enligt Kotler et al. (2013), bör budskapet som 

företaget ämnar att kommunicera till konsumenterna stämma överens med 

konsumenternas tolkning för att reklamen ska vara effektiv. 

 

1.2. Problemdiskussion 

För att säkerställa att konsumenter tolkar budskap i reklam med barn i så att 

innebörden stämmer överens med företagets bild, behöver det finnas tillgång 

till teori kring hur barn i reklam uppfattas av konsumenter. Men vid närmare 

genomgång av teori kring barns gestaltning i reklam har det uppmärksammats 

att detta perspektiv till stor del utelämnats. Genomgående finns brist på 

forskning kring konsumenters känslomässiga uppfattning av barn i reklam 

samt dess påverkan på deras syn på varumärket. Merparten forskning 

diskuterar hur barn framställs och vilka känslor reklamen ämnar att framkalla, 

men hur konsumenter tolkar dessa och vilka känslor de får, har i stor mängd 

exkluderats. 

 

Det finns viss vikt av att företag är medvetna om vilken känslomässig respons 

en reklam genererar då denna respons i sin tur kan påverka attityden till 

varumärket (Holbrook & Batra 1987). Eftersom varumärken till stor del 

kommuniceras via marknadskommunikation, exempelvis reklam (Keller 2009), 

är det viktigt att företag har kunskap om hur konsumenter uppfattar dessa. 

Konsumenter tenderar att tolka budskap i reklam på olika sätt (Arnould & 

Thompson 2005; Mick & Buhl 1992), och denna aspekt tillsammans med 

barnbegreppets mångtydighet, antyder att det finns en bred variation på hur 

konsumenter kan tänkas tolka reklaminnehåll där barn spelar en huvudroll. 

Detta kan bidra till att budskapet i reklamen tilldelas olika mening bland 

konsumenterna, vilket i sin tur kan påverka vilken innebörd de tilldelar 

varumärket (Kotler et al. 2013). Därmed finns indikation på att det finns viss 

vikt av att undersöka hur konsumenter uppfattar barn i reklam samt vilken 

känslomässig respons och vilka associationer som reklam med barn i kan 

resultera i. Studien syftar således till att undersöka det komplexa i barns 

mångtydighet och att olika konsumenter uppfattar denna symbol på olika sätt. 
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1.3. Syfte  

Bristen på konsumenternas perspektiv angående barn i reklam resulterar i ett 

gap angående hur barn i reklam påverkar konsumenternas syn på varumärket. 

Syftet blir således: 

 

Att skapa en ökad förståelse för vilka känslor och associationer 

barn i reklam genererar för konsumenter samt vad denna respons 

har för potentiell påverkan på varumärket som kommuniceras. 

  

Studiens kunskapsbidrag blir därmed att ge en ökad förståelse över den 

respons som väcks hos konsumenter när de ser barn i reklamfilmer. Vilka 

känslor och associationer barnen förmedlar, vad konsumenter anser om 

gestaltning av barn i reklam samt hur denna respons potentiellt påverkar deras 

syn på varumärken. Studien är avgränsad till att studera konsumenters respons 

till barn i reklamfilmer för produkter som är riktade till vuxna.  

 

1.4. Disposition 

Arbetet är strukturerat på följande vis. Nästkommande avsnitt, teoriavsnittet, 

behandlar de teoriområden som studien bygger på. Därnäst beskrivs vald 

metod vilket beskriver hur studien utformats och genomförts. Därefter 

presenteras undersökningens resultat i ett empiriavsnitt som följs av ett 

analysavsnitt. De viktigaste slutsatserna sammanfattas i ett avslutande avsnitt. 

Arbetet avslutas med en komplett referenslista samt ett antal bilagor som 

innefattar en intervjuguide, en sammanställning av respondenter, information 

om företaget bakom det stimulimaterial som används i studien samt ett 

informationsbrev och en samtyckesblankett som lämnades till respondenterna. 
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2. Teori 

 
I teoriavsnittet presenteras tidigare forskning och de teorier som ligger till grund för vår 

empiriska undersökning. Eftersom syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för 

vilka känslor och associationer barn i reklam genererar för konsumenter samt vad denna 

respons har för potentiell påverkan på varumärket som kommuniceras, finns ett antal 

relevanta teoriområden. Två områden utgörs av marknadskommunikation och varumärken 

som ger en förståelse över de två områdena samt hur de är relaterade till varandra. 

Konsumenters uppfattningar är centralt i studien, därav behandlar det tredje området 

konsumentteori för att få en förståelse för hur konsumenter tolkar marknads-

kommunikation och hur detta kan tänkas påverka varumärket ifråga. Då studien berör 

konsumenters respons till barn i reklam kommer barntemat genomsyra hela kapitlet. 

 

2.1. Marknadskommunikation 

Varumärken är en viktig tillgång för företag, då det är varumärket som 

kännetecknar en viss vara eller tjänst och skiljer den från andra varor och 

tjänster (PRV 2017). För att informera och påminna om sitt varumärke och de 

produkter de erbjuder, använder företag marknadskommunikation (Keller 

2009). Marknadskommunikation utgörs av tre delar, marknads-

kommunikationsverktyg, media och budskap. Ett av de verktyg som används 

är reklam, som i kombination med viss typ av media (tv, tidningar, internet) 

förmedlar det budskap som företaget vill att konsumenterna ska ta del av (Fill 

2013).  

 

Varumärkets innebörd skapas i konsumenters tankar (Lindstrom 2004) och 

marknadskommunikation kan vara till hjälp för att påverka dessa tankar. Bland 

annat visar marknadskommunikationen att varumärket finns vilket skapar en 

medvetenhet, säkerställer att konsumenter får de associationer till varumärket 

som företaget vill, samt bildar en stark relation mellan konsumenten och 

varumärket (Keller 2007). Marknadskommunikation hjälper således företag att 

koppla ihop sitt varumärke med människor, platser, upplevelser och känslor 

(Keller 2007) och ger konsumenter en inblick i vad varumärket står för, samt 

hur och varför, var och av vem en produkt används (Keller 2009). Dess 

innehåll, det vill säga budskapet, väljs således baserat på vilka känslor och 

föreställningar som företaget vill att konsumenter ska associera till varumärket 

(Fill 2013).  
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2.1.1. Kommunikationsprocessen och kommunikationsmodellen 

Kommunikationsprocessen illustrerar hur budskap förmedlas och tas emot 

(Kotler et al. 2013). Processen inleds med att företag utformar symboler (till 

exempel ord, ljud och illustrationer som reklamen ska innehålla) som utgör det 

budskap som reklamen är avsedd att förmedla. Genom olika typer av 

kommunikationskanaler, det vill säga det medium företag väljer för att nå ut 

till sin målgrupp, rör sig sedan meddelandet från avsändaren till mottagaren. 

Den tanke avsändaren har bakom ett meddelande, som de vill förmedla till 

mottagaren, bör stämma överens med hur mottagaren tolkar meddelandet för 

att det ska vara effektivt (Kotler et al. 2013). När meddelandet når mottagaren, 

tolkas innehållet och fylls med mening (Kotler et al. 2013). Resultatet av detta 

blir att konsumenter kan uppfatta reklam på ett flertal sätt, vilket kan resultera 

i både positiva och negativa effekter för varumärket, eftersom attityd till 

reklam kan ha en påverkan på attityden till varumärket (Holbrook & Batra 

1987). Processen tar även hänsyn till brus som kan medföra att mottagarens 

tolkning av meddelandet skiljer sig från det meddelande avsändaren ämnat att 

leverera, till exempel om konsumenten är distraherad när en tv-reklam visas 

och på så sätt missar vissa nyckeldelar av reklamen (Kotler et al. 2013).  

 

Däremot behandlar inte processen hur konsumenternas respons till reklamen 

påverkar attityden till den, vilket Holbrook och Batra (1987) gör i sin 

kommunikationsmodell (se figur 1).  Skillnaden mellan den traditionella 

kommunikationsprocessen (Kotler et al. 2013) och Holbrook och Batras 

(1987) kommunikationsmodell, är att kommunikationsmodellen (Holbrook & 

Batra 1987) behandlar vilka effekter konsumenters känslomässiga respons till 

reklam kan ha på deras attityd till reklamen. Kommunikationsprocessen i sin 

tur är bredare och omfattar hela processen, från hur avsändaren skapar 

budskapet till att mottagaren tar emot det (Kotler et al. 2013).  

 

 
Fig. 1: The Communication Model, Holbrook & Batra (1987) 

  

Mer specifikt diskuterar Holbrook och Batra (1987) att reklam som har ett 

visst reklaminnehåll, kan producera en viss typ av känslomässig respons. Dessa 

känslor påverkar attityden till reklamen vilket i sin tur påverkar attityden till 

varumärket.  Kommunikationsmodellen illustrerar således känslors roll som en 
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mellanliggande variabel mellan reklaminnehåll och attityd till reklamen, och 

även varumärket (Holbrook & Batra 1987). 

  

2.2. Reklaminnehåll 

Det finns viss vikt av noggrannhet vid utformning av reklaminnehåll, då det 

inte är lätt att utforma reklaminnehåll som konsumenterna är villiga att ta till 

sig. En svårighet med utformning av reklaminnehåll är att konsumenter är 

medvetna om hur reklam utformas samt vilka tekniker som används. Detta 

kan leda till missnöjdhet om konsumenterna inte uppskattar tekniken som 

används eller inte tycker den passar det specifika företaget (Cartwright et al. 

2016).  

 

Ytterligare aspekt som påverkar komplexiteten av utformning av reklam, är att 

konsumenterna ska ta till sig reklamen på rätt sätt (Keller 2013). Enligt Kotler 

et al. (2013) är de bästa reklammeddelandena de vars innehåll är bekanta för 

mottagaren, således behöver företag känna konsumenterna för att 

kommunicera effektiv reklam. Om meddelandeinnehållet inte är bekant för 

konsumenten kan det antas att det kan leda till att det meddelande som 

företaget vill förmedla med reklamen, inte överensstämmer med den mening 

konsumenterna tilldelar reklamen.  

   

Utöver att reklaminnehållet bör vara bekant för konsumenten, där det 

tilltänkta meddelandet i reklaminnehållet överensstämmer med den mening 

konsumenterna tilldelar innehållet (Kotler et al. 2013), bör innehållet även vara 

utformat så att det väcker intresse. Problemet idag är att konsumenter 

överöses med reklam och väljer således att ignorera reklam som inte väcker 

deras intresse (Putrevu et al. 2004). Därmed ligger svårigheten i att få den att 

stå ut (Mai & Schoeller 2009; Reisenwitz et al. 2004). En anledning till att detta 

problem uppstått kan vara att konsumenter har en ökad kontroll i detta nya 

klimat då det stora utbudet av medier gör att de kan välja om och hur 

kommersiella innehåll ska tas emot (Keller 2009). De som utformar reklam har 

därför en utmaning framför sig, vilket är att skapa ett reklaminnehåll med ett 

budskap som sticker ut bland andra och som väcker uppmärksamheten hos 

mottagaren (Reisenwitz et al. 2004).   
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2.3. Känslomässig respons 

Det går att skilja mellan två grundläggande typer av reklam. Den informativa, 

som ger objektiv information om varumärkens attribut och fördelar, och den 

emotionella som syftar till att skapa känslomässiga reaktioner hos 

konsumenter (Yoo & MacInnis 2005). Eftersom skillnaderna mellan produkter 

minskar, är det inte tillräckligt att enbart använda sig utav informativ reklam 

för att väcka intresse (Mai & Schoeller 2009), utan det krävs även att 

konsumenter är känslomässigt attraherade av reklamen för att de ska forma 

attityder till den (Janssens & De Pelsmacker 2005). Reklam som väcker känslor 

gör det inte enbart lättare att sticka ut i bruset (Mai & Schoeller 2009), utan det 

är dessutom genom att beröra konsumenters känslor som varumärket 

genererar inkomst åt företag eftersom känslor påverkar konsumenters attityder 

och handlingar (O’Connell 2015). Om konsumenterna inte uppskattar 

reklamfilmen och inte genereras en känslomässig respons, kommer således 

inte varumärket och företaget gynnas av reklamen. Den kommer att försvinna 

i havet av reklam (Mai & Schoeller 2009). Det finns därmed viss vikt av att 

generera känslomässig respons av reklam. Keller (2013) menar dock att det 

inte räcker med att endast väcka känslor, företag behöver även skapa rätt 

känsla och mening till varumärket för att konsumenterna ska ta till sig den på 

rätt sätt. Det vill säga reklamen bör generera de tankar, känslor och 

uppfattningar som företaget vill att konsumenterna ska knyta till deras 

varumärke (Keller 2013). 

 

Flera forskare har genom litteraturstudier sammanställt vilka känslor som ofta 

frambringas av reklam (t.ex. Mai & Schoeller 2009). Mai och Schoeller (2009) 

är några av de forskare som har gjort denna typ av sammanställning. De menar 

att känslor ofta spelar på humor (glädje, lycka, underhållning), värme (kärlek, 

vänskap, omtänksamhet, ömhet), sex (sexualitet), passion (entusiasm), nostalgi 

(sentimentalitet), tillfredsställelse (njutning, skuld), rädsla (skrämmande, 

obehag), och chock (nedstämdhet, sympati, ogillande).  

 

Studier om barn i reklam visar att barn kan generera en mängd olika känslor, 

allt från positiva känslor som nostalgi och kärlek (Seiter 1990), till negativa 

känslor som oro, sorg och dåligt samvete (Sherr 1999). I Sherrs (1999) studie 

av barnsymbolen i presidentkampanjer uppkom resultat som visar att barn kan 

användas för att generera negativa känslor genom att de porträtteras i negativa 

sammanhang. Däremot fann hon även att barn som används i reklam för att 

generera negativa känslor, kan resultera i positiva effekter för kampanjen. 

Reklam som syftar till att framkalla vissa känslor kan således med fördel 
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använda barn för att framkalla dessa då barn kan generera en bred variation av 

känslor. 

  

2.3.1. Arketyper 

Enligt Bagozzi et al. (1999) uppkommer känslor ofta från psykologiska 

processer, det vill säga känslor uppkommer från individers tankar samt hur de 

tolkar händelser och fysiska omständigheter, där betoningen ligger på 

tolkningen. Individer kan därför ha olika reaktioner till samma händelse 

(Bagozzi et al. 1999). Hur barnsymbolen tolkas i reklam bör således vara olika 

för olika konsumenter. Å andra sidan finns forskning inom psykologi och 

reklam som indikerar motsatsen. Dessa studier berör fenomenet arketyper i 

reklam, där barnarketypen är ett delområde (t.ex. Lämmlein 2014). Arketyper 

är en form av symbol, ett bestämt tecken, där innehållet är bestämt och 

representerar en urbild eller urtyp (Nationalencyklopedin 2017a). Symboler är 

också ett bestämt tecken, däremot är dess innehåll obestämt och går att tolka 

på ett flertal sätt (Nationalencyklopedin 2017b). 

 

Jung (1980) introducerade fenomenet barnarketypen under mitten av 1900-

talet, där han benämner barn som en form av psykologisk mekanism som 

representerar vissa universella företeelser, till exempel framtid, oskyldighet, 

möjlighet för självförverkligande, och hopp om att övervinna det mörka. 

Dessutom menar han att barn kan symbolisera naturens krafter. Vid andra 

studier kring barnsymbolen, där barn inte ses som en form av arketyp utan 

som en form av symbol, anses barn ha potential för att symbolisera mer och 

tar upp ett bredare spektra kring vad barn kan symbolisera. Seiter (1990) tar 

bland annat upp att barn sällan upplevs som stötande utan att de istället kan 

väcka associationer till nostalgi, kärlek och familjeliv. Glädje är en annan 

känsla som barn genererar (Gram 2004).  

  

Trots att det finns skillnader gällande innebörden av barnarketypen och 

barnsymbolen, finns även vissa likheter. Både barnarketypen och 

barnsymbolen tar upp att barn kan agera som en symbol för oskyldighet 

(Gram 2004; Jung 1980) och framtid (Jung 1980; Sherr 1999). Möjligen är 

detta en indikation på att barnarketypen, med sin bestämda innebörd, utgör en 

viss del av barnets innebörd i reklam, men sedan finns det ytterligare aspekter 

att ta hänsyn som inte är bestämda, där konsumenterna individuellt tolkar den 

exakta innebörden.   
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2.4. Konsumentkultur 

Hur konsumenter tolkar barnets innebörd i reklam kan förklaras av 

konsumentkultursteori (CCT). CCT betonar den produktiva aspekten av 

konsumtion, det vill säga hur konsumenter omvandlar de symboler som finns 

gömda i produkter, reklam, varumärken och butiker för att framhäva sin 

identitet och livsstil (Arnould & Thompson 2005). Arnould och Thompson 

(2005) definierar CCT som en samling teoretiska perspektiv som behandlar 

förhållandet mellan konsumenternas handlingar, marknaden och kulturen. 

CCT fokuserar på olikheter och mångfald, det vill säga att kultur inte ses som 

något homogent där konsumenter har samma levnadssätt och delar 

värderingar (Arnould & Thompson 2005). 

 

Med utgångspunkt i det som diskuterats ovan, tolkar konsumenter 

reklaminnehåll baserat på hur de ser på livet. Detta innebär att tolkning av 

visst reklaminnehåll påverkas av konsumentens individuella livssituation och 

vad konsumenten hittills upplevt (Mick & Buhl 1992). Därav kan reklam 

upplevas på olika sätt och uppfattningen av barn i reklam kan även skilja sig åt 

mellan individer. Mick och Buhl (1992) uppmärksammar att trots att individer 

växt upp i samma hushåll och under liknande förhållanden, formas de ändå på 

olika sätt och går igenom olika händelser och upplevelser under sin livstid som 

påverkar hur de uppfattar saker och ting, bland annat budskap i reklam.  Det 

är således svårt att utforma reklaminnehåll där rätt budskap förmedlas. Det 

finns en risk att konsumenterna genererar andra associationer till reklamen än 

vad företaget vill. 

  

Då barn är ett mångtydigt begrepp, som kan generera många olika känslor och 

associationer (Gram 2004; Seiter 1990; Sherr 1999), kan det antas att det finns 

viss vikt av att undersöka hur konsumenter uppfattar barn i reklam och vilka 

känslor och associationer som barn i reklam kan resultera i. Dels då respons 

till reklam kan påverka attityden till reklamen på olika sätt (Holbrook & Batra 

1987), dels då meddelandena som förmedlas genom reklam tolkas olika av 

konsumenter (Mick & Buhl 1992).  

  

2.5.  Globalisering av tolkningar 

För att hantera att konsumenter är olika och därmed inte har samma 

efterfrågan använder sig företag av segmentering som är den process där 

konsumenter delas in i olika grupper, så kallade segment, vilket består av 

konsumenter som förväntas reagera på samma eller ungefär samma sätt 
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gentemot ett visst erbjudande (McDonald & Dunbar 1998). Det är svårt att 

tillfredsställa alla konsumenter, därmed är det mer lönsamt att rikta in sig på 

vissa segment än att försöka nå alla (Kotler et al. 2013). Fördelen med 

segmentering är att det finns stor möjlighet att kunna tillfredsställa 

konsumenters behov just för att det bildas en förståelse av konsumenter 

(McDonald & Dunbar 1998). Vissa företag väljer dock att rikta sig mot 

massmarknaden och segment som sträcker sig över nationsgränser (Wedel 

2001). Marknader blir mer enade och konsumenter över nationsgränser kan ha 

mer gemensamt än konsumenter inom samma land (Wedel 2001), då de 

identifierar sig med individer med liknande livsstil oavsett geografiska gränser 

(Arnould & Thompson 2005). Den globala kulturen sprids genom tidningar, 

tv, internet, filmer och andra typer av kommunikation, vilket gör att 

konsumenter blir allt mer globala (Holt et al. 2004). Att konsumenter delar 

åsikter över nationsgränser ger företag möjligheten att ha en mer global 

strategi gällande vissa delar av marknadsföringen (Alden et al. 1999).    

 

2.6.   Konsumentkulturens påverkan på kommunikation 

Det går dock inte att bortse från konsumenters olikheter, då det är viktigt att 

konsumenternas tolkning av reklamen överensstämmer med det budskap 

företaget ämnat att sända ut (Kotler et al. 2013), vilket i sin tur är viktigt för att 

konsumenterna ska koppla rätt associationer till varumärket (Keller 2013). 

Avsnittet gällande konsumentkultur och konsumentkultursteori behandlar 

konsumenters heterogenitet och att konsumenter har individuella tolkningar 

av bland annat reklam (Arnould & Thompson 2005; Mick & Buhl 1992). I 

relation till kommunikationsmodellerna medför det ytterligare aspekter kring 

individers tolkning av reklam, och att det därmed finns utomliggande faktorer 

kring kommunikationsprocessen (Kotler et al. 2013) och kommunikations-

modellen (Holbrook & Batra 1987). Konsumentkultursteori fungerar därför 

som komplement till de två modellerna gällande kommunikation.  

  

Det bör dock tilläggas att Holbrook och Batras (1987) kommunikationsmodell 

i vissa avseenden har kritiserats. Cartwright et al. (2016) nämner bland annat 

att det finns andra påverkande faktorer vars effekter modellen inte tar hänsyn 

till, till exempel förutbestämda attityder till varumärket. Utöver detta utgår 

studien även från förutbestämda känslor vilket kan begränsa eller leda 

respondenternas svar (Cartwright et al. 2016). Modellen utgår även från att 

individer reagerar relativt homogent på reklam (Holbrook & Batra 1987), 

vilket kan ifrågasättas eftersom annan teori diskuterar hur konsumenter tolkar 

budskap olika (Arnould & Thompson 2005; Bagozzi et al. 1999; Mick & Buhl 
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1992). Kritiken bör därmed beaktas men ger även möjlighet att föra en 

utförligare diskussion kring modellerna samt dess innebörd och innehåll.  

 

2.7. Etik 

Hur konsumenter tolkar ett reklaminnehåll, kan antas påverka hur de 

reflekterar kring etiska aspekter gällande barn i reklam. Det finns indikation på 

att konsumenter har åsikter om huruvida barn bör inkluderas i reklam eller ej. 

Detta antagande har sin grund i den västerländska synen på barn, vilket är att 

de är oskyldiga och sårbara, och är någonting som ska skyddas (Gram 2004). 

Således kan social önskvärdhet också antas påverka, det vill säga att det finns 

en viss syn i samhället som påverkar hur konsumenterna diskuterar och ser på 

ämnet (Furr 2010). Synen på barn har förändrats oerhört under det senaste 

seklet och allteftersom samhället har förändrats och utvecklats, har även 

barnens position stärkts (Phillips 2012) och de spelar en alltmer central roll i 

samhället (Alexander 1994). Det syns bland annat genom FN:s 

barnkonvention som utgavs 1989 (UNICEF 2017). 

 

Det är inte olagligt att inkludera barn i marknadskommunikation ur ett rättsligt 

perspektiv, men det finns vissa aspekter som bör tas i beaktning. International 

Chamber of Commerce:s [ICC] (2011) Regler för Reklam och Marknads-

kommunikation har skapats för att säkerställa att marknadskommunikation 

bland annat är hederlig, laglig och inte innehåller inslag som kan uppfattas som 

stötande. En ansvarsfull marknadskommunikation är något som förespråkas 

av ICC och de betonar den etiska aspekten kring reklam (ICC 2011). Artikel 

18 i ICC:s regler (2011), fastställer att särskild aktsamhet ska tas när 

marknadskommunikation visar barn och ungdomar. Det är av vikt att den inte 

innehåller framställningar som kan medföra att barn utsätts för fysisk skada 

eller att de i ett psykiskt eller moraliskt avseende påverkas negativt. 
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3. Metod 

 
I det här avsnittet ges en beskrivning av hur den empiriska undersökningen har utförts 

vilket inkluderar en beskrivning av studiens ansats och dess tillvägagångssätt, det vill säga 

val av design samt hur datainsamling och dataanalys genomförts. Avsnittet innehåller även 

diskussioner kring forskningsetiska överväganden samt studiens trovärdighet. 

 

3.1. Introduktion till studien 

Barn syns frekvent i dagens reklamfilmer. Eftersom reklamfilmer används för 

att kommunicera varumärken, vad de står för, samt informera, påminna och 

övertala konsumenter (Keller 2009), kan det antas att barnen som gestaltas i 

reklamfilmerna finns där av en anledning, nämligen för att påverka 

konsumenters attityder till ett varumärke. Men då konsumenters tolkningar av 

reklaminnehåll är individuellt, och baseras på individuella upplevelser och 

erfarenheter (Mick & Buhl 1992), påverkas responsen till reklamen, och i 

slutändan deras syn på varumärket, på olika sätt. Därför syftar denna studie till 

att skapa en ökad förståelse för vilka känslor och associationer barn i reklam 

genererar för konsumenter samt vad denna respons har för potentiell påverkan 

på varumärket som kommuniceras. 

 

3.2. Kvalitativ ansats 

Vårt syfte med studien är att skapa en ökad förståelse för vilka känslor och 

associationer barn i reklam genererar för konsumenter samt vad denna 

respons har för potentiell påverkan på varumärket som kommuniceras. Hur 

konsumenters attityd till varumärken påverkas av de känslor som reklamfilmer 

förmedlar (t.ex. Holbrook & Batra 1987; Yoo & MacInnis 2005), har studerats 

med både kvantitativa och kvalitativa metodval. Vår studie antar en kvalitativ 

ansats som vi anser är lämplig eftersom vi vill få konsumenternas perspektiv 

och se ämnet genom deras ögon, vilket enligt Bryman & Bell (2015) är fokus 

inom kvalitativ forskning. Förhandsinformationen kring ämnet är knapp och 

det är därmed lämpligt att anta en kvalitativ ansats (Bryman & Bell 2015). 

 

Vår studie utgår som nämnts från konsumenternas perspektiv, och när det 

handlar om konsumtionskultursteori är det enligt Arnould och Thompson 

(2005) vanligt att använda kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder då 

denna teori fokuserar på just upplevelser, erfarenheter och de sociokulturella 
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dimensionerna av konsumtion. Därmed används en kvalitativ forsknings-

strategi för att på ett djupare plan studera konsumenters respons till barn i 

reklam, vilket är lämpligt då studien syftar till att skapa en förståelse kring hur 

individer uppfattar en situation (Bryman & Bell 2015). 

 

3.3. Forskningsdesign 

Vi använder oss av en form av tvärsnittsdesign vid insamling av data. 

Huvudsakligen används semistrukturerade intervjuer som ryms inom 

kvalitativa tvärsnittsstudier (Bryman & Bell 2015). Däremot använder vi oss 

inte av en ren intervjustudie då vi även använder oss av stimulimaterial. Därav 

kan vi komma närmare fenomenet genom att vi får möjligheten att observera 

hur konsumenter reagerar på reklamfilmen. 

 

3.4. Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer är en lämplig insamlingsmetod eftersom det är en 

flexibel metod som syftar till att ge en förståelse över hur intervjupersonen 

uppfattar vissa frågor och skeenden (Bryman & Bell 2015). Som komplement 

till de semistrukturerade intervjuerna, har vi använt oss utav stimulimaterial. 

Genom användande av stimuli istället för att endast be respondenter tänka 

fritt kring reklamfilmer med barn i, kunde vi observera konsumenternas 

respons till en reklamfilm som inkluderar barn, och även minska risken för att 

konsumenterna ska minnas fel.    

Enligt Bryman och Bell (2015) är en nackdel med kvalitativa intervjuer att det 

bara bildas en ytlig kontakt med den sociala miljö som studeras, till skillnad 

mot exempelvis en deltagande observation som ger en närmare kontakt och 

därmed kan ge en bättre bild av den sociala verkligheten. Intervjuer fångar inte 

heller upp all data, även om viktig information kan fås genom intervjuer 

(Bryman & Bell 2015). Detta kunde delvis lösas genom att vi inkluderade ett 

stimulimaterial, då vi genom detta tillvägagångssätt kunde genomföra en form 

av observation, där vi fick möjlighet att se och höra hur respondenterna 

faktiskt upplevde fenomenet (McKechnie 2008), i vårt fall barn i reklam.   

 

3.4.1. Semistrukturerade intervjuer 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer tillåts respondenterna prata 

fritt om sina känslor och tankar kring fenomenet eftersom de har friheten att 
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på sitt egna sätt utforma sina svar (Bryman & Bell 2015), och de kan själva 

ange vad de känner. Detta innebär att vi genom intervjuerna får möjlighet att 

ta del av respondenternas återberättelser av hur de upplever barn i reklam. 

Enligt Cartwright et al. (2016), har tidigare forskning kring känslor och reklam, 

som använt kvantitativ metod, kritiserats för att förbestämda adjektiv används 

för att beskriva de känslor som kan kopplas till en reklam. Respondenternas 

svar blir därmed begränsade eftersom de får välja mellan förvalda alternativ 

istället för att själva ange vad de känner. Detta blir inte fallet i vår studie, då 

respondenterna fått prata fritt utifrån de frågor som ställdes. 

 

Enligt Bryman och Bell (2015) har kvalitativ forskning överlag kritiserats för 

att den är för subjektiv och att de resultat som framkommer bygger på 

forskarens uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt, vilket 

eventuellt inte överensstämmer med den sociala verkligheten som studeras. 

Det är inte möjligt att uppnå full objektivitet inom kvalitativ forskning 

(Bryman & Bell 2015), vilket vi varit medvetna om men vi har eftersträvat att 

vara så objektiva som möjligt för att inte påverka våra respondenter eller 

resultatet. Genom att vi i stor utsträckning låtit respondenterna prata fritt, 

minskas risken för att svaren styrs av forskarens värderingar och åsikter 

(Thompson et al. 2006), vilket stärker studiens trovärdighet (Guba & Lincoln 

1994). 

 

Pilotstudier 

Det genomfördes tre stycken pilotstudier innan de slutliga intervjuerna 

utfördes. En pilotstudie genomförs för att testa frågor och säkerställa att 

helheten av studien blir bra (Bryman & Bell 2015). Vid semistrukturerade 

intervjuer skapas i förväg en intervjuguide som ska vara till hjälp vid studien 

(Ayres 2008), se bilaga 1. Genom pilotstudierna kunde den ursprungliga 

intervjuguiden testas för att gardera oss mot oklarheter och potentiella 

missförstånd kring frågorna, samt klargöra att de genererar de svar som 

studien krävde för att besvara dess syfte. Efter pilotstudien gjordes mindre 

korrigeringar. Vi upplevde att vissa frågor var svåra att förstå och formulerade 

därför om dessa. Dessutom testade vi vid vilken tidpunkt som stimuli-

materialet skulle introduceras och diskuteras. Respondenten som inledningsvis 

såg stimulit hade svårt att diskutera filmen och uttrycka sig om den. Den 

förstod inte frågorna. När vi sedan återgick till att diskutera stimulimaterialet, 

efter att respondenten fått besvara mer övergripande frågor kring barn i 

reklam, förstod den frågorna och kunde lättare diskutera hur den upplevde 

stimulit. De respondenter som inledde med övergripande frågor, för att sedan 
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övergå till stimulimaterialet, stötte inte på detta problem utan kunde utan 

större svårigheter diskutera stimulit och barnets roll i reklamsammanhanget. 

Således valde vi att visa stimulimaterialet avslutningsvis. 

  

3.4.2. Urval 

Urval av respondenter har skett genom strategiskt urval vilket innebär att 

respondenter har valts ut efter vissa kriterier (Bryman & Bell 2015). Vi inriktar 

oss inte på en särskild typ av konsumenter utan vi har en varierad grupp av 

respondenter. Respondenterna tillfrågades personligen och består av individer 

som finns i vår omgivning, bland annat studenter på Karlstads universitet och 

kollegor till familjemedlemmar. Urvalet innehåller även inslag av snöbollsurval 

(Bryman & Bell 2015) eftersom vi i något fall blev tipsade om fler individer 

som var tillgängliga för en intervju. 

  

Respondenternas åldersspann sträckte sig från 19 år till 78 år, där 32 % var 

män och 68 % var kvinnor. Respondenterna kommer från olika delar av 

Sverige, har olika utbildningsnivå, och vi har respondenter som studerar och 

respondenter som arbetar. Vi har även intervjuat både föräldrar och icke-

föräldrar. Samtliga respondenter som tillfrågades tackade ja. En fullständig 

sammanställning av respondenterna finns i bilaga 2. Gällande datainsamlingen 

samlades data in till dess att ny information inte längre framkom, för att uppnå 

teoretisk mättnad (Bryman & Bell 2015), vilket uppnåddes med våra 22 

respondenter. 

 

3.4.3. Genomförande 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte, på 

förbestämd plats, och varade i genomsnitt mellan 20-60 minuter. Intervjuerna 

inleddes med övergripande frågor om känslor till barn, reklam och 

varumärken. Respondenterna fick bland annat svara på vad barn symboliserar 

för dem och varför de tror att barn används i reklamfilmer. Vidare fick de 

svara på hur de ser på varumärken och om de upplever att barn i reklam kan 

påverka synen på ett varumärke. Dessa frågor var utformade med 

utgångspunkt ur en studie av Cartwright et al. (2016) gällande känslomässig 

respons till reklam. 

 

Därefter fick respondenterna se stimulimaterialet och svara på liknande frågor 

kopplat till reklamfilmen. Detta tillvägagångssätt kan leda till att 
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respondenterna blir medvetandegjorda kring barn i reklam, vilket påverkar hur 

de ser på reklamfilmen. Då de inledningsvis fått fundera på vad barn kan 

symbolisera och deras roll i reklam, är det möjligt att de kopplar dessa tankar 

till reklamfilmen, vilket kan generera andra svar jämfört med om vi inlett med 

att visa reklamfilmen. Detta kan påverka studiens trovärdighet då det är 

möjligt att respondenternas svar inte ger en sanningsenlig bild av hur de ser på 

barn i reklam (Bryman & Bell 2015), men eftersom det framgick ur vår 

pilotstudie att det var svårt att svara på frågor när stimulit visades 

inledningsvis, valde vi att ställa inledande frågor för att senare visa 

stimulimaterialet. Hade vi valt att visa reklamfilmen inledningsvis, hade vi 

därutöver riskerat att främst generera svar som baseras på stimulimaterialet, 

vilket leder till att vi bara kunnat studera fenomenet barn i reklam utifrån en 

reklamfilm. Detta tillvägagångssätt kan också tänkas påverka trovärdigheten då 

det inte ger en sanningsenlig bild (Bryman & Bell 2015).  

 

Avslutningsvis ställdes ännu en öppen fråga där respondenterna fick uttrycka 

generella tankar kring barn i reklam. Detta för att se om det fanns etiska 

aspekter gällande barn i reklam som respondenterna reagerat på. Visar det sig 

att det finns etiska aspekter med barn i reklam, kan det uppkomma problem 

kring att respondenter svarar på ett sätt som de tror är socialt önskvärt, det vill 

säga att de ger svar som de tror att andra respondenter och samhället anser är 

korrekt, vilket kan påverka trovärdigheten (Furr 2010). Detta kunde till viss del 

undvikas genom att konsumenterna var medvetna om att de är anonyma (Furr 

2010), men även då vi ställde flera liknande frågor för att kunna se om svaren 

överensstämde. Genom intervjun kunde vi se om det fanns en röd tråd 

angående de svar som uppstod kring de etiska aspekterna med barn i reklam, 

eller om det bara nämndes flyktigt för att det är socialt önskvärt att det 

nämndes.  

 

Stimuli 

Reklamfilmen som visades i samband med intervjun användes för att stimulera 

attityder till varumärket. Användning av stimuli är i linje med tidigare studier 

som undersökt hur attityden till varumärken påverkas av att företag utformar 

reklam som ska väcka känslor (t.ex. Holbrook & Batra 1987; Yoo & MacInnis 

2005). I likhet med dessa studier, har denna studie utgått från företags reklam 

och låtit konsumenter ta del av detta i samband med intervjun. På så sätt har vi 

kunnat observera konsumenters respons till barn i reklam. 
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Vi valde att enbart visa en reklamfilm. Fördelen med detta var att vi tydligt 

kunde se mångtydigheten i innebörden av barn. Hade vi använt fler filmer är 

det naturligt att barn genererar olika känslor då reklamfilmerna gestaltar 

barnen på olika sätt. Detta kan dock leda till att vi missar vissa associationer 

och känslor som barn kan generera i reklamfilmer. Känslor som barn 

genererar i en reklamfilm för bilar är förmodligen inte synonymt med de 

känslor de genererar i en reklam för en hjälporganisation. Men då vi under 

intervjun låtit respondenterna fritt diskutera reklamfilmer med barn överlag, 

har det uppkommit olika typer av reklamfilmer som de diskuterat, vilket har 

lett till att vi har fått tillgång till data även gällande andra typer av reklamfilmer. 

  

 

Val av varumärke vars reklamfilm som var stimuliobjekt i undersökningen 

baserades utifrån ett antal kriterier. Kriterierna utformades med inspiration 

från tidigare artiklar (t.ex. Cartwright et al. 2016), men anpassades för att passa 

vårt syfte. De kriterier vi utgått från är: 

1. Varumärket erbjuder produkter som inte är “rena” 

barnprodukter (barnmat, blöjor, leksaker etc.). 

2. Produkten ska även tillhöra en “allmän produktkategori”, det 

vill säga att det ska vara en produkt som alla känner igen och 

som de kan relatera till. 

3. Varumärket ska vara någorlunda välkänt men... 

4. ...det ska inte initialt finnas starka känslor till det, det vill säga 

att det är ett “extremt” varumärke, eftersom det isåfall 

kanske kan styra respondenternas svar. Dock är det svårt att 

undvika att respondenter inte har någon tanke om 

varumärket på förhand, särskilt med tanke på att vi väljer ett 

välkänt varumärke. 

 

Val av reklamfilm baserades också på ett antal kriterier: 

1. Barnet ska ha en huvudroll i reklamfilmen, det vill säga barnet 

ska stå i fokus. 

2. Reklamfilmen ska inte vara alltför ny eftersom vi vill undvika att 

respondenterna har sett den ett flertal gånger nyligen och redan 

skapat känslor till den och att det på så sätt kanske kan styra de 

svar de ger. 

 

Baserat på dessa kriterier föll valet på Volkswagens reklamfilm “The Force” 

från 2011, se bilaga 3. Reklamfilmen framställer ett barn utklädd till Darth 

Vader som med sin egen kraft försöker få olika objekt att flytta sig. Han blir 
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dock besviken när han inte lyckas med detta. I slutet av reklamfilmen visas när 

barnets far kör in på uppfarten i sin Volkswagenbil. Barnet prövar då att med 

sin egen kraft få en reaktion från bilen och till sin stora förvåning blinkar den 

till. Det visar sig att pappan inifrån huset låser bilen, därav blinkade den till. 

Reklamfilmen innehöll utöver barn även associationer till Star Wars vilket 

skulle kunna påverka svaren och skapa felaktigheter, men i filmen framgick 

tydligt att det var barnet som var i fokus och att Star Wars temat endast var en 

del av barnets fantasi vilket borde styra konsumenternas fokus till barnet och 

inte till Star Wars. Det ställdes även frågor om hur respondenterna såg på 

reklamfilmen och vilka tankar och känslor den genererade och det var barnet 

som stod i fokus och inte Star Wars temat, vilket tyder på att Star Wars temat 

inte stör det datamaterial vi fått in. Möjligen skulle temat kunna gjort att 

reklamfilmen upplevs svårförstådd, men då Star Wars är en välkänd filmserie, 

har respondenterna troligtvis kunskap om innebörden. 

 

Volkswagens roll i vår studie är endast ett exempel, ett hjälpmedel för oss för 

att kunna få en direkt respons från våra respondenter, eftersom företaget är en 

del av det samhällsfenomen vi studerar. Det är inte första gången Volkswagen 

använder barn i reklam i och med “The Force”, och inte sista heller. De har 

nämligen använt barn i reklamkampanjer både före och efter denna reklam 

sänts. Eftersom den premiärvisades i USA är det möjligt att reklamfilmen är 

riktad mot den amerikanska marknaden. Däremot lever vi idag i en global 

kultur där bland annat tidskrifter, nyhetssändningar, musik, men även 

marknadskommunikation är tillgängligt för konsumenter världen över (Holt et 

al. 2004). Även om det finns skillnader mellan USA och Sverige, är länderna 

relativt lika (Hofstede 2017a, 2017b), och reklamen spelar inte på de skillnader 

som finns mellan länderna. Reklamfilmen visades även en period i Sverige, 

vilket tyder på att även om reklamfilmen är utformad för den amerikanska 

marknaden så ska inte det påverka hur våra respondenter uppfattar reklamen.   

 

3.4.4. Forskningsetiska överväganden 

Samtliga respondenter var medvetna om studiens syfte och hur den var 

uppbyggd då de fick ta del av ett informationsbrev innan intervjun (se bilaga 

4), detta för att säkerställa att respondenterna var medvetna om alla moment 

och var okej med att genomföra studien. Genom informationsbrevet kunde 

respondenterna även i lugn och ro välja om de ville delta och de blev även 

informerade om att de när som helst kunde avbryta om så önskades. För att 

säkerställa att de ville delta fick de även skriva på en samtyckesblankett (se 

bilaga 5). Detta var viktiga moment för att utföra studien i enlighet med de 
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etiska riktlinjer som Brinkmann och Kvale (2005) förespråkar. De uppgifter 

som samlades in om deltagarna i studien behandlades konfidentiellt och 

användes enbart för forskningsändamålet, vilket säkerställer att ingen obehörig 

kan ta del av dessa uppgifter och utgör en princip för utförande av etiska 

studier (Bryman & Bell 2015). För att minimera risken att återge 

respondenternas tankar fel, har intervjuerna spelats in. Alla respondenterna var 

medvetna om att de spelades in och alla gav sitt godkännande innan den 

startades. De var väl införstådda med att de kunde neka om det kändes 

obehagligt, vilket var avgörande för att utföra studien enligt ett etiskt 

tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2015).  

 

3.5. Dataanalys 

Efter genomförandet av våra semistrukturerade intervjuer transkriberades 

materialet och varje intervju transkriberades strax efter den genomförts. För 

att analysera datamaterialet genomfördes en kvalitativ dataanalys, där kodning 

utförts. Det gjordes en genomgång av utskrifterna där viktiga och 

betydelsefulla delar markerades, vilket är en naturlig del i kodningsprocessen 

(Bryman & Bell 2015). Kodningsprocessen som vi följde är i enlighet med 

Poole och Mauthners (2014) redogörelse för hur en kodningsprocess går till. 

Första steget var att göra allmänna anteckningar över viktiga delar kring 

materialet. Dessa resulterade i koder, vilka senare har kategoriserats. 

Allteftersom har dessa koder och kategorier diskuterats, förfinats och 

bearbetats. Vi inledde med att göra allmänna anteckningar, där vi markerade 

nyckelord och delar i det transkriberade materialet som är relevanta för vår 

studie. Fokus låg på att hitta mönster i vårt transkriberade material för att 

kunna slå ihop upprepade svar. Uppmärksamhet gavs åt de ord och fraser som 

olika respondenter återkommande gav. Dessa resulterade senare i koder som 

växte fram naturligt ur det transkriberade materialet. Dessa koder har senare 

kategoriserats och lagts under olika teman. Ett konkret exempel är en fråga 

kring konsumenters tankar kring vad barn i reklam förmedlar. De koder som 

genererades var till exempel glädje, lycka, framtid och nyfikenhet. Dessa 

resulterade i tre olika kategorier. Glädje och lycka är känslor och de placerades 

därför i en kategori med samma namn. Framtid däremot är ingen känsla utan 

någonting som barn symboliserar vilket gjorde att den placerades under en 

kategori som benämndes ”association”. Den tredje kategorin benämns 

”egenskap”, vilket syftar på de egenskaper barn har. Denna kategori innehåller 

bland annat koden ”nyfikenhet”. Dessa tre kategorier faller dock under samma 

tema, det vill säga ”barnsymbol”. De tre kategorierna har en central roll i 
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studien och återkommer under hela arbetet. Exemplet ligger även till grund för 

figur 2 som presenteras i empiriavsnittet. 

  

Koderna och kategorierna diskuterades oss emellan och bearbetades 

allteftersom för att säkerställa att relevanta delar inkluderas i arbetet.  I 

analysen har vi även utgått ifrån det transkriberade materialet för att inte tappa 

helhetsperspektivet då detta tenderar att vara ett problem vid kodning 

(Bryman & Bell 2015). Den utvalda teorin har aktivt används för att kunna 

placera respondenternas svar i ett sammanhang och har använts för att skapa 

en förståelse av vårt datamaterial samt kunna besvara vårt syfte. 
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4. Empiri 

 
Empiriavsnittet innehåller en redogörelse för resultatet av de kvalitativa intervjuerna. 

Avsnittet är uppdelat i olika teman som tydligt framkom i datamaterialet. De inledande 

temana är barnsymbolen och barns gestaltning i reklam vilket behandlar vad barn genererar 

för konsumenter. Nästa tema rör frågan varför barn används i reklam. Därnäst presenteras 

två teman gällande varumärken: vilka känslor konsumenter får till varumärken och hur de 

uppstår. Avsnittet avslutas med temat etik som tar upp vad konsumenter anser om att 

inkludera barn i reklamfilmer. 

 

4.1. Barnsymbolen 

Barn ger mig en känsla av mysigt, ärligt, äkta glädje, 

värme. Lekfullhet och trygghet (Man 52 år). 

 

Vår studie visar en stor variation kring respondenters initiala tankar om barn. 

Studien visar att barn väcker en stor variation av känslor. Barn väcker känslor 

såsom värme, harmoni, kärlek, glädje och lycka. Glädje är en känsla som med 

några få undantag nämns av alla respondenter, men det kan även nämnas att 

barn kan väcka känslor av oro. Med barn kommer även ansvar då de ska tas 

om hand och hållas under uppsikt av vuxna. Det är vuxnas ansvar att 

uppfostra dem, ge dem rätt värderingar och lära dem att fungera i samhället. 

Det är främst föräldrar som tar upp oros- och ansvarskänslor som barn för 

med sig. Respondenternas svar visar ett brett känslospektrum som barn 

representerar, som sträcker sig från kärlek och glädje till oro och ansvar.    

 

Utöver känslor kan barn även ge associationer till familj, framtid och liv. De är 

livets cirkel, framtiden och bland det viktigaste vi har i samhället. Utöver 

känslor och associationer, för barn också tankar till egenskaper. 

Respondenternas tankar dras till barn som lättsamma, ärliga, härliga, energiska, 

busiga, roliga, mysiga, oskyldiga, gulliga samt att de tänker på ett annat vis än 

vuxna och vågar göra fel. Med barn kommer även en lekfullhet, spontanitet, 

trygghet, spänning och nyfikenhet. Vissa respondenter nämner även negativa 

egenskaper som barn för med sig vilket kan kopplas till deras ljudnivå, att de 

kan upplevas som högljudda. I första hand anses dock barn generera positiva 

känslor och associationer, dessa tankar utgör därmed ingen stor del. 
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4.2. Barns gestaltning i reklam 

Oftast visar dom ju så mycket glädje så man blir glad. 

Men sen finns det ju negativa sidor med barn i reklam 

med (Man 70 år). 

 

Precis som de initiala tankarna till barn, genererar barn i reklam både känslor 

och associationer och de anses även ha vissa egenskaper som påverkar 

respondenternas respons till reklam (se figur 2 för fullständig samman-

ställning). Ibland tycks även barnets egenskaper påverka de känslor och 

associationer som respondenterna får till reklamfilmen. Bland annat läggs stor 

vikt på att barn är roliga, då humor ofta utgör en central del när 

respondenterna minns tillbaka på reklamfilmer innehållande barn och när de 

tänker fritt kring dessa. Respondenterna anser att barn bidrar med en 

humoristisk sida till reklam, och ofta är denna känsla nära sammankopplad 

med glädje, det vill säga att barn bidrar med humor som i sin tur genererar en 

känsla av glädje. Respondenterna anser även att barns nyfikenhet och villighet 

att utforska världen drar deras tankar mot innovation och de får associationer 

till ny teknik.   

  

De tre olika delarna kan även verka var för sig, det vill säga att barnsymbolen i 

sig kan framkalla känslor och associationer. Respondenterna minns ofta 

tillbaka på reklamfilmer med barn i med glädje och inte med irritation. Många 

respondenter anser att barn är synonymt med familjeassociationer. De tycker 

även att barn sprider värme som respondenterna tar till sig och minns. 

Respondenterna anser att dessa känslor och denna respons etsar sig fast och 

gör att de minns reklamfilmerna. Överlag bidrar barn i reklamfilmer med att 

respondenterna stannar upp och tittar istället för att sysselsätta sig med annat, 

vilket de vanligtvis gör under reklampauser. 

 

Ovanstående tankar om barn återfinns i respondenternas respons till 

Volkswagens reklam. Även kring denna belyser de barns förmåga att generera 

glädje och anser att barnet gjorde att reklamfilmen var iögonfallande och 

ihågkombar genom att det förmedlande en glädje och gullighet. Att 

reklamfilmen därutöver var rolig gjorde att den stack ut från andra 

reklamfilmer. Spänningen i filmen gjorde att de ville se mer. De flesta var 

således positivt inställda till reklamfilmen, dock fanns även ett antal 

respondenter som reagerade negativt. Dessa ansåg att reklamen var svår att 

förstå. De fick positiva känslor till barnet, men i sin helhet fick de en negativ 

respons till reklamen då de inte förstod upplägget. 
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På motsatta sidan av känslospektrat, återfinns negativa känslor som barn i 

reklam frambringar. Även reklam som spelar på dessa känslor verkar vara 

något som fastnar i respondenternas sinnen, där många minns reklamfilmer 

för hjälporganisationer. Dessa respondenter anser att barnen i denna typ av 

reklam genererar starka känslor som ger intryck på grund av den livssituation 

barnen befinner sig i. Tittarna mår dåligt och de får dåligt samvete, de känner 

att de måste hjälpa till genom att skänka pengar till organisationen. Om barn 

framställs i en otrygg miljö kan de även väcka tankar till otrygghet, och något 

som är farligt och skrämmande.   

  

 
 

Fig. 2: Sammanställning av respondenters respons till barnsymbolen i reklam 

 

Ett exempel på en reklamfilm som väcker känslor på motsatta sidor av 

känslospektrat är en av IKEAs reklamfilmer som två olika respondenter tar 

upp. Reklamfilmen visar en pojke med skilda föräldrar. Pojken befinner sig i 

sitt rum hemma hos sin mamma när hans pappa kommer för att hämta 

honom. När pojken kommer hem till sin pappa och går till sitt rum visar det 

sig att rummet ser exakt likadant ut som hemma hos mamman, inrett med 

möbler från IKEA. En respondent ser det som en trygghet att pojken har 

likadana rum, det skapar trivsel och hemmakänsla. Däremot upplevs 



31 

reklamfilmen som mörk av en annan respondent eftersom hon kopplar den till 

sin egen bakgrund som skilsmässobarn. Hon vet hur det är att ha skilda 

föräldrar vilket leder till att reklamfilmen ger henne negativa känslor. Dock ska 

även tilläggas att respondenten kunde känna viss glädje eftersom hon upplever 

att föräldrarna hanterar situationen bra och försöker göra det så lätt som 

möjligt för pojken samt att de bryr sig om och tar hand om honom. Detta 

leder till att reklamen i slutändan uppfattas positivt av respondenten. 

 

4.2.1. Barns förmåga att generera associationer 

Det uppkom i huvudsak tre olika associationer till produkten och varumärket 

genom reklamen (se figur 2). Vissa av respondenterna, bland annat några av de 

som har småbarn, fick familjeassociationer. Dessa ansåg att reklamens 

utformning gjorde att Volkswagens Passat ansågs som en bil för barnfamiljer 

med barnet och dess säkerhet i fokus. Andra respondenter, bland annat en 

annan småbarnsförälder fick framtidsassociationer av barnet och tyckte att 

barnet i reklamen kopplades samman med nyfikenhet. Dessa respondenter 

hade också andra tankar kring hur de ansåg att barnet framställdes och vad det 

symboliserade. För dem symboliserade barnet nyfikenhet, fantasi och 

äventyrslystenhet, och barnet framställdes som en upptäckare. 

 

Framtidsassociationerna mynnade ut i två olika grenar, där vissa kopplade 

framtidsassociationerna till tekniska produktattribut. De ansåg att reklamen 

visade att bilen var mer teknisk och hade modernare funktioner än andra bilar. 

Andra respondenter kopplade framtidsassociationerna till miljö och hållbarhet. 

Dessa respondenter menade att reklamen visade upp associationer till 

produkten som indikerar att bilen är mer miljövänlig, och kopplar det till att 

barnet i reklamen får växa upp tryggt på en plats där luften inte är förorenad. 

 

4.2.2. Barns förmåga att delge information  

Ett flertal respondenter anser att barn beskriver attribut på ett lättsamt sätt. 

Det hör ihop med att barn gör reklaminnehållet roligare, beskrivningen av en 

produkts funktioner blir mer intressant om barn inkluderas. Däremot var de 

kluvna huruvida Volkswagens reklamfilm hanterar detta på ett effektivt sätt. 

Flertalet funderar på om personer som är intresserade av att köpa bil hellre ser 

på reklam som fokuserar på bilens tekniska funktioner. De menar att det är en 

dålig reklam för själva bilen, då den knappt får någon tv-tid när den endast 
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visas i slutet. Många respondenter efterfrågar en reklam som är mer 

informativ. 

 

Samtidigt anser många att reklamen ändå tydligt visar att bilen är bra anpassad 

till familjer, utan att visa produktens funktioner. Många anser även att barnet i 

sig har vissa egenskaper som gör att reklamen blir mer lättsam eftersom 

produktattribut tas upp indirekt på ett mer lättsamt och intressant sätt än att 

bara rada upp dem. De anser även att barn kan göra en tråkig produkt rolig. 

Även om respondenten inte har ett intresse för bilar så blev de ändå positivt 

inställda till bilen eftersom reklamfilmen upplevdes som rolig. Vissa 

respondenter tryckte även på att barnet i reklamfilmen bidrog med en 

nyfikenhet som gjorde att de blev nyfikna på att se vad som skulle hända 

härnäst, vilket gjorde att de fortsatte titta och tog till sig informationen som 

reklamen delgav. Dessutom har de en starkare relation till barn än till bilar, 

vilket gör det roligare att titta. Respondenterna menar även att då reklamen 

sticker ut och är roligare än en bilreklam som endast visar dess funktioner, kan 

det leda till att reklamen blir mer intressant.  

 

4.3. Varför används barn i reklam? 

Jag tror att företag aktivt väljer in barn för att förmedla 

en känsla som de vill ha förknippat till sitt varumärke 

(Kvinna 22 år). 

 

Respondenterna är eniga om att de barn som medverkar i reklamfilmer är där 

av en anledning och många anser att det är för att generera känslor. De anser 

även att de som utformar reklamfilmer inkluderar barn just för att de berör 

och för med sig någonting positivt samt att de väcker tittarens uppmärksamhet 

och får dem att minnas reklamfilmen. Både genom att barn genererar positiva 

känslor, men även andra typer av känslor som gynnar varumärken, till exempel 

skuldkänslor som hjälporganisationer spelar på. Detta ska enligt 

respondenterna i slutändan vara gynnsamt för företaget och dess varumärke. 

Respondenterna påpekar även att barn i sig är något de har en relation till, 

vilket gör att de lättare kan ta till sig reklam och ta till sig den med en positiv 

känsla. Denna relation gör även att känslan som reklamfilmen frambringar 

intensifieras. Detta tror majoriteten av de tillfrågade är anledningen till att 

företag använder barn i reklam. 
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4.4. Känslor gentemot varumärken 

Om känslor kan väckas till varumärken råder det viss osäkerhet kring. Vissa 

respondenter anser att känslor genereras, vilket en manlig, 52-årig respondent 

uttrycker: “Ja det gör man ju, vare sig man vill eller inte”. Andra ställer sig 

tveksamma till det, exempelvis en kvinnlig, 22-årig respondent: “Nej, det tror 

jag inte. Jag tror att man får en fixidé, men jag tror inte att man får känslor till 

det”. Dessa respondenter tror istället att varumärken kan väcka tankar och 

associationer, det vill säga om varumärket nämns så kan det uppstå en tanke 

om varumärkets innebörd, men ingen känsla. Respondenterna visar således 

upp en övergripande kunskap om vad de anser att olika varumärken står för. 

Som exempel kan iPhone nämnas, som respondenter kopplar samman 

innovation och nytänkande. Ett ytterligare exempel är Yes, där respondenterna 

tänker på miljö och kvalitet.  

                 

Övergripande går det att se att de känslor som uppstår gentemot varumärken 

är antingen positiva eller negativa, att ett varumärke är omtyckt eller inte. 

Känslan av tillhörighet, förtroende, gemenskap och trygghet kan komma med 

varumärken. Även kärlek och lycka är känslor som förknippas till varumärken. 

En äldre respondent nämner även att varumärken som fanns tillgängliga under 

barndomen kan väcka barndomsminnen. Att känslor inte väcks till ett 

varumärke kan bero på den aktuella produkten. Om konsumenten inte är 

intresserad av produkten eller har en koppling till den, tror respondenterna att 

känslor inte väcks till varumärket. 

  

Som nämnts visade det insamlade datamaterialet att respondenterna har en 

övergripande bild av vad varumärken står för, men huruvida denna bild har 

påverkats av reklam råder delade meningar om. Flertalet nämner att då de 

utsätts stora mängder reklam, har de svårt att minnas reklamfilmer de tidigare 

sett och påverkas således inte av reklam. Däremot anser flera respondenter att 

reklam har potential att väcka intresse och att individer således blir nyfikna och 

vill ta reda på mer. På så vis skapar de en bild av vad varumärket står för. Det 

fanns vissa tendenser till att Volkswagens reklamfilm i viss mån kunde väcka 

detta intresse. Vissa respondenter ansåg att de positiva känslor de fick med sig 

från reklamfilmen fördes över på varumärket. Dessutom medger även en 

respondent, som hade en mer negativ bild av varumärket på förhand, att hon 

blev mer positivt inställd till varumärket. Dock tog den inte helt bort den 

negativa inställningen hon hade på förhand. Respondenterna tror även att 

reklamfilmerna kan locka konsumenterna till att återvända, det vill säga att 

välja samma varumärke igen.  



34 

 

Vissa respondenter spekulerar även kring att de omedvetet påverkas av reklam 

och på så vis skapar en bild av varumärket. Exempelvis tyckte sig några 

respondenter kunna urskilja ett visst samband mellan de tankar och känslor de 

hade till Yes och Apple, som nämnts ovan, och den marknadskommunikation 

företagen kommunicerade. 

 

4.5. Tidigare erfarenheter av varumärken 

Jag tror inte jag bygger en känsla för ett varumärke av att 

se en reklam så utan mer efter att men det här 

varumärket vet jag att de har jättebra grejer och de 

funkar och håller, och kanske har schyssta värderingar 

med tillverkning och så (Kvinna 31 år). 

 

Vissa respondenter pratar om hur tidigare upplevelser och erfarenheter 

påverkar hur de ser på varumärken samt deras val av varumärke, att känslor 

inte byggs av reklamen utan istället av personliga erfarenheter. 

Respondenterna relaterar till sina egna, och andras, tidigare upplevelser av 

varumärken. Positiva upplevelser reflekteras i positiva associationer till 

varumärket medan negativa upplevelser reflekteras negativt på varumärket. En 

respondent ger exemplet att hon är nöjd med sin iPhone och att hon därför 

kommer fortsätta välja Apple i framtiden. Hon är även besviken på kvalitén på 

det klädesplagg hon har på sig och kommer därför inte välja det varumärket 

igen. Detta gäller även för Volkswagens reklamfilm.  

 

Mestadels var respondenterna, som nämnts, positivt inställda till reklamfilmen 

och upplevde den som en bra reklamfilm, men nästan ingen ansåg att 

reklamen påverkade deras syn på varumärket. Dels berodde det på att de 

initiala tankar de förknippade med Volkswagen, det vill säga nostalgi, 

transport, familj och racing, var så starka att reklamfilmen inte påverkade 

dessa. Andra aspekter som gjorde att varumärket ej påverkades av 

reklamfilmen var att de inte ansåg att bilens funktioner stack ut från andra 

bilar, de är trogen den bil och det varumärke de redan kör samt att de inte är 

intresserade av bilar. Det fanns även de som visserligen hade en positiv 

respons till barnet i reklamfilmen, men inte till reklamfilmen överlag. Detta då 

den positiva responsen till barnet inte fördes över på reklamfilmen. Dessa 

respondenter hade en negativ inställning till Volkswagen och föredrog andra 

bilmärken. De ansåg även att reklamfilmer för bilmärken som de föredrog var 

bättre. 
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Vissa respondenter påpekade även att andra aspekter som påverkar synen på 

ett varumärke, är kunskap om varumärket och företaget som står bakom. Till 

exempel påpekar de att kvalitén på produkten, hur tillverkningen går till och 

företagets värderingar påverkar vilken bild de får av varumärket. Även 

bemötande i en fysik butik och hur det ser ut i butiken nämns som påverkande 

faktorer. 

  

4.6. Etik 

Efter att ha sett Volkswagens reklamfilm var det endast två respondenter, båda 

nyblivna mammor, som ansåg att det var onödigt och möjligen även oetiskt att 

använda barnet i reklamfilmen. Däremot är det fler som reagerar när vi bad 

dem tänka fritt på hur de ser på barn i reklam. Det går därmed att utläsa tre 

grupperingar: de som anser att det är fel, de som anser att det kan vara fel och 

de som inte ser något problem med att barn används i reklam. 

 

Jag är ju som sagt lite emot det där. Varför ska barn vara 

med i reklam (Kvinna 31 år). 

 

Det är endast ett fåtal respondenter som direkt uttrycker att det är fel att 

använda barn i reklam. De anser att det är fel av företag att använda barn för 

att få fram sina budskap, att det inte är bra för barn att exponeras samt att det 

är föräldern som har tagit detta beslut och inte barnet. Ytterligare en intressant 

aspekt är att vissa respondenter som inte är positiva till att barn används i 

reklam ändå medger att de reagerar positivt på reklamer som innehåller barn.  

 

Bara dom är med så att man framställer dom på ett 

schysst sätt. Att man inte utnyttjar dom på nåt elakt sätt. 

Så här tänker jag: om man vill få fram en bra känsla, att 

man vill förknippa det med nåt roligt, det tycker jag är 

okej för ska barn vara med och göra reklamfilmen så 

måste det ju ändå vara nåt som dom tycker är okej och 

dom ska inte tycka att det är jobbigt att vara med och 

göra reklamfilmen (Kvinna 22 år). 

  

En större mängd respondenter är lite kluvna. De anser att det är okej men de 

nämner även etiska hinder. Så länge barnen inte utnyttjas och att de framställs 

på ett bra sätt i en positiv miljö ser de inga problem med det. De bör inte vara 

med i reklam för produkter som barn inte ska vara i närheten av, till exempel 
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knivar och alkohol. En av respondenterna ifrågasatte barnets roll i 

Volkswagens reklamfilm på grund av utklädnaden men i övrigt är hon okej 

med att barn används i reklamfilmer om barnet inte tar skada av det.     

 

Det ska tilläggas att de yngre respondenterna var de som hade den djupaste 

diskussionen angående den etiska aspekten av barn i reklam. De äldre 

respondenterna nämnde det endast kort medan de yngre respondenternas 

resonemang kring varför det kan vara oetiskt att inkludera barn i reklam är 

mer utförligt. En respondent i 30-årsåldern minns tillbaka på en aktiv debatt 

med mycket skriverier och protester mot att det var mycket reklam som var 

riktad till barn. Andra respondenter diskuterar även att barnet kan bli tvingad 

till att medverka i reklam på grund av påtryckningar från föräldrar. Även om 

dessa respondenter anser att det är okej att inkludera barn i reklam, för de 

ändå en diskussion kring huruvida det kan vara fel att göra så. Många tillägger 

också att de vanligtvis inte reflekterar kring ämnet utan det är någonting som 

framkommer i intervjusituationen. 

 

Jag tycker det är bra, jag tycker inte att det är fel att 

använda barn i reklam i alla fall (Man 19 år). 

                                                                       

Slutligen finns en tredje grupp som anser att det är okej att inkludera barn i 

reklam. Några nämner kort att det kanske inte är barnets val eller att de ska 

framställas på ett bra sätt. Men när de ser reklam så är det inget som de 

funderar eller reflekterar över. Sammanfattningsvis är det därmed endast några 

få respondenter som uttrycker sitt misstycke med att använda barn i reklam. I 

övrigt är respondenterna okej med att barn används, där vissa mer eller mindre 

nämner etiska aspekter.  
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5. Analys 

 
De resultat som presenterades i empiriavsnittet sammankopplas med den tidigare forskning 

som presenterades i teoriavsnittet och bildar en analys. En redogörelse för analysen finns i 

avsnittet nedan. 

 

5.1. Konsumenters respons till barns gestaltning i reklam 

Att reklam kan väcka känslor hos konsumenter råder inga tvivel om. Detta 

stämmer överens med Holbrook och Batras (1987) antagande att reklam-

innehåll kan väcka emotionell respons. Barn har visat sig vara ett innehåll som 

känslomässigt kan beröra. Möjligtvis kan det bero på att konsumenter tycks 

kunna relatera till barn. Detta är förmodligen en drivande faktor till att barn 

används i reklam då budskap som är bekanta för konsumenter är mest 

effektiva (Kotler et al. 2013). Gällande den emotionella respons som barn i 

reklamfilmer väcker hos konsumenter, finns känslor som har både positiva 

och negativa effekter, vilket tidigare fastställts av Sherr (1999). Det är även 

möjligt att göra en jämförelse med den sammanställning av känslor som Mai 

och Schoeller (2009) presenterat. Barn i reklam tycks kunna framkalla 

merparten av dessa känslor. Det finns dock situationer där en emotionell 

respons inte framkallas. Om en reklamfilm inte förstås av konsumenter 

genereras inga känslor, även om de har en positiv relation till barn. Förstår de 

inte reklamfilmen genereras således ingen positiv respons till reklamfilmen. 

Det räcker därmed inte att enbart inkludera ett barn i reklam för att 

automatiskt generera en emotionell respons utan reklamens utformning måste 

som helhet tilltala mottagaren.  

 

Gram (2004) belyser att det finns vissa övergripande känslor som barn kan 

generera som är gemensamma för individer i västvärlden, såsom glädje och 

lycka, men även sårbarhet. Studiens resultat bekräftar detta till stor del, men 

visar även på att vissa utav dessa känslor inte tycks vara gemensamma för alla 

konsumenter. Exempelvis är det främst föräldrar som berör barns sårbarhet 

och förknippar denna känsla med oro och ansvar över att säkerställa att 

barnen är trygga och har det bra. Detta är föga överraskande då konsumenter 

tenderar att tolka budskap utifrån sin livssituation (Mick & Buhl 1992). 

Konsumenter som ej har egna barn reflekterar inte i lika stor utsträckning 

kring barn som ansvarsmoment. Däremot tar även dessa konsumenter upp 

barns sårbarhet i vissa sammanhang, när diskussion mer konkret berör ämnet. 

Barns sårbarhet hör inte till de initiala tankarna som konsumenter utan barn 
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tycks få till barn, däremot är de medvetna om sårbarheten vilket indikerar att 

även denna känsla till viss del tycks vara gemensam. 

 

Seiter (1990) diskuterar hur barn i reklam används för att frambringa 

nostalgiska känslor, det vill säga känslor till det förflutna. Denna studie har 

dock inte genererat data som stödjer detta, konsumenter tycks snarare anse 

motsatsen, att barn är framtiden. Möjligen kan det ha sin förklaring i att valt 

stimulimaterial inte genererade tankar till det förflutna, men det kan även ha 

sin förklaring i den psykologiska definitionen av barnarketypen.  

 

Utav de betydelser som Jung (1980) förknippar med barn, berör inga det 

förflutna. Istället genererar de företeelser som framtid, hållbarhet och 

oskyldighet. Jungs (1980) definition av barnarketypen inkluderar däremot inte 

allt som barn symboliserar för konsumenter. Konsumenterna tar upp andra 

associationer och känslor, till exempel oro och ansvar, vilket Jung (1980) inte 

gör. Detta indikerar att barn inte enbart består av fasta företeelser utan 

individer har olika tolkningar och dessa tolkningar sträcker sig utanför vad 

Jung (1980) inkluderar i sitt resonemang om barn som psykologiskt fenomen 

med fasta betydelser. 

 

Resultatet antyder att det kan finnas tre nivåer av hur innebörden av barn 

tolkas och definieras: arketypens allmänmänskliga definition av barn, 

samhällets syn på barn samt individens individuella tolkning. Jungs 

barnarketyp (1980) framhäver barn som en symbol för framtid och det 

oskyldiga. Den andra nivån, det västerländska samhällets syn, framhäver barn 

som sårbara och att barn därför skall skyddas (Gram 2004). Den första nivån, 

arketypers allmänmänsklighet, är svår att sia om då datamaterialet inte sträcker 

sig så långt. Däremot visar resultatet att de flesta konsumenterna i studien 

tycks vara eniga om både den allmänmänskliga definitionen av barn (första 

nivån), och det västerländska samhällets syn (andra nivån), vilket kan vara en 

indikation på hur det kan se ut. Resultatet visar vidare att det finns ytterligare 

en nivå där individernas individuella tolkning tilldelar barnsymbolen den 

specifika innebörden. Denna nivå berör de specifika känslor och associationer 

konsumenterna kopplar till barnet. Ett tydligt exempel gällande associationer 

som kan nämnas utifrån studiens resultat är hur vissa konsumenter får 

familjeassociationer till barnet medan andra får associationer till teknisk 

överlägsenhet.     
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5.1.1. Konsumenters individuella tolkning av reklam 

Då konsumenter visat sig ha individuella tolkningar av barnsymbolen, medför 

detta att det är svårt att förutspå hur en reklamfilm innehållande barn tas emot. 

Konsumenters individuella tolkning av reklam blir tydligt i fallet med den 

IKEA-reklam två konsumenter tar upp där deras respons till reklamfilmen 

skiljer sig skarpt. Då reklaminnehåll väljs baserat på de känslor och 

föreställningar som företag vill att konsumenter ska associera till varumärket 

(Fill 2013), är det rimligt att anta att IKEA sannolikt inte vill framkalla ångest 

hos konsumenter. Dock kan dessa känslor genereras, beroende på 

konsumenternas livserfarenhet. Det är svårt att kontrollera hur en reklam tas 

emot, då tolkningarna till viss del styrs av tidigare erfarenheter och upplevelser 

(Arnould & Thompson 2005; Mick & Buhl 1992), vilket studiens resultat visar.  

 

Konsumenter tycks dock ha svårt att bli negativt inställda till barn som 

framställs i reklamfilmer. I enlighet med Gram (2004) och Seiter (1990), tycks 

barn inte generera negativa känslor eller upplevas som stötande. Det har 

däremot visat sig, att barn som placeras i negativa situationer, där en 

skilsmässa kan antas vara en sådan situation, kan framkalla negativa reaktioner, 

vilket är i linje med Sherrs (1999) resultat. Detta indikerar att det är 

situationen, och inte barnet, som medför att konsumenter blir negativt 

berörda. I fallet med IKEA-reklamen, kunde den illa berörda konsumenten, 

ändå känna viss glädje och bli berörd av att pojken har det bra. Det vill säga, 

hon blev negativt berörd av situationen men positivt berörd av barnet. I 

slutändan tycks känslorna som uppkom av barnet väga tyngre än känslorna för 

situationen då konsumentens helhetsuppfattning av reklamen var positiv. 

Liknande resultat tycks gå att urskilja gällande barns gestaltning i reklamfilmer 

för hjälporganisationer. De starka, negativa känslorna som reklamfilmerna 

framkallar härrör inte från barnet i sig utan dess livssituation. Påföljden för 

organisationen blir dock positiv, som i fallet med IKEA, eftersom det får 

konsumenter att vilja ta till handling. 

 

5.1.2.  Barnsymbolens egenskaper 

Utöver att konsumenter tenderar att tolka reklaminnehåll olika finns ytterligare 

en aspekt att ta hänsyn till vid utformning av reklam, nämligen att 

konsumenter idag tycks ha svårt att minnas de reklamfilmer som visas på tv, 

och anser i likhet med Putrevu et al. (2004) att de överexponeras. De tenderar 

även vara lättdistraherade under reklampauser, och sysselsätter sig med annat 
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under tiden. Detta kan definieras som brus i omgivningen, vilket enligt Kotler 

et al. (2013) stör konsumenterna från att ta till sig budskapet.  

 

Barn tycks kunna vara en avgörande faktor till att konsumenten tittar upp och 

tar till sig reklamen. Detta då barn i reklam väcker en nyfikenhet och förväntan 

som gör att konsumenterna vill titta och se vad som händer. Konsumenter 

uppskattar när barn används i reklamfilmer då de ofta gör reklamen roligare 

och mer intressant. De väcker uppmärksamhet och genererar känslor till 

reklam, vilket är faktorer som krävs för att sticka ut i havet av reklam och nå 

fram till konsumenten (Mai & Shoeller 2009; Reisenwitz 2004). Dock tycks 

konsumenter sakna återgivning av produktattribut och efterfrågar mer 

informativ reklam. Enligt Janssens och De Pelsmacker (2005), behövs både 

informativa och emotionella delar för att en reklam ska vara effektiv, vilket 

således indikerar att reklam med barn i, möjligtvis inte är effektivt. Dock finns 

indikation på att konsumenters beskrivning av sin respons till reklam, skiljer 

sig från deras faktiska respons till reklam. Det vill säga, resultatet antyder att 

konsumenter får vissa reaktioner av reklam som de inte alltid tycks vara 

medvetna om. Dels anser de att stimulimaterialet inte är tillräckligt informativt, 

men samtidigt anser de även att barnet i reklamfilmen återger ett flertal 

produktattribut. Även om reklamfilmen i sig inte fokuserar på produkten och 

inte betonar de funktioner bilen har, kopplar konsumenter produktattribut till 

bilen utifrån barnets gestaltning. Detta indikerar att användningen av barn i 

reklam kan vara gynnsamt både då de framkallar känslor, vilket bidrar till att 

konsumenten stannar upp och tar till sig reklamen (Mai & Schoeller 2009), 

men även då de beskriver produktattribut på ett lättsamt och intressant sätt. 

 

5.1.3.  Associationer till produkten 

En intressant aspekt är att stimulimaterialet gav olika tankar gällande 

produkten. Det tycks finnas tre huvudspår gällande de associationer till 

produkten som barnet genererade i stimulimaterialet, nämligen tekniska 

egenskaper, en bil för familjen samt en bil för framtiden kopplat till ett 

hållbarhetsperspektiv. De tre huvudspåren är skilda från varandra och drar 

mot olika riktningar. Att konsumenter har individuella tolkningar har tidigare 

fastställts i enlighet med konsumentkultursteori (Arnould & Thompson 2005), 

vilket kan vara en förklaring till den variation av associationer som tilldelas 

produkten. 

 

Volkswagens bakomliggande tanke med reklamfilmen är inte känd. Däremot 

kan det diskuteras om de tre inriktningarna medför att det finns en risk att det 
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skapas en motsättning mellan vad företag vill förmedla till konsumenter och 

hur konsumenter tolkar reklamfilmen och dess budskap. Den största orsaken 

till skillnaderna i tolkningarna kan antas bero på att konsumenterna tolkar 

reklamfilmen utifrån sina egna liv, där tidigare livserfarenheter såväl som 

nuvarande livssituation spelar in (Arnould & Thompson 2005; Mick & Buhl 

1992). Resultatet tyder dock på att livserfarenheter väger tyngre än nuvarande 

livssituation. Detta då konsumenter med liknande livssituation tolkar 

reklamfilmen olika. Till exempel får inte alla konsumenter med mindre barn 

familjeassociationer till reklamen, och således inte heller till bilen, utan deras 

tolkningar skiljer sig trots att de har liknande livssituation. Detta tyder på att 

livserfarenheter har stor påverkan på hur de tolkar reklamen.  

 

Att reklamens utformning, med barnet i centrum, kan generera tre skilda 

huvudspår med associationer visar även på styrkan av att inkludera barn i sin 

marknadskommunikation. Barn kan därför användas i olika situationer 

beroende på vilka associationer företaget vill förmedla. Däremot går det att 

ifrågasätta om det är bra eller dåligt att de associationer som kopplas till 

produkten är varierande. 

 

5.2. Konsumenters medvetenhet kring utformning av reklam 

Resultatet visar att barn kan bidra med ett flertal fördelar i reklam. Däremot 

tycks konsumenter vara medvetna om dessa, vilket överensstämmer med det 

resultat Cartwright et al. (2016) funnit i sin studie om att konsumenter är 

medvetna om hur reklam utformas och vilka tekniker som företag använder. 

Konsumenterna i studien belyser att inkluderandet av barn i reklam är ett 

aktivt och medvetet val av företag som syftar till att väcka en känslomässig 

respons hos tittaren för att påverka denne till att välja det varumärke som 

kommuniceras samt generera en minnesbild av varumärket hos konsumenten. 

Konsumenternas bild av hur företag utformar reklam stämmer således överens 

med teori som finns att tillgå kring marknadskommunikation (Fill 2013; Keller 

2009). Denna medvetenhet tycks dock inte störa konsumenter utan är enbart 

ett neutralt konstaterande. En intressant aspekt är därmed att konsumenter 

genomskådar hur reklam utformas men påverkas likväl av reklamen. 

Stimulimaterialet mottogs positivt och lyckades beröra konsumenterna trots 

att de upplever att dess utformning, med barnet i huvudrollen, ska gynna 

företaget och dess varumärke. Detta visar ytterligare på den starka effekt som 

barn för med sig och hur starkt de kan beröra tittaren. 
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5.3. Etiska aspekter kring barns medverkan i reklam 

Den oskyldighet barn porträtterar (Gram 2004), kan antas påverka hur 

konsumenter ser på att företag väljer att inkludera barn i sin 

marknadskommunikation. Dock är endast ett fåtal konsumenter kritiska till 

barns roll i reklam. Däremot uppvisar flertalet en etisk medvetenhet kring 

kritiska perspektiv beträffande barn i reklam. Den medvetenhet som 

konsumenter visar upp, antyder att de reagerar på reklamfilmer som inkluderar 

barn om de inte är utformade på ett etiskt korrekt sätt. Dessa reaktioner ger 

intryck av att vara i linje med de riktlinjer som ska följas vid utformning av 

reklam som inkluderar barn (ICC 2011). Precis som ICC (2011) anger, belyser 

flera konsumenter att barn inte får framställas i situationer som kan vara farliga 

för dem. Om reklamen är utformad på så vis att barn gör någonting som kan 

vara förknippat med fara tycks flera konsumenter kunna genereras negativa 

reaktioner av reklamen. 

 

Flertalet konsumenter uppvisar en etisk medvetenhet kring reklam som 

innefattar barn, det finns dock indikation på att konsumenter inte ser det som 

ett problem. Detta då de vanligtvis inte tycks reflektera över barnens 

inkluderande i reklam utan det var någonting de reflekterade över i samband 

med intervjun. Även de som ställer sig kritiska till barns gestaltning i 

reklamsammanhang, blir roade av reklamfilmer som innehåller barn. Att 

konsumenter trots detta belyser etiska aspekter kring barn i reklam kan antas 

bero på att den västerländska bilden av barn betonar att barn är sårbara och 

ska skyddas (Gram 2004). Detta kan innebära att konsumenter känner sig 

skyldiga till att diskutera dessa perspektiv och att det således är socialt 

önskvärt, det vill säga konsumenter agerar på ett sätt som de tror resterande 

samhället föredrar (Furr 2010), att påpeka att det inte alltid är okej att 

inkludera barn i reklam. 

 

Trots att det tycks vara ett fåtal konsumenter som fullkomligt kritiserar barns 

medverkan i reklam, finns viss antydan till att synen på barn i reklam, ur ett 

etiskt perspektiv, kan komma att ändras. Barn får en allt mer framhävd 

position i samhället (Alexander 1994), men först på senare tid har detta speglat 

sig i barnens rättigheter, bland annat utgavs FN:s barnkonvention så sent som 

1989. Att barnens rättigheter inkluderas i lagstiftning och regelverk är en 

bekräftelse på att barn fått en allt starkare position i samhället. Detta 

överensstämmer med Phillips (2012) diskussion angående att barn idag ses 

som en viktig grupp i samhället till följd av en gradvis förhöjd status, och 

studiens resultat tycks följa denna samhällsutveckling. De yngre 
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konsumenterna har således vuxit upp i ett annat samhällsklimat och med en 

annan samhällsdiskussion i jämförelse med de äldre generationerna, vilket kan 

vara en anledning till att dessa konsumenter är mer medvetna om de etiska 

aspekterna kring barns gestaltning i reklam. Detta kan även vara en indikation 

på att synen på barns gestaltning i reklam kan komma att förändras 

allteftersom nya generationer växer upp och diskussionen kring barns roll i 

samhället fortgår.    

 

5.4. Reklamfilmers påverkan på varumärken 

Enligt Holbrook och Batras (1987) kommunikationsmodell, kan känslomässig 

respons som väcks av en reklamfilm, påverka attityden till reklamen vilket i sin 

tur påverkar attityden till varumärket. Merparten konsumenter genererades 

någon form av känsla av stimulimaterialet, som i sin helhet kan kategoriseras 

som positiva känslor gentemot reklamfilmen, vilket resulterade i att de även 

fick en positiv respons till reklamfilmen. Att responsen till reklamfilmen skulle 

föras över till varumärket ställde de sig dock tveksamma till. 

 

Keller (2009) påpekar att det är genom marknadskommunikation som företag 

kommunicerar med konsumenter och förmedlar vad deras varumärke står för. 

Den övergripande bilden av vad olika varumärken står för, som konsumenter 

ändå tycks kunna visa upp kunskap om, kan därmed till viss del antas härröra 

från reklam. Det kan vara som vissa konsumenter spekulerar, att de omedvetet 

kopplar känslor till varumärken baserat på bland annat reklamfilmer. Däremot 

är det möjligt att reklam endast utgör en mindre del av konsumenters 

uppfattning av ett varumärke. Personliga erfarenheter, såsom tidigare 

användning och bemötande i fysisk butik, är det som konsumenter lyfter fram 

som påverkande delar i hur de bildar sig en uppfattning om ett varumärke. 

Detta indikerar att det finns ytterligare aspekter att ta hänsyn till kring hur 

attityden till ett varumärke formeras. Tidigare erfarenheter av varumärken och 

produkter påverkar dock inte enbart synen på varumärket utan även hur 

konsumenter tar till sig reklamen, till exempel påverkar den syn de har på 

varumärket innan, baserat på tidigare kontakt med varumärket, hur de tar till 

sig reklamfilmen. Vissa konsumenter påverkas inte alls av reklaminnehållet 

eftersom de inte är intresserade av Volkswagen.  

 

Det finns tendenser till att det framåtflöde Holbrook och Batras (1987) 

kommunikationsmodell illustrerar, stämmer överens med vissa konsumenters 

uppfattning. I andra fall är det däremot inte lika simpelt utan det kan bero på 
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tidigare erfarenheter och uppfattningar av ett varumärke. Detta är dock inget 

vi kan dra alltför starka slutsatser kring eftersom det insamlade materialet inte 

täcker detta område. Däremot visar resultatet att känslomässig reklams 

påverkan på varumärket har fler aspekter att ta hänsyn till än de delar som 

Holbrook och Batra (1987) tar upp i sin kommunikationsmodell. 

  

Figur 3 illustrerar konsumentens respons till reklamfilmer som inkluderar barn. 

Analysen som helhet visar att barn i reklam förmedlar ett antal känslor och 

associationer. Barnen har även med sig vissa egenskaper. Dessa känslor, 

associationer och egenskaper framkallas av konsumenters tolkning av 

reklaminnehållet, det vill säga hur konsumenterna tolkar barnets gestaltning i 

reklamfilmen. Tolkningen i sin tur avgörs av livserfarenheter och nuvarande 

livssituation. Dessa delar styr därmed vilka känslor och associationer som 

barnet gestaltar och vilka egenskaper barnet i reklamfilmen har. Känslorna kan 

skilja sig från glädje till oro. Associationerna barnet i reklamfilmen genererar, 

påverkar hur konsumenten ser på produkten, till exempel om de får 

familjeassociationer eller tekniska associationer. Till sist gestaltar barnet i 

reklamfilmen vissa egenskaper, till exempel nyfikenhet samt humor, vilket gör 

att konsumenterna blir nyfikna på att se vad som händer härnäst i 

reklamfilmen och tycker den är underhållande. Detta genererar en positiv 

respons till reklamen och villighet att ta till sig innehållet.  

  

Dessa tre delar (känslor, egenskaper och associationer) påverkar konsumenters 

respons till reklamfilmen. Denna respons kan i sin tur påverka synen på 

varumärket, vilket markeras med ett frågetecken eftersom det inte helt kan 

fastställas i studien. Tidigare erfarenheter av varumärket och produkten spelar 

också viss roll. De påverkar inte hur konsumenterna ser på barnet, det vill säga 

vilka känslor och associationer de får till barnet samt vilka egenskaper de anser 

barnet gestaltar, utan dessa tycks fortfarande främst påverkas av 

livserfarenheter och livssituation. Däremot påverkar de tidigare erfarenheterna 

hur konsumenterna tar till sig reklamen.  
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Fig. 3: Konsumentens respons till reklamfilmer som inkluderar barn  

  

5.5. Företagsperspektiv 

Studiens resultat visar att konsumenters respons till reklamfilmer innehållande 

barn symboliserar och genererar känslor, egenskaper och associationer för 

konsumenter. Dessa baseras på deras livserfarenhet och livssituation. Ur ett 

företagsperspektiv innebär detta många möjligheter, men även svårigheter, när 

de utformar sin strategi för marknadskommunikation. Att barn kan framkalla 

skilda responser gör det möjligt för företag att inkludera barn på olika sätt 

beroende på vilka specifika värden de vill kommunicera. Dessa kan 

konsumenter sannolikt ta till sig då det visat sig att de flesta kan relatera till 

budskap som barn förmedlar. Här börjar dock även vissa svårigheter visa sig.  

 

Problemet med att konsumenterna får olika tankar gällande budskap i reklam 

är att de kan få olika uppfattningar av vad varumärket står för. Som nämnts 

kan detta medföra att värden och associationer som tillskrivs varumärket 

skiljer sig, till exempel mellan familjevärderingar och teknisk överlägsenhet. 

Detta eftersom innebörden av ett varumärke skapas i konsumenternas tankar 

(Lindstrom 2004) och således påverkas av allt konsumenten ser och hör 

(Keller 2013). Om företag fortsätter kommunicera varumärket på ett sätt där 
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konsumenter tolkar innebörden olika, kan det leda till att konsumenterna 

tilldelar varumärket olika värden och associationer, vilket skulle kunna ge en 

splittrad syn på varumärket.  

  

Alla må ha en relation till barn, men eftersom konsumenter tolkar händelser 

och budskap olika (Arnould & Thompson 2005; Bagozzi 1999; Mick & Buhl 

1992) då de upplevt olika händelser och situationer som format dem (Mick & 

Buhl 1992), medför det att deras relation till barn skiljer sig åt och att de 

således tolkar barn i reklam på olika sätt. För att få kunskap om hur 

konsumenter kan tänkas tolka budskap i reklam, behöver företaget ha stor 

förståelse för konsumenterna. Det räcker inte enbart att de är medvetna om 

deras livssituation. Denna svårighet anses företag kunna övervinna genom att 

rikta in sig på specifika segment och skapa en förståelse för dessa, för att på så 

sätt kunna sända ut rätt budskap (Kotler et al. 2013; McDonald & Dunbar 

1998).  

  

Det kan dock ifrågasättas om den förståelse som Kotler et al. (2013)  och 

McDonald och Dunbar (1998) menar att segmentering genererar om 

konsumenter, är tillräcklig. Då livserfarenhet påverkar hur konsumenter tolkar 

budskap i en reklam, bör det vara svårt för företag att få tillräckligt med 

information genom segmentering. Den individuella konsumenten inom ett 

visst segment gör sin egen tolkning av reklaminnehållet, delvis så att det passar 

dennes förutsättningar och livssituation, men även tidigare händelser i livet 

tycks spela stor roll. Som exemplet med de småbarnsföräldrar som har 

liknande livssituation, men trots detta tolkar reklaminnehållet olika. Detta kan 

antas vara svårt för företag att generera kunskap om.  

  

Utöver de skillnader i tolkningar som konsumenter visar, finns dock 

gemensamma nämnare. Det finns en gemensam, övergripande respons till 

barn och barn i reklam bland konsumenter, vilket kan liknas med Grams 

(2004) och Jungs (1980) resultat. Att konsumenter tycks ha en gemensam syn 

på barn, som kan vara samhällelig och global, indikerar att företag som 

använder sig av barn i reklam skulle kunna använda en bredare strategi 

gällande marknadskommunikationen, då delade åsikter är en indikation på att 

företag kan anta en mer global strategi (Alden et al. 1999). Om företag strävar 

efter att generera allmänna positiva känslor såsom glädje, behöver de därmed 

inte fundera lika mycket kring segmentering vid reklam som innehåller barn, 

eftersom dessa känslor är lika oavsett segment. Därutöver, tycks de känslor 

och associationer som är individuella och beroende av tolkning, vara svåra att 

styra vilket också indikerar att segmentering är av mindre vikt.   
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6. Slutsats 

 
Detta avslutande avsnitt återkopplar studien med syftet och behandlar studiens viktigaste 

slutsatser. Avsnittet innehåller teoretiska insikter och praktiska implikationer samt 

begränsningar och förslag till fortsatt forskning. 

 

6.1. Teoretiska insikter 

Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för vilka känslor och 

associationer barn i reklam genererar för konsumenter samt vad denna 

respons har för potentiell påverkan på varumärket som kommuniceras. Barn i 

reklam framkallar ett brett spektrum av känslor, både positiva och negativa, 

från glädje till oro. Studien har visat att de stora, övergripande känslorna tycks 

gå att styra, då de är fasta. Däremot är det mer osäkert kring möjligheten att 

styra de mer specifika känslorna som konsumenterna genereras. Det finner sin 

förklaring i att barn i reklam tycks ha en fast betydelse som kompletteras med 

konsumenters individuella tolkningar. Tolkningarna har sin grund i bland 

annat nuvarande livssituation, men även tidigare upplevelser och 

livserfarenheter. Detta påverkar även vilka associationer konsumenterna får till 

produkten. 

 

De positiva egenskaper barn för med sig, samt de känslor och associationer de 

förmedlar, medför att det kan uppstå en positiv påverkan på varumärken. Å 

andra sidan är det inte en självklarhet att detta är fallet. Konsumenterna 

uppmärksammar andra aspekter som påverkar deras syn på varumärket, där 

tidigare erfarenheter av varumärket tycks spela en central roll. I själva verket 

finns viss skepticism angående att reklam påverkar attityden till varumärket, 

men resultatet pekar på att det finns en viss omedveten påverkan. Även om 

det finns visst samband, är det förmodligen inte så simpelt som Holbrook och 

Batras (1987) modell anger, då fler aspekter tycks spela in.   

  

I kombination med de egenskaper barn har, samt de känslor och associationer 

barn förmedlar, tycks de även ha en upphöjd position i samhället. Detta gör att 

flertalet konsumenter påpekar etiska aspekter kring barn i reklam. Det är dock 

svårt att bedöma om konsumenter som påpekar de negativa aspekterna med 

reklam som inkluderar barn, i själva verket påverkas av dessa aspekter. 

Resultatet antyder att vuxna konsumenters svar angående barn i reklam 

påverkas av vad det tror är socialt önskvärt. Med hänsyn taget till detta, tycks 

få konsumenter fullständigt kritisera barns medverkan i reklamfilmer. 
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6.2. Praktiska implikationer 

De slutsatser studien erhållit, genererar ett antal praktiska implikationer. 

Inledningsvis bör anmärkas att barn i reklam ofta har en positiv effekt på 

företaget, detta oavsett om de genererar positiva eller negativa känslor i 

reklamfilmen. Användande av barn i reklam är således positivt vilket 

potentiellt kan ha positiv påverkan på varumärket. Det är om barnets roll i 

reklamfilmen inte förstås, och således inte genererar några känslor alls, som 

företaget kan påverkas negativt, detta då reklamfilmen inte får någon effekt 

alls. Viss försiktighet bör dock iakttas vid utformningen, trots att de flesta 

konsumenter inte är kritiska till barns medverkan i reklam. Negativ respons 

tycks väckas hos mottagaren om barn används i extrema situationer, till 

exempel där de kan utsättas för fara  

 

Generellt framkallar barn i reklam känslor, men de genererar även 

associationer till produkten som visas i reklamfilmen. Barn kan därmed 

inkluderas i emotionell reklam för att framkalla känslor, men kan även 

inkluderas i reklam för att ge information. Detta är en fördel för företag då de 

kan inkludera barn av olika anledningar beroende på vad de vill förmedla med 

reklamfilmen. Det ska dock tilläggas att det är svårt att styra över vilka känslor 

och associationer som genereras, vilket medför viss risk då det kan vara svårt 

att förmedla rätt budskap. De övergripande känslorna (såsom glädje och lycka) 

tycks inte skilja sig åt mellan konsumenter, däremot kan tolkningarna skilja sig 

markant gällande tilldelning av associationer till produkten.  

 

Detta påverkar även synen på segmentering. De flesta konsumenter har 

samma övergripande känslor till reklaminnehållet, vilket minskar meningen 

med segmentering. Detta antagande styrks då de delar av reklaminnehållet där 

tolkningen skiljer sig åt tycks vara svåra att styra. Segmentering skulle kunna 

användas för att ge en övergripande förståelse för konsumenterna, till exempel 

deras efterfrågan (McDonald & Dunbar 1998), men det kan dock ifrågasättas 

huruvida det hjälper dem förstå hur konsumenterna kommer att tolka 

reklaminnehållet.   

 

6.3. Begränsningar och framtida forskning 

Utifrån konsumenters diskussion kring barn i reklam framkom ett flertal 

känslor och associationer som barn förmedlar samt egenskaper de gestaltar, 
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vilket medför att vi fått en god grundläggande bild kring barns medverkan i 

reklam. Det är dock möjligt att vår studie inte fått fram alla känslor och 

associationer som barn kan generera. Det datamaterial vi har samlat in gällande 

varumärken är inte tillräckligt för att avgöra hur konsumenternas respons på 

reklamfilmer påverkar varumärken. Däremot har vi kunnat se många av de 

känslor och associationer reklam med barn i framkallar samt vilka känslor och 

associationer de potentiellt överför till varumärken. Tendensen är att det finns 

en potentiell påverkan, men studien har som nämnts inte tillräckligt stort 

datamaterial för att definitivt kunna dra denna slutsats. 

 

Framtida forskning skulle därmed kunna inkludera andra reklamfilmer, till 

exempel för en annan produktkategori för att få ytterligare information kring 

vilka associationer barn ger. Framtida forskning skulle även kunna inkludera 

ett större varumärkesfokus och undersöka om barns upphöjda position gör att 

dessa har en starkare påverkan på varumärket i jämförelse med övriga 

reklamfilmer. Denna studie har kunnat bidra med förståelse över 

konsumenters olika respons till barn i reklam och således gett en 

grundläggande bild av barn i reklam. Framtida forskning kan därmed ha en 

kvantitativ ansats för att studera om det går att utläsa potentiella skillnader 

mellan konsumenter med olika livssituation och erfarenheter.  
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8. Bilagor 

8.1. Bilaga 1: Intervjuguide 

Ålder: 

Kön: 

Utbildningsnivå: 

Sysselsättning: 

Barn: 

 

TEMA 1: Barnsymbolen 

 

 Vad symboliserar barn för dig? (Vad ger den symbolen dig för känslor?) 

 Varför tror du att barn används i reklamfilmer? 

o Tror du att de symboliserar något överhuvudtaget eller att de 

bara är en naturlig del av omgivningen i reklamfilmen? 

 Har du sett en ökning av barn i reklam? 

 Har du sett någon reklamfilm med barn som du kommer ihåg? 

o Varför var just den minnesvärd? 

 

TEMA 2: Barn, känslor och varumärkesskapande 

 

 ”Skapar” du vissa känslor till varumärken? 

o Hur/När/Varför? 

o Positiva/negativa? 

 Påverkas dina känslor av reklam? 

 Hur tror du att man påverkas av barn i reklam 

o Påverkas alla lika? 

o Hur tror du då att barn i reklam kan påverka ett varumärke? 

 Tror du användande av barn i reklam ”intensifierar” 

känslan som finns till ett varumärke? 

 Hur? 

  

 Vad har du för relation till varumärket Volkswagen?/Vad får du för 

tankar när du hör varumärket? 

 

TEMA 3: Barn, reklam och varumärken                   

Innan frågor ställs i det här temat så visas den utvalda reklamfilmen 

 

 Vad tycker du om reklamfilmen? 
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 Vad får du för tankar när du ser reklamfilmen? 

o Vilka känslor kan du koppla till filmen? 

o Finns det några specifika minnen du kan koppla till filmen? 

 Vad symboliserar barnet för dig (i reklamfilmen)? 

o Hur anser du att barnet framställs i reklamfilmen? 

 Vad tycker du barnet i reklamfilmen bidrar med? 

(Känslomässigt, associationer) 

o Hur påverkar det din känsla till varumärket? 

 Vad tror du varumärket (eller företaget bakom varumärket) vill 

förmedla med reklamfilmen? 

 Gör reklamen dig uppmärksam på varumärket (Volkswagen) eller för 

det tankarna till något annat? 

o Om ja, i så fall vad? 

 Skapar reklamfilmen ett intresse för bilar? 

 Förstår du kopplingen mellan barnet och varumärket? 

o Tycker du barnet passar in i sammanhanget, är det en bra 

koppling mellan barnet och varumärket eller är det oklart varför 

barnet används? 

o Vad händer när reklamfilmen är slut, vad gör barnet? 

 Vem är reklamfilmen riktad till? 

o Unga vuxna, föräldrar, äldre vuxna? 

 Tror du att du kommer komma ihåg reklamfilmen? 

o Vad kommer du komma ihåg? 

o Positiva eller negativa känslor? 

 Hur bör/kan barn användas i reklamfilmer för att stärka ett varumärke? 

  

 Överlag, vilka tankar får du kring barn i reklam? (hur tänker du när du 

ser ett barn i reklam (bra/dåligt)) 

 

AVSLUTNING 

 

 Är det något du vill tillägga, som vi inte tagit upp? 

 

 

Tack för er medverkan! 
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8.2. Bilaga 2: Sammanställning, respondenter 

Nr. Ålder Kön Eftergymnasial 
utbildning 

Sysselsättning Barn Längd 

1 19 år Man Nej Arbetar Nej 30 
min 

2 68 år Kvinna Nej Pensionär Ja 
(3) 

28 
min 

3 23 år Kvinna Ja Arbetar Nej 39 
min 

4 78 år Man Nej Pensionär Ja 
(2) 

20 
min 

5 70 år Man Nej Pensionär Nej 30 
min 

6 75 år Kvinna Nej Pensionär Ja 
(2) 

25 
min 

7 49 år Kvinna Nej Arbetar Ja 
(2) 

40 
min 

8 57 år Kvinna Nej Arbetar Ja 
(4) 

42 
min 

9 43 år Kvinna Nej Arbetar Ja 
(2) 

23 
min 

10 65 år Man Nej Pensionär Ja 
(4) 

36 
min 

11 20 år Kvinna Nej Arbetar Nej 35 
min 

12 27 år Man Nej Arbetar Nej 21 
min 

13 29 år Kvinna Ja Arbetar Nej 25 
min 

14 31 år Kvinna Ja Arbetar Ja 
(1) 

45 
min 
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15 24 år Man Nej Arbetar Nej 58 
min 

16 52 år Man Ja Arbetar Ja 
(2) 

46 
min 

17 23 år Kvinna Pågående Studerande Nej 38 
min 

18 22 år Kvinna Ja Arbetar Nej 20 
min 

19 22 år Kvinna Ja Arbetar Nej 28 
min 

20 22 år Kvinna Pågående Studerande, 
arbetar 

Ja 
(1) 

25 
min 

21 58 år Kvinna Ja Arbetar Ja 
(3) 

27 
min 

22 25 år Kvinna Pågående Studerande Nej 40 
min 
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8.3. Bilaga 3: Information om Volkswagen 

Volkswagen (personbilar) är en av världens mest framgångsrika biltillverkare 

med en stor tillverkning och med ett stort urval av modeller (över 70 stycken) 

samt kunder i över 150 länder. Varumärket står för innovativa och tillförlitliga 

bilar av hög kvalitet (Volkswagen 2017).1 Volkswagens “The Force” är en 

reklamfilm som väckte stor uppmärksamhet när den premiärvisades 2011 i 

samband med Super Bowl. Reklamfilmen syftar till att marknadsföra 2012 års 

Volkswagen Passat och gör så genom att inkludera en yngre pojke utklädd till 

Darth Vader (Volkswagen 2013).2 

  

  

                                                 
1
 Volkswagen (2013). Volkswagen’s “The Force” named one of the top 10 auto commercials of the last 25 years. 

http://media.vw.com/release/544/ [2017-03-22] 

 
2
 Volkswagen (2017). Brands & Models, Volkswagen. http://www.volkswagenag.com/en/brands-and-

models/volkswagen.html [2017-03-22] 

 

http://media.vw.com/release/544/
http://media.vw.com/release/544/
http://www.volkswagenag/
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8.4. Bilaga 4: Informationsbrev 

 

Kort information om aktuell studie 

 
 

Vi vill börja med att tacka för er medverkan i vår studie som syftar till att 

undersöka konsumenters syn på barn i reklam; hur barn påverkar konsumenter 

känslomässigt och hur dessa känslor påverkar synen på varumärket som 

marknadsförs. Studien innefattar semistrukturerade intervjuer som beräknas ta 

ungefär en timme. 

  

Med er tillåtelse kommer vi spela in intervjun, enbart för eget syfte. Detta för 

att ha en möjlighet att återge era svar på ett korrekt sätt i efterhand. 

Intervjumaterialet och ljudinspelningar kommer att hanteras konfidentiellt 

vilket innebär att ingen utomstående kommer att få ta del av 

ljudinspelningarna, samt att ni som deltar i undersökningen inte kommer att 

avslöjas. De personuppgifter vi är intresserade av är ålder, kön, om ni har barn 

samt huvudsaklig sysselsättning, det vill säga, om ni arbetar, studerar eller är 

pensionärer. Resterande personuppgifter hanteras konfidentiellt och ni förblir 

helt anonyma. De uppgifter som samlas in under intervjun kommer enbart 

användas för vår studie. 

  

Efter slutförd intervju har ni möjlighet att få ett preliminärt utskick av 

resultatet där möjlighet ges att korrigera uttalanden. Ert deltagande är frivilligt 

och ni har rätt att när som helst avbryta ert deltagande, utan att behöva 

motivera varför.  

 

 

Matilda Fröjd och Marlene Amundsson 
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8.5. Bilaga 5: Samtyckesblankett  

 

Samtyckesblankett 

 
 

Jag har mottagit information om studien ”Barns känslomässiga påverkan på 

varumärken för vuxna” 

 

 

 

Jag ger tillåtelse att bli intervjuad    

 

Ort och datum:………………………………………………………….. 

 

Namnteckning:………………………………………………………….. 

 

Namnförtydligande:……………………………………………………...         
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