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Abstract 
 

The purpose of this study is to investigate if and how children acknowledge TV-commercials, 

and if that is the case, are their preferences in products a result of it? The study also 

investigates which TV-commercials that are broadcasted together with children�s programs 

and if and how the children acknowledge these. The studies are based on interviews and an 

exercise with pictures that was carried out with two groups containing four children each. One 

group contained four children in the age of 6, and the other four children in the age of 7. The 

children are situated in a school in the Swedish countryside. A majority of the TV-

commercials broadcasted along with children�s programs are clearly aimed for kids. All 

commercials broadcasted during this study were for toys, except one commercial that was for 

a computer program for kids. Even though most of the children�s descriptions regarding the 

differences between TV-programs and TV-commercials were vague, the vast majority could 

explain their opinion on TV-commercials and some of them could even give examples of 

products that they�d seen. Undoubtedly most of the children wanted something they had seen 

in a TV-commercial and some of them would have something purchased for them, or had 

purchased something, while some meant that they hadn�t gotten anything. It�s clear that the 

children had acknowledged something from a TV-commercial. To isolate the source of where 

the largest influence comes from is something not only this study is lacking clarity in. 

Nevertheless a certain influence can be interpreted and therefore it exists. 



  

Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien är att undersöka om och hur barn uppfattar tv-reklam och i så fall 

om deras val av produkter påverkas av den. Studien undersöker vidare vilka reklamfilmer 

barnen möter i samband med barnprogram samt om och hur barnen uppmärksammar dem. 

Studien bygger på intervjuer och en övning med bilder och har genomförts med två 

urvalsgrupper, bestående av fyra 6-åringar respektive fyra 7-åringar. Barnen går i en skola på 

landsbygden. Majoriteten av den tv-reklam som visas i samband med barnprogram är tydligt 

riktad mot barn. All den reklam som visades vid just den här undersökningen var för leksaker, 

förutom ett undantag då det rörde sig om ett dataprogram för barn. Även om de flesta av 

barnens motiveringar var diffusa när de skulle beskriva skillnaden mellan tv-program och tv-

reklam, så kunde de flesta formulera en åsikt om tv-reklam i allmänhet och vissa, om än en 

minoritet, kunde till och med ge exempel på produkter de sett. Det rådde inget tvivel om att 

de flesta ville ha något de sett i en tv-reklam och några skulle få något köpt till dem, eller 

hade köpt något, medan några menade att de aldrig fått något. Att barnen uppmärksammat 

produkter från tv-reklamen är tydligt. Att isolera var ifrån den påverkan kommit 

ursprungligen är den här studien inte ensam om att brista i. Oavsett kan en viss påverkan 

urtolkas och således existerar den. 
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1. Inledning 

 

1.1 Problembeskrivning 
 

Påverkas barn av reklam? Det är en fråga som vilt debatterats i många år, inte bara i Sverige 

utan i hela världen. På beställning av såväl statliga som kommersiella intressen har forskning 

utförts och resultaten har varierat. Något forskare tycks ställas kluvna till är huruvida 

människor överhuvudtaget påverkas av reklam. Om människors val inte skulle påverkas av 

reklam skulle således reklambranschens roll vara överflödig, samtidigt som branschens 

motstånd skulle upphöra. Det är konstaterat att de flesta barn över sju års ålder kan skilja 

mellan programutbud och reklam, men kan de kritiskt granska det de ser? Enligt den svenska 

radiolagen får ingen annons under annonstid syfta till att fånga uppmärksamhet hos barn som 

är under 12 år. Detta gäller det så kallade marknätet och inkluderar Svt 1, Svt 2 och TV 4.1 

Kommersiella tv-kanaler som TV 3 och Kanal 5 undviker dessa bestämmelser genom att 

sända sina tv-program via engelska satelliter, men är det försvarbart om det är så att barn 

påverkas av utbudet? Tv-reklam måste presenteras på ett sådant sätt att det inte ska råda något 

tvivel om att det är just reklam som visas och om det föreligger på så vis att barn inte vet att 

de utsätts för det, så medföljer ett allvarligt problem.  

 

När jag 2005 vikarierade i en förskoleklass i Hammarö, så hände något som fick mig att höja 

på ögonbrynen. När vi tillsammans satt och målade och barnen fick måla fritt, så valde en 

mindre grupp elever att måla McDonalds varumärke med gula och röda färgpennor. Det 

kändes något absurt att ett varumärke för en snabbmatskedja var det barnen valde att måla, 

när de helt ostyrda fick måla precis vad de själva ville. Om det är så att varumärken får såpass 

mycket utrymme i barnens fantasi så borde det således finnas en anledning till det. Efter detta 

började jag av rent intresse att läsa om detta för att se hur det verkligen låg till. När jag ett år 

sedan hamnade i en situation där ett examensarbete skulle utformas kändes givetvis ämnet 

fortfarande relevant och viljan att undersöka detta närmre växte i mig.   

                                                
1 Erling Bjurström, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 1994) s.3 
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1.2 Syfte  
 
Tv-reklamens påverkan är något som debatterats flitigt av såväl forskare som politiker sedan 

dess uppkomst. Den mest kontroversiella formen av reklam är troligen den som riktas mot 

barn, vilket i sin tur lett till att bestämmelser trätt i kraft i ett flertal länder. Dessa 

bestämmelser syftar till att förhindra denna typ av annonsering och har motiverat forskare av 

både kommersiella och statliga intressen att titta närmare på frågan. Dessa bestämmelser är 

intressanta i sig, men syftet med den här studien är att undersöka om och hur barn uppfattar 

tv-reklam och i så fall om deras val av produkter påverkas av dem. Studien ska vidare 

undersöka vilka reklamfilmer barnen möter i samband med barnprogram och se om samt hur 

barnen uppmärksammar den. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

Vad för tv-reklam visas i samband med barnprogram? 

Kan barnen skilja på tv-reklam och tv-program? 

Hur uppfattar barn tv-reklamen syften? 

Påverkar tv-reklam barnens val av produkter? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Eftersom forskare generellt sett har valt att klumpa ihop målgruppen barn till människor under 

12 års ålder i sina undersökningar, så kommer denna undersökning att genomföras på barn i 6  

och 7 års ålder. En annan anledning till att studien väljer att arbeta med barn i just dessa 

åldrar, är att den tidigare forskningen genererat olika sorters resultat vid gränsen 6 till 7 års 

ålder.2 Barn kanske inte har makten att välja vilka produkter familjen inhandlar, men troligt är 

att de i alla fall har ett inflytande via ett mångfaldigt upprepande av inköpsönskemål. Studien 

kommer inte att ta hänsyn till etnisk bakgrund i undersökning, utan kommer att återge en 

generell bild av barnens reaktioner, uppfattningar och åsikter. Undersökningen kommer 

endast att genomföras med 8 elever från en förskoleklass på en skola i landsbygdsmiljö.      

 

                                                
2 Se forskningsöversikt 
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1.5 Begreppsanalys 
 

1.5.1 Definition av tv-reklam 
 

För att definiera tv-reklamen och skilja den från vanligt programutbud, så finns det några 

avvikelser som bör tas upp. En tv-reklam är kort och har en struktur som skiljer sig, samt ett 

annat innehåll än ett tv-program. En reklamfilm visas mellan två tv-program, men kan även 

dyka upp under ett programs speltid och göra ett avbrott. Ett reklaminslag har en struktur som 

bygger på en enkel handling, där varumärkets namn fungerar som rubrik och innehållet är av 

marknadsföringskaraktär. Tre funktioner har alla reklamfilmer gemensamt. Den informativa 

funktionen, den förfinande funktionen och den retoriska funktionen. Den informativa 

funktionen är budskapet som reklamen vill förmedla. Den förfinande funktionen är den 

selektiva aspekten av budskapet, det vill säga det man väljer att berätta om produkten som ses 

som en gängse positiv egenskap. Den retoriska funktionen är den kreativa, eller estetiska 

aspekten av reklamfilmen. En reklamfilm är även, till skillnad från tv-program, en 

filmsekvens som återkommer såpass regelbundet att det är lätt att komma ihåg eventuella 

dialoger eller handlingsmoment. Det skiljer sig även med faktumet att det centrala i 

reklamfilmen är något som kan köpas eller säljas.3 

 

1.6 Forskningsöversikt 

 

1.6.1 Bestämmelser gällande barn och tv-reklam 
 

EU har genom etiska regler ämnade för näringslivet beslutat att reklam skall vara lätt att 

identifiera. Det är en förutsättning att människor ska kunna ha ett kritiskt förhållningssätt till 

den. Det ska alltså inte finnas några tvivel om att tittaren faktiskt utsätts för reklam och 

annonsering. Tv-reklam är något som även barn utsätts för och i vissa länder är det till och 

med lagligt att göra reklam som är ämnade för barn. Det är i Sverige och Norge som 

barnreklam illegaliserats och där kategoriseras gruppen barn som människor under 12 års 

ålder. Det får heller inte sändas tv-reklam före, efter eller under ett barnprogram. Dessa 

                                                
3 Brian Young, Anticipating children�s reactions to television commercials: Emulation, Fears, and 
misunderstandings, http://www.cap.org.uk/NR/rdonlyres/CE911485-EF31-4E8D-ABEC-
BCCB6085C72A/0/ITC_Emulation_Fears_Misunderstandings.pdf, 2007-10-21 
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bestämmelser kringgås dock av kommersiella tv-kanaler i både Sverige och Norge. Kanalerna 

i fråga sänder sitt utbud från länder där förbudet inte gäller och enligt ett domslut ifrån EU ska 

bestämmelserna gälla ifrån det land som kanalen sänder ifrån, oavsett var den visas. Sedan 

bestämmelserna trädde i kraft har intresset runt ämnet varit stort i resten av europa och fler 

länder ställs eniga kring dem. Även de kommersiella tv-kanalerna har ägnat mycket tid runt 

ämnet, då det betraktas som ett hot mot dess intressen. De har även gjort bedömningen att 

reklam riktat mot barn har en effekt, därför har stora summor investerats för det syftet.4  

 

1.6.2 Reklam och programinnehåll 
 
Det finns ingen gemensam nämnare mellan att kunna skilja på tv-reklam och tv-program samt 

att förstå det kommersiella syftet bakom reklamen, det är forskningsvärlden ense om. Ändå 

har mycket forskning, sedan 70-talet, genomförts i syfte att reda ut huruvida barn kan skilja 

mellan tv-reklam och programinnehåll.5 En dansk rapport visar att de flesta av alla 7-åringar 

kan avgöra skillnaden.6 En tysk undersökning säger å andra sidan att cirka två tredjedelar av 

alla 7-åringar har den förmågan.7 Engelske filosofidoktorn Jeffrey Goldstein menar att det inte 

finns något vetenskapligt belägg för att förmågan att förstå det kommersiella syftet i reklam 

ska ses som ett försvar mot reklamens påverkan. Barn som inte besitter kunskaper om reklam 

är inte på något sätt mer fragila och mottagliga för budskapet än de som har den förmågan.8 

Men där är inte forskningsvärlden enig. Gunilla Jarlbo argumenterar istället för en motsatt 

ståndpunkt. Hon menar att det är en demokratisk rättighet att vara medveten om att den 

information som når individen besitter kommersiella syften. Den rättigheten går förlorad om 

individen inte besitter den vetskapen. Vidare menar hon att det är fullt möjligt att budskapet 

ger en effekt oavsett om individen känner till att budskapet är kommersiellt eller inte.9  

 

I en dansk studie blev resultatet att de flesta barnen kunde skilja mellan reklam och tv-

program, men barnen under sju till åtta år hade svårt att motivera skillnaden. Svårast var det 
                                                
4 Gunilla Jarlbo, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 3 
 
5 Erling Bjurström, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 1994) s 10 
6 Refererat ur B. Tuftes rapport Barn & TV-reklam från 1999 i Gunilla Jarlbos rapport, Barn och TV-reklam 
(Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 10 
7 Refererat ur A. Furnhams rapport Children & advertising. The allegation and the evidence  i Gunilla Jarlbos 
rapport, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 10 
 
8 Jeffrey Goldstein, Children and advertising in Scandinavia, http://www.tietoy.org/Default.aspx?tabid=601, 
2007-10-21 
9 Gunilla Jarlbo, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 10 
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att urskilja reklamen om den dök upp i mitten av tv-program. Så kallad blockreklam, den som 

sänds mellan de olika programmen, var lättare för barnen att identifiera.10 

Det finns även forskning som menar att barn redan i tre till tre och ett halvt års ålder, men 

även så tidigt som i två års ålder, har förmågan att känna igen en tv-reklam. Troligen är det 

egenskapen att reklamen är kort och gör avbrott i programmet som är förklaringen till detta. 

Barn från två års ålder upp till skolåren tenderar att se reklam som underhållning och förstår 

sällan syftet med den.11  

 

Forksningsresultaten varierar alltså. Anledningarna tycks vara de tekniker som ligger bakom 

forskningen. De forskningsresultat som bygger på intervjuer brukar resultera i att snittåldern 

ligger högre, medan den forskning som bygger på experiment och observationer ger resultat 

som visar att barn i en mycket lägre ålder kan avgöra skillnaden mellan tv-reklam och 

programutbud. Även vem och vilka som finansierar forskningen tycks bidra till variationen av 

resultat.12 

 

1.6.3 Barns uppfattningar om tv-reklam 
 
En relevant uppfattning som barn kan ha är att de förstår syftet med tv-reklam. Att förstå 

syftet ger emellertid utrymme för tolkning. En gammal studie från 1977 visar att 89 procent 

av barnen mellan fem till sex år inte förstår syftet med tv-reklam, medan 62 procent av barnen 

i åldern elva till tolv år förstår det. De barnen som svarade att reklamen var kort och rolig 

ansågs ha en låg förståelse, medan barnen som svarade att syftet med tv-reklam var att 

informera om vart man kan köpa leksaker, hade en högre förstålse för dess syfte.13 Men även 

om barnen inte på ett verbalt sätt kan förklara syftet, så finns det ändå möjlighet att på ett 

icke-verbalt sätt göra det. Att förmågan att förstå reklamens syfte är något som utvecklas vid 

en högre ålder än att kunna avgöra skillnaden mellan tv-reklam och tv-program, tycks 

                                                
10 Refererat ur marknadsanalysinstitutet GFK Danmark A/Ss rapport Danske barns og deras foraeldres 
opfattelse af TV-reklamer for barneprodukter  i Gunilla Jarlbos rapport, Barn och TV-reklam (Stockholm: 
Konsumentverket, 2001) s 11 
11 Brian Young, Anticipating children�s reactions to television commercials: Emulation, Fears, and 
misunderstandings, http://www.cap.org.uk/NR/rdonlyres/CE911485-EF31-4E8D-ABEC-
BCCB6085C72A/0/ITC_Emulation_Fears_Misunderstandings.pdf, 2007-10-21 
12 Gunilla Jarlbo, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 13 
13 Refererat ur S. Ward, Wackman, D.B och E. Wartellas rapport How children learn to buy  i Gunilla Jarlbos 
rapport, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 14 
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forskare ändå vara ense om. Även om just den här forskningen är gammal, så är den ändå ett 

bra exempel på hur resultat kan tolkas till olika intressens för- och nackdelar.14 

 

Ett flertal tyska undersökningar visar att 43 procent av barnen i sex års ålder inte kan förstå 

syftet med tv-reklam och att 30 procent av barnen i sju till nio års ålder inte kan göra det. 

Samma undersökning visar även att 33,6 procent av sexåringarna är skeptiska till tv-

reklamens trovärdighet, vilket även fungerar som ett bevis för att de förmögna att konsumera. 

Om man från samma undersökning tittar närmre visar det sig trots allt att 56 procent av 

samma målgrup alltid eller någon gång litar på reklamens budskap. Siffrorna motsäger alltså 

sig själva beroende på hur man tolkar forskningsresultaten ifrån samma undersökning.15   

 

Forskning visar att barnens egna erfarenheter av produkter påverkar deras kritiska 

förhållningssätt. Ju mer erfarenheter barnen har av produkter de inhandlat, ju mer kritiska 

förhåller de sig till tv-reklam. Det är alltså inte nödvändigtvis åldern som har den avgörande 

betydelsen för individen i frågas förståelse. Detta har man sällan tagit hänsyn till i 

undersökningar och det har således påverkat resultaten. Det är alltså svårt att ha en generell 

uppfattning som grundas på vetenskap i denna fråga. Även faktumet att olika former av tv-

reklam varierar i komplexitet och innehåll har sin betydelse.16    

 

1.6.4 Tv-reklamens påverkan på barn 
 
En omfattande studie gjord i Norge visar att barns beteenden framför tvn vid reklampauser 

skiljer mot tonåringars och vuxnas beteenden. När vuxna och tonåringar lämnar tvn vid 

reklampausen, stannar barn under 12 år kvar och tittar trots att de redan sett reklamfilmen 

förut. Denna studie gjordes på barn från 8 till 12 års ålder.17 

 
Forskningen inom det här området har alltid varit problematisk. Eftersom det är omöjligt att 

isolera olika sorters inflytande, så kan man heller inte säga att det är just tv-reklamen som 

                                                
14 Refererat ur rapporten framställd efter konferensen London Economics vid namn A report to ACT on the 
regulation of programme Content in and advertising around children�s television  i Gunilla Jarlbos rapport, Barn 
och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 14 
15 Refererat ur R Berglers ur kapitlet The effects of commercial advertising on children i boken Commercials 
communications  i Gunilla Jarlbos rapport, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 15 
16 Erling Bjurström, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 1994) s 32 
 
17 A Borch i Gunilla Jarlbos rapport, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 11 
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påverkat ett specifikt inköp. Då den mesta forskningen gjorts på föräldrar, så finns där ett 

antal problem. Det största problemet är att om föräldrarna anser att tv-reklamen har en stor 

påverkan på deras barn och sin tur familjens inköp, så framstår de själva som maktlösa. Det 

som forskare ändå tycks vara överrens om, på båda sidor, är att det som har störst inverkan på 

barns val av produkter är vänner, familj och skola. Masskommunikativ information verkar 

således inte ha lika stort inflytande på människors attityder och åsikter som motsatsen, det 

vills äga interpersonell information. Något som man försöker reda ut för att få mer tydliga 

svar är hur de olika formerna av informationsflöden påverkar varandra. Påverkas den 

interpersonella informationen av den masskommunikativa? Om en individ vidarebefodrar 

information från en tv-reklam till sin omgivning, är det då tv-reklamen eller individen som är 

orsaken till inflytandet? De föräldrar som menat att deras barn påverkats av tv-reklam, har 

även haft en negativ inställning till reklam. Framför allt reklam för godis, läskedryck och 

leksaker.18  

 

1.7 Metod 
 

1.7.1 Beskrivning av urvalsgruppen 
 
I studien genomförs undersökningen med fyra barn i 6 års ålder och fyra barn i 7 års ålder, 

alltså fyra pojkar och fyra flickor. Barnen går i en förskoleklass respektive en första klass på 

en skola i landsbygdsmiljö. Anledningen till att undersökningen inte kommer att genomföras 

med fler barn åt gången, är att det troligen blir rörigt och stimmigt om grupperna är större till 

antalet. Studien ska jobba med två grupper och inte individuellt, då barnen ska ha möjligheten 

att diskutera med varandra om det de ser och hör. Det är viktigt att barnen ska våga diskutera, 

vilket även det kan bli ett problem i en större grupp. 

 

                                                
18 Gunilla Jarlbo, Barn och TV-reklam (Stockholm: Konsumentverket, 2001) s 22 
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1.7.2 Intervjuer och övning med bilder 
 

Då hälften av barnen är i en ålder då inte alla kan läsa eller skriva, så finns det ingen 

möjlighet att till exempel använda sig av en enkätundersökning. Studien kommer istället att 

arbeta med intervjufrågor och en övning med bilder, där barnens reaktioner på bilderna 

observeras tillsammans med deras svar på intervjufrågorna. Samtalen kommer att 

dokumenteras med ljudinspelning och barnens reaktioner kommer att noteras i ett 

anteckningsblock för att kunna presentera en enhetlig respons av undersökningen. Alla barnen 

i de båda urvalsgrupperna kommer att tillfrågas innan de spelas in med bandspelare, då det är 

en fråga om integritet. Det är även viktigt att försäkra intervjuobjekten om att inspelningen 

inte kommer att spelas upp för någon och att de är fullständigt anonyma.19  

Frågeställningarna kommer att vara anpassade till barnens nivå, där studien utgår ifrån 

arbetets forskningsfrågor. En fördel med intervjuer är flexibiliteten då intervjuaren kan ställa 

följdfrågor då intervjuobjekten förtäljer någonting som är i synnerhet intressant. I en intervju 

kan tonfall och reaktioner noteras, något som inte är möjligt i till exempel en 

enkätundersökning.20 

 

Bilderna som kommer att användas i övningarna är sådana som funnits på internet. En 

kommer tydligt att vara förknippad med produktplacering/annonsering och en tydligt neutral, 

det vill säga utan någon koppling till en reklam eller ett varumärke. Barnen kommer att 

utifrån dessa bilder associera med deras egna erfarenheter av det som bilderna visar.  

 

1.7.3 Tv-reklam i vardagen 
 

Studien kommer att undersöka vilka reklamfilmer som visas i samband med ett barnprogram i 

en av de kommersiella tv-kanalerna. Ett barnprogram kommer att väljas ut och den 

blockreklam som visas kommer sedan att dokumenteras för att sedan redovisas i 

undersökningsdelen. 

 

                                                
19 Bo Johansson och Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen � Undersökningsmetoder och 
språkliga metode,r fjärde upplagan (Uppsala: Kunskapsförlaget 2006) s 44  
20 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik,andra upplagan (Lund: Studentlitteratur, 1999) s 90 
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1.7.4 Tider för undersökningar 
 

Undersökningen med 6-åringarna kommer att genomföras under en tisdagsförmiddag, en 

timme innan lunch. Det är viktigt att vara konsekvent med den tidsmässiga aspekten, för att få 

ett så bra diskussionsklimat som möjligt. På eftermiddagen är det större chans att barnen har 

svårare för att koncentrera sig på vad som sägs och ses. Eftersom barnen är av en såpass låg 

ålder skall även undersökningstiden begränsas till under trettio minuter, av samma 

anledningar. Undersökningen med 7-åringarna kommer att genomföras en 

onsdagseftermiddag direkt efter lunch. Tyvärr är det den enda tiden som passade läraren i 

klassen. Eftersom dessa barn är ett år äldre, så är det troligt att det inte påverkar 

undersökningen i samma grad som i fallet med 6-åringarna.  

 

Undersökningen av tv-reklam i vardagen kommer att genomföras söndagen den 21:e oktober 

2007 klockan 07:00. Runt denna tid på lördagar och söndagar är de tillfällen då barnprogram 

vanligast visas i de kommersiella kanalerna, som även sänder tv-reklam.21 

 

1.7.5 Problematisering av metod 
 

Det finns vissa potentiella problem med min undersökning. Att intervjua barn av låg ålder är 

svårt, eftersom de har en tendens att hamna i vissa spår och inriktningar som är svåra att ta sig 

ur. Undersökningen får heller inte leda barnen och styra dem in i specifika 

diskussionsmönster. Det får heller inte ta för lång tid så att barnen upplever undersökningen 

som tjatig. Andra problem är att svaren inte alltid nödvändigtvis grundar sig på den formen av 

reklam som undersökningen är ämnad för, så det finns alltså frågetecken kring hur konkreta 

svaren kan bli.   

 

1.7.6 Källkritik 
 
När forskningsrapporter och litteratur inom ämnen barn och tv-reklam används bör läsaren 

förhålla sig kritisk till de olika resultaten. Resultaten varierar ständigt beroende på vem som 

finansierat undersökningen och tekniken bakom undersökningen har även den en betydelse 

                                                
21 Då jag inte funnit någon forskning som varit användbar i förhållande till just detta syfte, så kommer det heller 
inte att presenteras i forskningsöversikten. 
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för hur resultatet sedan ser ut. I högst utsträckning används Gunnilla Jarlbos rapport från 

2001. Gunilla Jarlbo har som uppgift från Konsumentverket sammanställt ett forskningsläge 

och valt ut de mest relevanta undersökningarna som gjorts. Hon argumenterar ständigt mot 

den forksning som gjorts på reklambranschens egen räkning. Jeffrey Goldstein är ett stort 

namn inom lobbyismen för de kommersiella rörelserna. Han argumenterar i sin tur mot den 

statliga forskningen som genomförts här i skandinavien. Han är kritisk till de lagstiftningar 

som växt fram i Sverige och Norge. Det är alltså en fråga om ord mot ord i många fall och 

även om resultaten många gånger ser likartade ut, vinklas resultaten till olika intressens 

fördelar och nackdelar. Detta måste läsaren vara medveten om när han/hon läser 

forksningsläget. Studien försöker upprätehålla en objektivitet i den mån att forskning från 

båda sidor presenteras, men även de argument som medföljt ifrån den. 
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2. Undersökning 
 

2.1 Undersökning av tv-reklam i samband med ett barnprogram  
 
Datum: Söndagen den 21:e oktober 2007. 

Barnprogram: Kommisarie Gadget 

Tv-kanal: Kanal fem.  

Tid: 07:00.  

 

07:00: Programmet sponsras av BR leksaker. 

07:20: Bratz star singers utgör den första reklamen. Produkten är ett karaokespel för barn. 

Andra reklamen är Teddy factory, nallebjörnar som kan kläs i olika sorters kläder och som 

talar. Tredje reklamen är V.Smile som är ett undervisande tv-spel för de minsta barnen. Fjärde 

reklamen är skrattdockor vid namn Baby shake, dockor som skrattar. Femte reklamen är för 

ett hopprep som heter Rainbow skipper. Hopprepet lyser med blinkande ljus när det används. 

Sista reklamen är en repris av Bratz star singers karaokeset.  

 

Efter varje reklamfilm förklarar en röst att produkten går att köpa på Toys r us och Br 

leksaker. Alla reklamsnuttar är tydligt producerade för att väcka intresse hos barn. Reklamen 

för V.smile kan emellertid skiljas från de andra reklamfilmerna, då berättarrösten är tydligt 

ämnad en målsman eftersom språkbruket låg över ett barns nivå. Däremot var det visuella 

något som ett barn troligen attraheras av. Br leksaker nämns separat som sponsor totalt tio 

gånger under barnprogrammets speltid, fyra gånger som sponsor av programmet och en gång 

tillsammans med Toys r us efter varje reklamfilm.   

 

2.2 Intervju med barn i 6 års ålder 
 
Den första av två undersökningar genomförs med fyra 6-åringar, två flickor och två pojkar. 

Flickorna kallar vi A och B. Pojkarna kallar vi C och D. Tillfället för undersökningen är 

tisdagen den 16:e oktober 2007 klockan 09:40. Barnen intervjuas i grupp. 

 

Inledningsvis får barnen titta på ett foto av en hamburgare. Bilden är neutral, det vill säga utan 

logotyp eller kännetecken som kan kopplas till en tillverkare av hamburgaren. 
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Frågeställare: Vad tänker ni på när ni ser den här bilden? 

A: Gott! 

C: Det är inte nyttigt. 

D: Men det är gott. 

A: Men man ska inte äta för mycket.  

B: Det finns på Mc Donalds. 

A: Cola är socker. 

 

Nu får barnen se en bild som tydligt kan kopplas till Mc Donalds, eftersom de även får se 

pommesfrites och cola bredvid hamburgaren. På förpackningarna för colan och 

pommesfritesen kan man se Mc Donalds gula varumärke.  
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Frågeställare: Vad tänker ni på när ni ser den här bilden? 

C: Nu är det ju pommesfrites vid hamburgaren. 

A: Pommesfrites är det fett i. 

C: Och socker! 

A: Och salt. Ganska mycket. 

B: Mc Donalds! 

 

Frågeställare: Kan ni nämna några fler hamburgerställen?  

B: Pizzeria. 

D: Det kan finnas riktigt mycket på restaurang. Där är dom nyttiga eftersom dom har mycket 

mera grönsaker. 

 

Frågeställare: Vet ni några fler ställen? 

C: Burger king! 

A: Jag har ätit hamburgare hemma. 

B: Jag med! Man kan köpa såna här biffar och lägga bröd på. Man får platta dom lite först.  

 

Frågeställare: Vilket ställe tycker ni är bäst på att göra hamburgare? 

D: På Mc Donalds. 

B: Jag tycker att Mc Donalds är ännu bättre än på restaurang. 

C: Jag tycker också Mc Donalds. 

 

Frågeställare: Varför är Mc Donalds bäst, tycker ni? 

D: För där kan man alltid få hamburgare, om man åker till Mc Donalds. 

C: Och så får man alltid leksaker. 

B: Inte ibland. Man får inte med det i ostburgare. 

  

Frågeställare: Har ni sett Mc Donalds på tv någon gång? 

C: Näe. 

A: Nej.  

B: Jag har! Det kommer på reklam.  

A: Ja. 

D: Jag tror att jag har sett det.  

C: Jag har sett det på �Du är vad du äter�.  
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Här plockas bilderna bort för att inte styra barnen i den vidare diskussionen. 

 

Frågeställare: Kommer ni ihåg någon reklam som ni sett på tv nyligen? 

D: Ja, jag har sett på ett matlagnings program som heter... Jag kommer inte ihåg vad det heter. 

A: En typ av reklam. �Du är vad du äter�. Man kan ju vara med där. 

C: Jag kom på. Jag brukar se på �Niklas mat�. 

 

Frågeställare: Är det någon skillnad mellan ett tv-program och en tv-reklam? 

D: Nej. 

B: Mycket skillnad är det ju. För till exempel en tv-reklam rör sig ju inte. Och Mc Donalds, 

det rör sig ju hela tiden. 

A: Reklam är ju att man kan se om man kan köpa någonting.  

 

Frågeställare: Vad tycker ni om tv-reklam? 

D: Kul. 

C: Roligt. 

A: Bra.  

B: Inte något kul. 

 

Frågeställare: Varför är det inte något kul då? 

B: Det är inget program.  

 

Frågeställare: Har ni någonsin velat ha något som ni sett i en tv-reklam? 

B: En radiostyrd hund som har ett bra minne! 

A: Jag har sett en DVD där det är en sån där grej man köra med. 

 

Frågeställare: Har ni köpt någonting som ni sett i en tv-reklam någon gång? 

B: En motorcykel. 

A: Jag ska. Spiongrejer som min syrra ska köpa för hon har sagt det. På tvn sa hon det för 

länge sedan. Det finns i leksaksaffären. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att B associerade den neutrala hamburgerbilden med 

Mc Donalds, medan de resterande barnen associerade den med dess onyttighet eller hur 

hamburgare smakar. Efter att B nämnde Mc Donalds förklarade A att det fanns socker i cola. 



 

 15 
 

När Mc Donalds-bilden visades förklarade B återigen att det var Mc Donalds som kunde 

associeras med bilden. De andra förklarar att maten där innehåller salt och socker. Andra 

hamburgerställen de kan nämna är pizzerior, vanliga restauranger och Burger king.  

 

Alla barnen föredrog att äta på Mc Donalds eftersom där finns leksaker och att man alltid kan 

få just hamburgare där. Majoriteten hade sett Mc Donalds på tv, även om några var osäkra 

eller inte talade om när och var. C hade sett Mc Donalds i tv-programmet Du är vad du 

äter.Barnen fastnade i matämnet och när de fick frågan vad de sett för tv-reklam nyligen så 

gav alla som svarade exempel på matprogram. På frågan om det är någon skillnad på tv-

program och tv-reklam, så svarade D att det inte är det, B att tv-reklam är stillbilder och A att 

�man kan se om man kan köpa någonting�. C valde att inte svara. 

 

A och B tyckte att tv-reklam är tråkigt, medan D och C tyckte att det är kul. B som inte tyckte 

att tv-reklam var kul motiverade det med att det inte är ett tv-program. A och B gav exempel 

på något de sett i tv-reklam som de vill ha, men A hade sett reklamen i en DVD-film. C och D 

valde att inte svara. A och B som svarade på frågan om de hade köpt något från en tv-reklam 

hade antingen gjort det eller skulle göra det. C och D valde även här att inte svara.  

 

2.3 Undersökning med barn i 7 års ålder 
 

Den andra undersökningen genomförs med barn i 7 års ålder. 2 flickor och två pojkar. 

Flickorna kallar vi A och B och pojkarna kallar vi C och D. Undersökningen utgår ifrån 

samma bilder och samma frågeställningar. Undersökningen genomförs den 17:e oktober 2007 

klockan 12:00. Barnen intervjuas i grupp. 

 

Inledningsvis får barnen titta på ett foto av en hamburgare. Bilden är neutral, det vill säga utan 

logotyp eller kännetecken som kan kopplas till en tillverkare av hamburgaren.  

 



 

 16 
 

 
 

Frågeställare: Vad tänker ni på när ni ser den här? 

B: Hamburgare. 

A: Jättegott! 

C: Mc Donalds. 

D: Mat. 

C: Min syrra jobbar på Mc Donalds. 

 

Nu får barnen se en bild som tydligt kan kopplas till Mc Donalds, eftersom de även får se 

pommesfrites och cola bredvid hamburgaren. På förpackningarna för colan och 

pommesfritesen kan man se Mc Donalds gula varumärke. 
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Frågeställare: Vad tänker ni på när ni ser den här? 

B: Det är Mc Donalds. Med pommesfrites. 

A: Ja det är det. 

D: Ja. 

 

Frågeställare: Kan ni nämna några fler hamburgerställen? 

C: Det finns en Max-affär. 

A: Vanlig Mc Donalds. 

 

Frågeställare: Har ni sett Mc Donalds på tv nånon gång? 

B: På reklam! 

C: Jag har sett när dom pratat om dom. 

 

Frågeställare: Kommer ni ihåg första gången ni hörde talas om Mc Donalds? 

D: När jag var fyra år. Jag minns inte men jag tror att det var då. 

B: Jag minns från jag var 2 år och jag hörde att dom pratade om det och jag frågade mina 

föräldrar om jag fick åka dit någon gång. 

C: Min pappa jobbar vid Mc Donalds. 

 

Frågeställare: Vilket ställe tycker ni är bäst på att göra hamburgare? 

A: Mc Donalds. 

B: Det tycker jag med. 

C: Mina pappa jobbar vid Mc Donalds så vi brukar äta där när jag är där. 

D: Jag tycker också Mc Donalds. 

 

Frågeställare: Varför är Mc Donalds bäst tycker ni? 

C: Gott! 

A: Det är godast mat. 

D: För att man kan få leksaker. 

C: Jag brukar få äta där när jag är med pappa på jobbet. 

B: Jag tycker att det är så bra för det finns så goda Big Mac där. 

 

Här plockas bilderna bort för att inte styra barnen i den vidare diskussionen. 
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Frågeställare: Kommer ni ihåg någon reklam som ni har sett på tv nyligen? 

B: Jag såg på tv en sån här där det var coca color. 

C: Jag brukar inte se det så mycket men jag har sett det. 

A: Jag såg en sån här docka och då började hennes mage prata för hon var hungrig. 

D: Så mycket så jag har glömt bort. 

 

Frågeställare: Är det någon skillnad mellan ett tv-program och en tv-reklam? 

C: Ja. När det är tv-reklam så visar dom någonting om det, men när det är ett tv-program så 

kollar man lite om det. 

A: När det är reklam så är det så här ganska snabbt så man bara ser lite sånt där jättetråkigt 

och när det är film så är det mycket roligare och så här mycket längre.  

B: På reklam så är det mer sånt som man kan köpa i affärer, men när det är film så är det mer 

som sorts fantasifigurer nästan. 

D: Jag såg en film och då var det två hamburgare som det handlade om. När man kollar på 

film är det roligare för då händer det mer. 

 

Frågeställare: Vad tycker ni om tv-reklam? 

A: Ganska tråkigt. 

D: Ibland är det roligt och ibland är det tråkigt. 

B: Ibland är det roliga saker. Ibland så är det mer för vuxna med typ städsaker, men när det är 

med barnleksaker tycker jag det är kul. 

C: Reklam är tråkigt. 

 

Frågeställare: Har ni någonsin velat ha någonting ni sett i en tv-reklam? 

C: Ibland vill jag ha dom sakerna men att jag inte kan få dom. 

B: En kanin som pratar. 

D: Jag ville ha en spionsak som jag inte fick. 

A: Varje gång jag får pengar så får jag köpa ett Gameboy. 

 

Frågeställare: Har ni köpt något ni sett i en tv-reklam någon gång? 

A: Jag såg ett sånt där Gameboy på tv-reklamen och då fick jag det. 

D: Jag har nog glömt bort om jag fått någonting. 

B: Jag har fått något från reklamen men jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. 

C: Nej. 
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Sammanfattningsvis kan man konstatera att C på två vis associerade den neutrala 

hamburgerbilden med Mc Donalds. De andra associerade det som god mat. När de fick se Mc 

Donalds-bilden nämndes Mc Donalds ännu en gång, men även att det den här gången fanns 

pommes frites med på bilden. Förutom Mc Donalds känner barnen till hamburgerstället Max. 

Alla barnen var överens om att Mc Donalds är det bästa stället att äta hamburgare på. 

Anledningarna var att där finns leksaker och att de gör godast mat.  

 

På frågan om de sett någon tv-reklam nyligen så nämndes en reklam för dockor och en för 

Coca cola. C hade sett tv-reklam men inte så ofta och D hade glömt bort vad han sett. Hälften 

av barnen gav tydliga motiveringar som skiljer tv-program från tv-reklam och den andra 

hälften gav diffusa motiveringar som var svårtolkade. C och A tyckte att reklam är tråkigt, D 

att reklam är roligt ibland och tråkigt ibland, medan B tyckte att det var kul eller tråkigt 

beroende på vad reklamen handlade om.   

 

Tre av fyra barn ville ha något de sett i en tv-reklam, medan A svarade att hon fick köpa ett 

Gameboy när hon hade pengar. Två av barnen hade fått något de sett i en tv-reklam, D var 

osäker och C hade inte fått något.  
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3. Diskussion 
 

3.1 Vilka reklamfilmer kan barnen ta del av i samband med 
barnprogram? 
 
Eftersom forskningsöversikten inte behandlar just den här frågan är det således svårt att bygga 

en diskussion på relationer till annan forskning. Slutsatsen som kan dras av den här studiens 

undersökning är att det under barnprogrammets speltid endast visades reklam ämnad för just 

barn. Alla reklamfilmer var producerade för att marknadsföra olika typer av leksaker. Den 

reklamfilm som skiljde sig från majoriteten, var reklamen för V.Smile � ett 

undervisningsprogram till datorer där de allra yngsta barnen var målgruppen. Det är svårt att 

tro att målgruppen kan förstå berättarröstens information, då den tydligt var ämnad barnets 

målsman. Däremot var den visuella biten lekfull med mycket färger och kan mycket väl 

attrahera de allra minsta barnen. 

 
Reabiliteten i just den här delen av studien är givetvis hög. Ändamålet var att ta reda på vilka 

reklamfilmer som visades vid ett specifikt tillfälle och det har presenterats utförligt. Om man 

istället tittar på validiteten så är den inte lika hög. Man kan inte förutsätta att barnen sett 

programmet i fråga eller ens tittar på barnprogram under helgens gång. Syftet med att 

undersöka reklaminslagen under ett specifikt barnprogram, var att hitta en gemensam 

nämnare bland inslagen. Eftersom alla reklaminslag marknadsförde samma sorts produkter, 

kan man dra slutsatsen att majoriteten av dem är producerade för att sälja leksaker till barn, 

eller indirekt deras föräldrar.  

 

3.2 Kan barnen skilja på tv-reklam och tv-program? 
 
Enligt den här studiens undersökning kan man dra slutsatsen att medvetenheten hos både 6-

åringar och 7-åringar varierar. På frågan om det är någon skillnad mellan ett tv-program och 

en tv-reklam, menar ett av barnen bland 6-åringarna att det inte finns någon skillnad alls. En 

av flickorna från samma urvalsgrupp förklarar skillnaden med att tv-reklam bara har 

stillbilder och troligen baserade hon det på bilden av en Mc Donalds-meny, vilket kan ha 

förvirrat henne. �Reklam är ju att man kan se om man kan köpa någonting� säger den andra 

flickan, vilket är ett tämligen medvetet svar. Flickorna försökte motivera sina svar medan den 
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ena pojken endast svarade �nej� och den andra inte svarade alls. I studiens undersökning med 

7-åringarna försökte alla fyra barnen att motivera sina svar. Här verkar flickorna mer 

medvetna om skillnaderna där en svarar att �när det är reklam så är det så här ganska snabbt 

så man bara ser lite sånt där jättetråkigt och när det är film så är det mycket roligare och så här 

mycket längre� och den andra att �på reklam så är det mer sånt som man kan köpa i affärer, 

men när det är film så är det mer som sorts fantasifigurer nästan�. Det sista svaret kan man 

tolka som att flickan menar att reklam är tråkigt i jämförelse med ett tv-program. Båda 

pojkarna gav tämligen diffusa svar, där den ena menade att han sett ett program med 

hamburgare, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en reklamfilm och den andra svarade 

svårtolkat att �när det är tv-reklam så visar dom någonting om det, men när det är ett tv-

program så kollar man lite om det�.  

 

I båda undersökningarna kunde en av fyra i de båda urvalsgrupperna konkret förklara 

skillnaden mellan tv-program och tv-reklam och båda var flickor. Eftersom urvalsgrupperna 

var så små med få barn till antalet kan man givetvis inte dra en generell slutsats av svaren och 

kanske hade resultatet sett annorlunda ut om man frågat åtta andra barn. Men resultatet är 

ändå intressant.  

 

Det finns forskning som menar att barn redan i tre till tre och ett halvt års ålder, men även så 

tidigt som i två års ålder, har förmågan att känna igen en tv-reklam. Andra rapporter visar att 

två tredjedelar, eller de flesta av, alla 7-åringar kan avgöra skillnaden. Det är alltså betydligt 

fler barn som kunnat avgöra skillnaden i andra studier, än de i som kunde göra det i denna. 

Även barn i mycket lägre ålder. I en dansk studie blev resultatet att de flesta barnen kunde 

skilja mellan reklam och tv-program, men barnen under sju till åtta år hade svårt att motivera 

skillnaden. Det är något som går i enighet med denna studie. Urvalsgruppen hade svårigheter 

att motivera skillnaderna, då endast två av åtta barn gav en förklaring där tv-reklamens 

primära syfte framgick. Flickan som menade att skillnaden var att tv-reklam är tråkigt och tv-

program är kul, ska ju inte tolkas som felaktig i sitt svar. Men svaret går inte i linje med de 

bådas huvudsakliga syften. Alla i den 7-åriga urvalsgruppen motiverade sina svar, medan 

hälften av barnen gjorde det i den 6-åriga urvalsgruppen. 

De forskningsresultat som bygger på intervjuer brukar resultera i att snittåldern ligger högre, 

medan den forskning som bygger på experiment och observationer ger resultat som visar att 

barn i en mycket lägre ålder kan avgöra skillnaden mellan tv-reklam och programutbud. 
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Troligtvis hade antalet barn som kan förstå skillnaden ökat i båda åldrarna i denna studie, om 

studien hade använt sig av andra tekniker än just intervjuer. Bara för att barnen inte kan 

motivera skillnaden muntligt behöver det emellertid inte betyda att de ändå inte kan avgöra 

den på andra sätt.  

 

3.3 Hur uppfattar barn tv-reklam? 
 
Vad barn har för uppfattning om tv-reklam är inte helt enkelt att undersöka. Om barnen 

generellt sett inte kan motivera skillnaden mellan tv-reklam och tv-program, så är det inte 

heller lätt att ta reda på vad de har för åsikter om annonsering. 6-åringarna var fåordiga när de 

skulle svara på  frågan �vad tycker ni om reklam?�. Pojkarna i denna urvalsgrupp såg tv-

reklam som något positivt och tyckte att det var roligt. Den ena flickan tyckte att det var bra, 

varav den andra inte fann tv-reklam som kul. Hos 7-åringarna lät det annorlunda och svaren 

var mer utförliga. Ena flickan i denna urvalsgrupp tyckte att det kunde vara kul med reklam 

ibland, men inte när det rörde sig om produkter för vuxna. Ett liknande svar gav en av 

pojkarna, som svarade att �ibland är det roligt och ibland är det tråkigt�. Den andra flickan 

tyckte att det var ganska tråkigt och den andra pojken instämde med det svaret. 

 

Denna studies undersökning kom inte fram till huruvida barnen kunde förstå tv-reklamens 

syfte eller inte. Det verkar alltså inte finnas i barnens medvetenhet, då de i det här fallet mer 

ser tv-reklam som underhållning eller något tråkigt. Den tydligaste skillnaden mellan 

urvalsgrupperna är att 7-åringarna i högre grad kan motivera sina åsikter än 6-åringarna. Det 

är svårt att generalisera utifrån dessa resultat, men attityden till tv-reklam tycks vara att de 

flesta tycker att det är tråkigt, så länge det handlar om reklam för vuxna. Jag känner nu i 

efterhand att jag inte lyckades utreda huruvida barnen kände till syftet med tv-reklam, då 

tycke snarare rör sig om en smaksak. Den här studiens undersökningsresultat i just denna 

fråga är således inte komparativ med annan forskning på grund av brister i undersökningen.   

 

3.4 Påverkar tv-reklam barnens val av produkter? 
 
Frågan om barn påverkas av tv-reklam i den grad att de handlar utefter det, kan vara den 

största och viktigaste frågan. Eftersom det är omöjligt att isolera olika sorters inflytande, så 

kan man heller inte säga att det är just tv-reklamen som påverkat ett specifikt inköp.   
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Den forskning som gjorts i den här frågan har varit mycket omdebatterad och eftersom den 

oftast är gjord med föräldrar, så är det desto svårare att komma åt källan till det största 

inflytandet. Vilken förälder vill erkänna att tv-reklam har större påverkan på sina barns 

preferenser än de själva? Det som forskare ändå tycks vara överrens om, på båda sidor, är att 

det som har störst inverkan på barns val av produkter är vänner, familj och skola.   

 

Studiens undersökning i just denna fråga bestod av två enkla frågor. �Har ni någonsin velat ha 

något ni sett i en tv-reklam?� och �har ni någonsin köpt något ni sett i en tv-reklam?�.  

I urvalsgruppen med 6-åringar så valde endast flickorna att svara. Ena flickan ville ha något 

hon sett i en tv-reklam och den andra flickan ville ha något hon sett i en reklam i en DVD-

film. Båda hade även fått, eller skulle få, något de sett i en tv-reklam. Bland 7-åringarna valde 

alla att svara på båda frågorna. Båda pojkarna ville ha något men ingen av dem har fått något. 

En av flickorna i denna grupp ville ha något, varav den andra svarade att hon får köpa något 

när hon har pengar. Flickorna har båda fått något de sett i en tv-reklam, men en av flickorna 

kommer inte ihåg vad det var.  

 

Reabiliteten är även låg här. Dels så kan man inte veta om det är just tv-reklam de talar om, då 

det kan röra sig om annan form av reklam som haft ett inflytande och om barnen inte kommer 

ihåg vad det var för något de ville ha eller vad de fick så minskar även trovärdigheten i 

svaren. Men om barnen uppmärksammat leksaker de sett på tv som och sedan inte kan få 

dem, så finner jag det ändå olämpligt. Fokusen på forskningen har varit att ta reda på om 

barnen påverkar sina föräldrar till olika inköp och har de inte lyckats med att tjata sig till det 

de vill ha, har det då inte påverkat barnen? Om tv-reklamen påverkar barnens lust till att äga 

något specifikt, som de sedan inte kan få, så är väl det orättvist mot barnen och deras 

föräldrar? 

 

3.5 Slutdiskussion 
 

Majoriteten av den tv-reklam som visas i samband med barnprogram är tydligt riktad mot 

barn. All den reklam som visades vid just den här undersökningen var för leksaker, förutom 

ett undantag då det rörde sig om ett dataprogram för barn. Ingen av barnen gav något exempel 

på en reklamfilm de sett som överensstämde med något av det som visades vid den här 

undersökningen. Även om de flesta av barnens motiveringar var diffusa när de skulle beskriva 
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skillnaden mellan tv-program och tv-reklam, så kunde de flesta formulera en åstikt om tv-

reklam i allmänhet och vissa, om än en minoritet, kunde till och med ge exempel på produkter 

de sett. Det rådde inget tvivel om att de flesta ville ha något de sett i en tv-reklam och några 

skulle få något köpt till dem, eller hade köpt något, medan några menade att de aldrig fått 

något. Påverkar då tv-reklam barnens val av produkter? Det är svårt att avgöra från denna 

studie, men att barnen uppmärksammat produkter från tv-reklamen är tydligt. Att isolera var 

ifrån den påverkan kommit ursprungligen är den här studien inte ensam om att brista i. 

Oavsett kan en viss påverkan urtolkas och således existerar den. 

 

3.6 Egna reflektioner 
 

Forskaren Jeffrey Goldstein talar mycket om att bevis är en nödvändighet för att regleringar 

ska få införas mot tv-reklam riktad mot barn. Han kritiserar ofta och gärna skandinaviens 

länders syn på reklam och debatterar om hur svenska och norska forskare fabricerar resultaten 

med politiska ändamål. Men vad är det egentligen som behöver bevisas? Om man vänder på 

situationen och kräver att reklambranschen, med Jeffrey Goldstein i spetsen, ska kunna bevisa 

att tv-reklam riktad mot barn inte har en inverkan, som villkor för att få sända den här � vad 

skulle reklambranschen då ha för anledning att producera dylik reklam?  

 

Forskningen rörande barn och tv-reklam är långt ifrån objektiv. Lobbyister från både 

kommersiella och statliga intressen använder samma forskningsresultat och vrider dem till 

sina egna fördelar. Det är sällan som resultaten i sig varierar särskilt mycket, oberoende av 

vem som genomfört undersökningen, men resultatets redovisningar färgas ständigt av kritik 

mot reklambranschen eller mot de som förspråkar starkare regleringar. Det finns alltså få facit 

att finna, då tolkningar av resultat verkar väga tyngre och miskreditering av finansiärer ligger 

till grund för de beslut som slutligen ska tas, eller beslut som redan tagits.  
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