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years old. The law has to be abided by TV 4, but not by Kanal 
5, so the aim is also to compare TV 4 and Kanal 5 and to see in 
what different ways commercials are shaped in the two chan-
nels. The cultural policy analysis is based on our aim and prob-
lem. We have also had the terms semiotic and intermediality in 
mind together with a model made by the researcher in semiotics 
Roman Jakobson. The model consists of six different commu-
nicative functions.  

 The research is founded on TV-commercials recorded from TV 
4 and Kanal 5 during four weekends in February 2005. We only 
analyse the commercials which we think are intended for chil-
dren, which then means seven different TV-commercials from 
TV 4 and nineteen different ones from Kanal 5. The results of 
this study reveal that TV-commercials on TV 4 broke the law 
thirteen times and that Kanal 5 showed TV-commercials in-
tended for children only during this period of time. TV-
commercials are not allowed to directly encourage children un-
der age to buy a product, which the makers of the commercials 
avoid by instead encouraging them indirectly. The research also 
reveals that all functions but one were used in the TV-
commercials. TV-commercials are also often shaped different 
depending on what gender the product is intended for. 
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1. Inledning 

Sverige har idag, år 2005, en unik reklamlag, vilken innehåller ett förbud mot att sända 
reklam riktad till barn under tolv år på TV och i radio. Lagen är mycket ovanlig inom 
EU och dess existens är därför hotad i och med Sveriges medlemskap. 

Intresset för TV-reklam och dess förhållande till barn väcktes för en av oss författare då 
hon under C-kursen på Biblioteks- och informationsvetenskap fick chansen att läsa en 
kurs vid namn Barn och medier. Reklam och dess påverkan på olika användargrupper 
kanske inte är ett traditionellt ämne inom Biblioteks- och informationsvetenskap, men 
vi anser ändå att man i egenskap av bibliotekarie förutom stor kännedom om till exem-
pel litteratur och informationshantering även kan behöva kännedom om andra medier 
och olika användargruppers användning av dem, vilket även kursen Barn och medier 
visade på.  

Vi lever idag i ett samhälle där mängden information är oerhört stor och existerar i 
många olika former. Just reklam som informationskälla har en stor kulturell roll och tar 
en allt större plats i vårt samhälle och barn kan ses som extra utsatta då de ofta kanske 
inte ens förstår dess syfte. Människor utsätts för TV-reklam dagligen både medvetet och 
omedvetet och vi tror att just barn lättare kan påverkas av vad de ser på TV, och i det 
här fallet i reklamfilmer.  

1.1 Problemformulering 

I februari 2005 lades ett lagförslag inom EU fram med syfte att ge bättre skydd för ut-
satta och ”sårbara” konsumenter genom att förbjuda företag att använda sig av försälj-
nings- och marknadsföringsmetoder som skadar konsumenters ekonomiska intressen. På 
den så kallade svarta listan finns en uppräkning av de aggressiva och vilseledande af-
färsmetoder som ska förbjudas. Under en övergångsperiod på sex år kommer medlems-
staterna att kunna hålla en högre nivå på konsumentskyddet än vad som stadgas i för-
slaget. Därefter kan det bli omöjligt att behålla starkare nationellt konsumentskydd. Då 
Sverige redan har ett starkare konsumentskydd än det genomsnittliga EU-landet skulle 
lagen innebära att det unika förbudet mot reklam riktad till barn hotas.1 

Den fjärde mars 2005 kunde Sveriges Radio rapportera om att en majoritet av EU-
länderna kommit överens om att införa de gemensamma reglerna för konsumentskydd. 
Det svenska förbudet mot reklam riktad till barn under tolv år kommer därför att för-
svinna. De nya konsumentreglerna börjar gälla omkring år 2013.2  

I samband med debatten om den nya lagändringen och reklam riktad till barn började vi 
intressera oss för hur de nuvarande lagarna och förordningarna ser ut gällande TV-
reklam riktad till barn och hur de återspeglas i de kommersiella kanalerna. Eftersom 
Kanal 5 och TV 3 inte styrs av förbudet mot barnreklam tyckte vi att det skulle vara 
intressant att granska hur reklamen på en av dessa kanaler ser ut i förhållande till den på 

                                                 

1 Gehrman, Kenneth 2005. ”EU vill stärka konsumentskydd” Smålandsposten , 2005-02-26, sid. 22. 
2 Sveriges Radio 2005. ”EU tar bort TV-reklamförbudet till barn.” http://www.sr.se, [2005-02-08]. 
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TV4 som styrs av förbudet. Vi frågade oss: vad innebär egentligen Sveriges unika lag 
mot barnreklam och i hur stor utsträckning efterföljs den? 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka vad Sveriges barnreklamförbud innebär och 
att granska i hur stor utsträckning det efterföljs på TV 4. Vi vill även granska hur Kanal 
5 efterföljer rådande lagar om hur barnriktad reklam får gestaltas, eftersom barnreklam-
förbudet inte gäller för den kanalen. Vi tänker även göra en analys av hur barnriktad 
reklam på Kanal 5 är utformad i förhållande till den eventuella barnriktade reklamen på 
TV 4. 
 
Våra frågeställningar är följande: 
 

1. Lagar och förbud styr TV-reklam riktad till barn. Hur återspeglas det i reklam på 
TV 4 respektive kanal 5? 

- I vilken utsträckning efterföljs dessa lagar och förbud på TV 4 respektive 
Kanal 5?    

 
      2. Hur är reklamen riktad till barn på TV 4 respektive Kanal 5 utformad för att fånga 
deras intresse? 
 
Vi besvarar våra frågeställningar genom att jämföra vårt material med rådande TV-lagar 
samt med hjälp av en kommunikationsmodell skapad av semiotikern Roman Jakobson. 3 
Vår uppsats har en kulturpolitisk inriktning då vi fokuserar på de lagar och regler som 
gäller vid visning av reklam på TV 4 respektive Kanal 5. Dessutom är medier, och där-
med reklam, en stor del av svensk kulturpolitik och således viktiga att granska. 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Vi fokuserar enbart på barn upp till tolv år eftersom det är den åldersgruppen förbudet 
mot barnreklam omfattar. Vi håller oss även enbart till svenska förhållanden eftersom 
Sverige är ett av få länder där barnreklamförbudet finns. Ett undantag är dock vår tillba-
kablick på internationell forskning på området, då vi anser att dess resultat ändå kan 
vara till hjälp i vår undersökning.  
 
Det material vilket vi granskar i vår undersökning består av inspelade reklamfilmer från 
två stycken TV-kanaler, nämligen TV 4 och Kanal 5. Vi valde TV 4 eftersom de måste 
följa det förbud mot TV-reklam riktad till barn under tolv år och vi ville med det valet 
se på om reklam ändå på något vis kan tänkas vända sig till barn. Enligt barnreklamför-
budet är det inte heller tillåtet att visa någon som helst reklam före, efter eller under 
barnprogrammen4. Efter att ha kontrollerat att så också är fallet valde vi att se på den 
reklam som visas under den tid på dygnet då flest barn under tolv år tittar på TV 4, bort-

                                                 

3 Roman Jakobson var språk- och litteraturforskare; professor vid Columbia University i New York 1946-
1949 och vid Harvard University 1949-1967. Han levde mellan 1896-1982. 
4 Radio- och TV-lagen 7 kap 7 § 3 st. 
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sett från under barnprogrammen, enligt mediamätningsbolaget MMS AB. Vi ville med 
det få reda på när TV-reklamen når ut till flest barn och då den på så vis har chans att 
påverka flest. För att få reda på vilken tid det gäller vände vi oss alltså till MMS, Me-
diamätning i Skandinavien MMS AB. Det är ett partsoberoende bolag, vilket de själva 
hävdar är viktigt för trovärdigheten. Ägarstrukturen ser för tillfället ut som följer: Sveri-
ges Television 42 %, Modern Times 42 %, TV 4 10 %, Kanal 5 2 %, Reklamförbundet 
2 % samt Annonsörföreningen 2 %.5 
 
Mediamätning i Skandinavien MMS AB började 1993 att göra elektroniska TV-
mätningar med hjälp av så kallade People Meters.6 Representativa för de olika kanale r-
nas tittarsiffror är tusen familjer/hushåll eller cirka tvåtusentvåhundra personer, som är 
noga utvalda och hemliga för alla utom Mediamätning i Skandinavien AB. Varje hus-
håll har en TV-mätare (people meter) för varje TV-apparat i deras ägo och varje person 
i hushållet har en egen knapp på mätaren. Varje gång de tittar på något TV-program 
trycker de in sin knapp och en registrering görs även när personen byter TV-kanal. När 
personen har tittat klart för dagen loggar han eller hon ut sig från mätaren. Varje natt 
förs data ut från alla TV-mätarna till MMS, där de granskas och registreras.7 För att få 
reda på när under dygnet och även under vilka dagar som flest barn under tolv år tittar 
på TV 4 mejlade vi till Mediamätning i Skandinavien MMS AB. De skickade då ett 
protokoll över barns, i åldersgruppen tre till elva år, TV-tittande under en viss tidsperi-
od, vilket är bifogat som bilaga A. På TV 4 har vi spelat in reklamfilmer under fredags  
och lördagskvällar i fyra veckor mellan tiderna 18-22, då kanalen har flest tittare i vår 
valda åldersgrupp. 
 
Vårt val mellan TV 3 och Kanal 5 föll slutligen på sistnämnda eftersom de når ut till 
flest människor i Sverige, cirka 5,7 miljoner jämfört med TV 3: s cirka 5 miljoner.8 På 
Kanal 5 har vi spelat in reklam i samband med barnprogrammen, mellan klockan 07.00 
och 09.00, på lördags  och söndagsmorgnar under fyra helger. Vi valde just lördagar och 
söndagar eftersom det är de dagar flest barn tittar på barnprogrammen, vilket vi har fått 
reda på genom att återigen mejla Mediamätning i Skandinavien MMS AB. Det proto-
koll vi fick som svar är bifogat som bilaga B. Eftersom Kanal 5 sänder via satellit från 
utlandet behöver de alltså inte följa Sveriges barnreklamförbud och kan då även sända 
reklam kring barnprogrammen.  
 
Vi valde även att enbart titta på rikstäckande reklam och inte bry oss om lokal reklam, 
eftersom det är en analys av reklam i Sverige som helhet vi är intresserade av och vi 
anser att vi ändå fick ett stort material att använda oss av. 
 
Den indirekta reklam som måhända återfinns på TV 4, till exempel i form av produk t-
placering i barnprogram, valde vi också att lämna därhän på grund av det omfattande 
arbete det skulle innebära att granska även detta. 
 

                                                 

5 Mediamätning i Skandinavien MMS AB 2005. http://www.mms.se/ [2005-04-05]. 
6Mediamätning i Skandinavien MMS AB 2005. http://www.mms.se/ [2005-04-05]. 
7 TV 4 Interaktiv AB 1997-2005. http://www.tv4.se/ [2005-04-05]. 
8TV3 2005. http://www.tv3.se/index.phtml?page_type=document&document=3005&nav=22. [2005-02-
08]. Kanal 5 2005. http://www.kanal5.se/templates/page.aspx?id=2616 [2005-02-08]. 
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På TV 4 gjorde vi en noggrannare analys av den eventuella reklam som riktas till barn 
men inte av övrig reklam alls. Vi är medvetna om att en jämförelse mellan barnreklam 
och övrig reklam skulle kunna vara givande men uppsatsens omfång tvingade oss att 
avstå från detta.  
 

1.3 Begrepp 

Följande begrepp används konsekvent i uppsatsen och vi preciserar dem därför nedan. 

1.3.1 Reklam 

Med reklam menar vi i uppsatsen masskommunikation, genom främst TV som medium, 
i syfte att sälja en produkt eller tjänst. 

1.3.2 Reklam riktad till barn 

Med barn syftas i uppsatsen på barn under 12 år. Med att reklam riktar sig till barn me-
nar vi att den stämmer in på en eller flera av de punkter Konsumentverket tar upp som 
pekar på att kanalen bryter mot Radio- och TV-lagen. 

1.3.3 Barnreklam 

Termen barnreklam använder vi som synonymt med reklam riktad till barn i uppsatsen. 

1.4 Förkortningar 

Följande förkortningar används konsekvent i uppsatsen och de förklaras därför nedan. 

1.4.1 YGL 

YGL står för Yttrandefrihetsgrundlagen, vilken beskrivs under avsnitt 3.1. 

1.4.2 RTVL 

RTVL står för Radio- och TV-lagen, vilken beskrivs under avsnitt 3.2. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med att vi ger en bakgrund till vårt valda uppsatsämne, vilket är Sve-
riges unika barnreklamförbud. Därefter presenterar vi uppsatsens syfte och de fråge-
ställningar vi vill finna svar på, vilket handlar om att granska huruvida barnreklamför-
budet på TV 4 efterföljs samt se i vilken mån rådande lagar om hur barnriktad reklam 
får gestaltas efterföljs på Kanal 5. Vi vill även göra en analys av hur barnriktad reklam 
är utformad. Vidare tar vi upp ett antal avgränsningar vi har gjort för att precisera äm-
net. I avsnitt ett presenteras även tre begrepp, reklam, reklam riktad till barn och barn-
reklam, vilka används konsekvent i uppsatsen och därför preciseras. 
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Därefter, i det andra avsnittet, presenterar vi den forskning och litteratur, vilken vi an-
vänder oss av och har i åtanke när vi gör vår undersökning. Inledningsvis tar vi upp en 
del av den forskning som har bedrivits på området barn och medier fö r att skapa oss en 
bild av barn som grupp och deras relation till medier i allmänhet, med inriktning på TV. 
Efter det presenterar vi något av den forskning, litteratur och debatt om barn och TV-
reklam som bedrivits internationellt respektive i Sverige.  

För att förstå och för att få en bakgrund till vårt ämne krävs det även en presentation av 
de lagar och förbud som de två kanalerna, TV 4 och Kanal 5, ska efterfölja och det görs 
således i avsnitt nummer tre. Följande lagar och förbud är relevanta för vår undersök-
ning: Yttrandefrihetsgrundlagen, Radio- och TV-lagen, TV-direktivet samt ICC Interna-
tional Code of Advertising Practice grundregler för reklam. Granskningsnämndens och 
Konsumentverkets verksamhet tas även upp, vilket följs av en förklaring till vilka lagar 
som ska efterföljas av respektive kanal.  

I avsnitt nummer fyra presenteras sedan den teoretiska utgångspunkt, vilken vi använder 
som verktyg i vår analys av materialet. Teorin består av två olika begrepp, intermediali-
tet och semiotik, och en kommunikationsmodell bestående av sex olika kommunikativa 
funktioner gjord av semiotikern Roman Jakobson.  

Vår metod, vilken tas upp i avsnitt nummer fem, är anpassad till den empiri vi har valt 
att studera och den består således av en granskning av reklam både utifrån rådande lagar 
och utifrån Roman Jakobsons kommunikationsmodell.   

Därefter beskriver vi vårt material, bestående av nitton reklamfilmer från Kanal 5 och 
sju reklamfilmer från TV 4, i avsnitt sex. Vi beskriver produkten det görs reklam för, 
själva handlingen i reklamfilmen samt hur många gånger reklamfilmen visades under 
vår valda tidsperiod, för att ge en så utförlig bild av materialet som möjligt.  

Sedan genomför vi vår kulturpolitiska analys i avsnitt sju och den läggs upp på två olika 
sätt beroende på vilken kanals reklamfilmer som analyseras. Kanal 5: s reklamfilmer 
analyseras tillsammans och utgår ifrån kommunikationsmodellens sex olika kommuni-
kativa funktioner samt de rådande lagarna. TV 4: s reklamfilmer analyseras däremot var 
för sig. 

Efter en genomförd analys av materialet diskuterar vi resultatet och drar slutsatser ut-
ifrån det. Diskussion och slutsatser presenteras således i avsnitt nummer åtta. En sam-
manfattning av våra slutsatser ges även. 

Avslutningsvis sammanfattas hela uppsatsen i avsnitt nio. 
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2. Tidigare forskning och litteratur 
 
Här presenteras något av den forskning och litteratur som vi har tagit del av och haft i 
åtanke som hjälp inför vår analys av TV-reklam. Vi är väl medvetna om att ämnet re-
klam och barn återfinns och tas upp inom flera olika forskningsområden utöver Biblio-
teks- och informationsvetenskap, och de forskare och författare som vi har valt ut är 
således bara ett fåtal ur en stor mängd. Urvalet har gjorts med vårt syfte och frågeställ-
ningar som grund samt ur en tidsmässig aspekt, då vi har valt bort litteratur som är äldre 
än från nittiotalet. Under avsnitt 2.2 Internationell forskning om barn och TV-reklam 
har vi valt att använda oss av två forskningsöversikter över internationell forskning, 
vilka är sammanställda av de två svenska forskarna Erling Bjurström och Gunilla Jarl-
bro, istället för att presentera olika undersökningar var för sig. Vi anser att vi på så vis 
lättare kan få en överblick över forskningsresultat som är relevanta för oss. Under av-
snitt 2.3 Svensk forskning och litteratur om barn och TV-reklam presenterar vi ett par 
personer vars forskning/litteratur vi anser är relevant just för vårt syfte med den här 
uppsatsen.  
 
Inledningsvis tar vi upp en del av den forskning som har bedrivits på området barn och 
medier för att skapa oss en bild av barn som grupp och deras relation till medier i all-
mänhet, med inriktning på TV. Efter det tänker vi presentera något av den forskning, 
litteratur och debatt om barn och TV-reklam som bedrivits internationellt respektive i 
Sverige.  

2.1 Forskning om barn och medier 
 
Under rubriken Forskning om barn och medier tar vi först upp Thomas Ziehes perspek-
tiv på hur det är att vara barn idag, för att få en förståelse för barn som grupp och deras 
förutsättningar när de blir utsatta för TV-reklam. Vidare kopplar vi barns mentala och 
intellektuella utveckling i förhållande till deras kontakt med olika medier, med hjälp av 
Jan-Erik Nordlunds bok Television och socialisation. Vi avslutar med att ta upp något 
av Anita Werners presentation av hur medier påverkar barn i allmänhet. Vi vill med 
föreliggande genomgång skapa oss en förståelse för barns situation i dagens samhälle 
samt den roll som olika medier kan spela i deras liv. 

2.1.1 Att vara barn idag ur Thomas Ziehes perspektiv 
 
Thomas Ziehe, professor vid institutionen för pedagogik vid universitetet i Frankfurt9, 
beskriver i sin bok Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet bland annat hur det 
kan vara att vara barn idag. Något av det som kännetecknar dagens barndom är att väl-
digt många barn växer upp i splittrade familjer, med till exempel enbart en förälder eller 
med en styvpappa eller styvmamma. Den splittrade kärnfamiljen kan för många barn 
betyda att de får spendera mer tid för sig själva och Ziehe talar om att mycket av tiden 
går åt till att vänta, att vänta på att föräldrarna ska komma hem, vänta på morgondagen, 
vänta på nästa födelsedag, etcetera. Barnets subjektiva tid är oerhört töjbar, timmen in-

                                                 

9 Ziehe, Thomas 1993. Kulturanalyser: Ungdom, utbildning, modernitet, s. 7. 
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nan mamma ska komma hem kan kännas som en evighet. Däremot har barnets objektiva 
tidsrymd krympt, idag förväntas barn nämligen bli vuxna tidigare.10 
 
Vidare anser Ziehe att dagens barndom är tryggare ur ett ekonomiskt perspektiv. Samti-
digt är mycket av vad ett barn vill ha något som måste betalas med pengar, allting kos-
tar. I princip alla fritidssysselsättningar förutsätter att barnet har pengar på fickan, vilket 
gör att förhandlingar och konflikter kring pengar har fått en allt större central betydelse i 
familjen. I barnens ögon ses ekonomiska gåvor från föräldrarna ofta antingen som ett 
bevis på deras kärlek eller på den egna förmågan att hävda sig. Barn har till viss del ett 
slags beroende av att få någonting – ett intresse, ett erkännande, en tillåtelse eller en 
gåva. För föräldrarna uppstår då en kamp mellan pedagogiskt förnuft och dåligt samvete 
för att de inte har tillräckligt med tid för barnen. 11 
 
Ur ett annat perspektiv än det ekonomiska kan dagens barndom ses som mindre trygg, 
nämligen ur det hänseende att de har en allt större press på sig att agera vuxna och ut-
sättas för ”vuxna” saker. Genom till exempel TV och andra medier får de idag tillgång 
till den vuxna världen mycket tidigare och det har på så vis blivit allt svårare att ”skyd-
da” dem från den. Barnen känner på så vis i princip till allting om den vuxna världen 
innan de kan göra sina egna erfarenheter.12 

2.1.2 Barns utveckling i förhållande till deras kontakt med olika medier 
 
Jan-Erik Nordlund, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Mitt-
högskolan i Sundsvall, beskriver i boken Television och socialisation framförallt barns 
förhållande till och påverkan av TV-tittande, men han talar även en del om barns rela-
tion till medier i allmänhet. Idag börjar barn vanligtvis att titta på TV i en mycket tidig 
ålder och Nordlund diskuterar därför vilka förutsättningar som är viktiga för deras möj-
ligheter att förstå innehållet. En skillnad mellan läsning och tittande på TV är att läs-
kunnighet sätter en gräns utanför vilken man är utestängd från böckernas och tidningar-
nas värld. Barn börjar alltså inte läsa förrän de har uppnått den mentala och intellektu-
ella utveckling som behövs för att lära sig läsa, medan TV-tittande vanligtvis börjar 
innan den nivån är nådd. Det innehåll som TV:n då överför till barnen riskerar därför att 
missförstås eller bli obegripligt för dem. Det finns således skillnader mellan vuxnas och 
barns uppfattning av TV-innehållet.13 
 
För att koppla TV:s påverkan på barn till barns utveckling i förhållande till deras ålder 
tar Nordlund som hjälp upp Jean Piagets14 välkända modell för barns utvecklingsstadier, 
som ser ut som följer: 
 

- Den sensomotoriska perioden (0 till cirka 2 år) 
- Den preoperationella perioden (cirka 2 till cirka 7 år) 
- De konkreta (tanke)operationernas period (cirka 7 till 11/12 år) 

                                                 

10 Ziehe 1993, s. 15-16. 
11 Ziehe 1993, s. 16, 19-20. 
12 Ziehe 1993, s. 16-17. 
13 Nordlund, Jan-Erik 1996. Television och socialisation – om televisionens betydelse för vår verklighets-
uppfattning, s. 101. 
14 Schweiziske Jean Piaget levde mellan 1896-1980 och hans namn är stort inom ämnena kunskapsteori 
och utvecklingspsykologi.  
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- De formella (tanke)operationernas period (cirka 11/12 till vuxen ålder).15 
 
Gränserna mellan de olika stadierna är inte knivskarpa utan de går till viss del in i var-
andra. Varje stadium karaktäriseras dock av några bestämda och klart urskiljbara drag 
som beskriver barns generella utveckling.16 Vårt magisteruppsatsarbete kommer främst 
att omfatta det andra och det tredje stadiet av barns utveckling.  
 
Den preoperationella perioden kännetecknas av att det vanligtvis är först under den pe-
rioden som barn upplever sitt första möte med TV. Barn har då få egna relevanta erfa-
renheter och upplevelser att koppla TV-innehållet till, de har därför inte förmågan att 
analysera och tolka det de ser på samma sätt som vuxna. Barn i den här åldern lever 
huvudsakligen i sin egen värld och har väldigt svårt att se saker ur ett annat perspektiv 
än sitt eget, vilket också påverkar deras syn på TV-innehåll. Vidare upplever de även 
svårigheter att skilja mellan fantasi och verklighet, de allra minsta kan till exempel tro 
att dockor och andra figurer är levande varelser som existerar i verkligheten. De får då 
bland annat svårt att skilja mellan verkligheten och uppdiktade historier på TV. En an-
nan aspekt som karaktäriserar barns förmågor i den här åldern är deras svårighet att sätta 
det de ser i ett större sammanhang, de fäster sig gärna vid irrelevanta smådetaljer. Om 
handlingen pendlar mellan dåtid och nutid får de också ofta svårt att följa med i det som 
sker. Nordlund anser att det för barn i den här åldern är viktigt att ha en vuxen bredvid 
sig när de tittar på TV, så att de kan få saker och ting förklarade för sig och för att de 
ska känna trygghet.17 
 
Barns utveckling tar ett språng i sjuårsåldern och den såkallade konkreta (tan-
ke)operationernas period är således en händelserik period. Barn reagerar nu mer syste-
matiskt på olika stimuli och de får även lättare att bearbeta och värdera till exempel det 
de ser på TV. Deras värld vidgas nu också, vilket gör att de lättare kan se saker och ting 
ur andra perspektiv än enbart sitt eget. Deras förmåga att följa med i längre händel-
seförlopp utvecklas, men i åtta till nioårsåldern har de dock fortfarande vissa svårigheter 
att uppfatta strukturen i vissa typer av berättelser. Yngre barn kommer vanligtvis enbart 
ihåg de handlingsrika delarna av ett TV-program, medan de lite äldre barnen även har 
skapat viss förståelse för konsekvenser av handlingar. Förståelse av orsaker och motiv 
till handlingar utvecklas i elva till tolvårsåldern. Det är vanligtvis först i tioårsåldern 
som barn börjar förstå att till exempel serier på TV inte är exakta återgivningar av verk-
ligheten utan påhittade historier. Nu blir barnen även mer aktiva och väljer oftare själva 
vad de vill se på TV. 18 
 
Piagets modell är självklart inte till för att följas slaviskt utan ska enbart verka som en 
formbar del i förståelsen av barns olika utvecklingsstadier. Förutom de aspekter som 
redovisas i modellen spelar även andra delar in, såsom till exempel egenskaper i den 
sociala situation som barnet växer upp i. Nordlund hävdar att barns mentala och intel-
lektuella utveckling spelar stor roll för dess förståelse av vad TV visar. TV kan i många 

                                                 

15 Nordlund 1996, s. 101. 
16 Nordlund 1996, s. 101. 
17 Nordlund 1996, s. 101-103. 
18 Nordlund 1996, s. 103-104. 
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sammanhang uppfattas som en auktoritet för barn, vilket gör att de fäster stor tilltro till 
det de ser och får då problem att skilja mellan fantasi och veklighet.19 

2.1.3 Hur påverkar medierna? 
 
Anita Werner, professor i medievetenskap vid universitet i Oslo 20, skriver i sin bok 
Barn i TV-åldern bland annat om hur forskare huvudsakligen tänker sig att medier på-
verkar barn. I början fanns det en övertygelse om att alla människor påverkades av och 
även påverkades på samma sätt av medier. Till grund för idén låg en såkallad S-R-mo-
dell, eller en stimulus-respons-modell. Tanken var helt enkelt att ett budskap (ett sti-
mulus, S) fick en viss effekt (en respons, R). Efterhand insåg man dock att människor 
påverkas på olika sätt av medier, till exempel beroende på kön, ålder och miljö. Stimu-
lus-respons-modellen utökades därför med ännu ett steg, O, som står för organism. Or-
ganism visar på den levande och tänkande människan mellan stimulus och respons, som 
har betydelse för vilken effekt ett budskap fick. Vidare fann forskare alltfler faktorer 
mellan stimulus och respons som påverkar budskapets effekt, faktorer som antingen 
förstärker eller försvagar effekten. 21 
 
Nästa framsteg inom forskningen blev insikten att personliga kontakter har stor bety-
delse för reaktionen på mediers budskap. Det visade sig att mediernas inflytande i prin-
cip var helt beroende av en fortsatt förmedling via personliga samtal med familj, vänner 
och bekanta. Den särskilda grupp människor som förmedlade och startade diskussioner 
om mediernas innehåll fick namnet opinionsledare och därmed skapades den såkallade 
tvåstegshypotesen. Modellen innehåller följande steg: först från media till opinionsle-
darna och därefter från opinionsledarna till personer i deras kontaktnät. Mediainnehållet 
förmedlas således indirekt till mottagarna genom opinionsledarna. Opinionsledare är 
särskilt tydliga inom reklam, då till exempel världskända artister och skådespelare anli-
tas att medverka i reklamfilmer för särskilda produkter och på så vis ska locka deras 
fans att köpa samma produkter.22  
 
Sammanfattningsvis grundar sig alla modeller ovan i en enkel och rätlinjig modell inne-
hållande följande delar: sändare – medium – budskap – mottagare – effekt, vilken under 
flera decennier har legat till grund för forskning om barn och medier i flera länder. Det 
har även slagits fast att mediernas effekter på barn inte är så direkta och genomgripande 
som man trodde i början. Idag använder forskare sig snarare av ett holistiskt perspektiv 
när de studerar mediers påverkan på barn. De utgår därför från barnet och studerar se-
dan mediers roll i förhållande till alla andra faktorer som kan spela in i dess påverkan, 
exempelvis: familj, vänner, andra vuxna, skola, personlighet, mediakunskap, grund-
läggande värderingar, etcetera.23 

                                                 

19 Nordlund 1996, s. 104-105. 
20 Werner, Anita 1996. Barn i TV-åldern. Vad vet vi om mediernas inflytande? Bokens baksida. 
21 Werner 1996, s. 9. 
22 Werner 1996, s. 10. 
23 Werner 1996, s. 10-12. 
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2.2 Internationell forskning om barn och TV-reklam 
 
Till grund för debatten om barnreklamens vara eller icke vara ligger frågeställningar 
kring hur barn påverkas av TV-reklam, om de påverkas överhuvudtaget, och om de för-
står vad reklamens syfte är. Vi har därför valt att ta upp någon av den forskning som har 
gjorts på området, vilken vi kommer att använda oss av för att skapa oss en bild av rela-
tionen TV-reklam och barn. 
  
Konsumentverket har med hjälp av Erling Bjurström, professor vid Tema Q (Kultur och 
Samhälle) vid Linköpings universitet24, och Gunilla Jarlbro, sociolog och docent i jour-
nalistik och masskommunikation25, sammanställt två forskningsöversikter över interna-
tionell forskning på området barn och TV-reklam. Bjurströms forskningsöversikt gavs 
ut år 199426 och Jarlbros år 2001 och Jarlbros översikt omfattar därav forskning mellan 
1994 och 200027. De båda översikterna behandlar i princip samma frågeställningar inom 
forskningsområdet. Vi har valt att använda oss främst av Jarlbros forskningsöversikt 
eftersom den behandlar forskning som har bedrivits senare än Bjurströms översikt. Vi 
presenterar enbart de resultat som forskning har lett fram till och inte varje specifik un-
dersökning, då det är resultaten som intresserar oss. 
 
Det råder stor oenighet och argumenten är ofta både motsägelsefulla och till viss del 
paradoxala i debatten om TV-reklam och barn, hävdar Jarlbro. Sverige är ett av få län-
der där det är förbjudet att visa TV-reklam som har som syfte att fånga uppmärksamhet 
hos barn under tolv år, vilket har väckt intresse, men även viss oro bland olika kommer-
siella aktörer i Europa.28 Jarlbro konstaterar i sin rapport att det finns många olika aktö-
rer i Europa med starka politiska samt ekonomiska intressen, som engagerar sig i frågan 
om barnreklamens vara eller icke vara. Med tanke på de många olika forskningsresultat 
som redovisats och redovisas kan det därför tyckas som att de olika aktörerna finansie-
rar och initierar undersökningar som ofta gynnar enbart deras eget intresse. Jarlbro frå-
gar sig vidare hur resultaten då kan vara så pass olika? Hon tror att det bland annat kan 
bero på de olika metoder, synsätt och perspektiv som forskarna väljer att närma sig pro-
blemet med.29 
 
För att vi ska kunna förstå och även kunna ha åsikter om barnreklamsförbudet i Sverige 
och dess syfte anser vi att vi först måste ta del av de problem och frågeställningar som 
det fokuseras på inom forskningsområdet barn och TV-reklam. Följande problemfor-
muleringar är några av dem som främst behandlas:  

 
-    Vid vilken ålder barn kan skilja mellan reklam och programinnehåll. 
- Barns förmåga att förstå syftet eller avsikten med TV-reklam. 

                                                 

24 Bjurström, Erling 2004. Gåvans makt. När barn skolas till konsumenter, s. 4-19. 
25 Jarlbro, Gunilla 2001. Barn och TV-reklam: Aktörerna, argumenten och forskningen under perioden 
1994-2000, s. 3. 
26 Bjurström, Erling 1994. Barn och TV-reklam. En introduktion till forskningen om TV-reklamens påver-
kan på barn . 
27 Jarlbro 2001.  
28 Jarlbro 2001, s. 3-5. 
29 Jarlbro 2001, s. 3-5, 23. 
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- Reklamens påverkan på barns konsumtion samt deras påverkan på familjens 
konsumtion. 

- Reklamens påverkan i relation till andra påverkansfaktorer, till exempel infly-
tande från familj och vänner.30 

2.2.1 Förmågan att skilja mellan TV-reklam och programinnehåll 
 
Barn kan skilja på reklam och programinnehåll i åldern två till tre år upp till åldern tolv 
till tretton år, vilket visar på ett mycket varierande resultat. Jarlbro slår dock fast att de 
skiftande resultaten kan bero på en rad olika faktorer. Ett av dem är val av metod, det 
vill säga om undersökningen bygger på verbala utsagor eller enbart observationer eller 
experiment. Vidare nämns återigen det faktum att olika aktörer som initierar och finan-
sierar undersökningar för eget intresse är av betydelse för forskningsresultatet, men 
även hur TV-reklamen är utformad samt barnens sociokulturella bakgrund. Det kan 
ändå konstateras att förmågan växer ju äldre barn blir och sammanfattningsvis verkar 
det som att flertalet barn i åldern sju till åtta år har utvecklat en sådan kompetens, me-
dan runt tio till tolv års ålder kan i princip alla barn skilja mellan reklam och program-
innehåll.31  

2.2.2 Förmågan att förstå syftet eller avsikten med TV-reklam 
 
Barns förmåga att skilja mellan TV-reklam och programinnehåll behöver inte betyda att 
de förstår syftet eller avsikten med reklam. Barn måste även förstå syftet med reklam 
för att kunna inta ett kritiskt förhållningssätt till det. Åsikterna är dock olika om vad 
som menas med förståelse av reklamens syfte, vilket gör att forskningsresultaten varie-
rar. Det kan dock konstateras att barns förmåga att förstå syftet med reklam växer fram 
vid en senare ålder än förmågan att skilja TV-reklam från programinnehåll.32 Bjurström 
slår fast, i sin forskningsöversikt, att barn utvecklar en fullständig förståelse av rekla-
mens syfte först efter tolv års ålder.33 

2.2.3 Reklams påverkan på barns/familjens konsumtion 
 
Vid tal om TV-reklams påverkan och effekter brukar skillnader mellan långsiktiga och 
kortsiktiga effekter samt avsiktliga och oavsiktliga effekter göras. En kortsiktig och av-
siktlig effekt brukar beskrivas som att barn köper den vara som det görs reklam för. För 
att mäta dessa effekter studeras helt enkelt huruvida försäljningssiffrorna för varan ökar 
eller inte efter att reklamfilmen har visats. Ett problem med den här sortens studier är att 
det är svårt att avgöra om ökningen av försäljningssiffrorna verkligen enbart beror på 
visandet av reklamfilmen eller om köparen även har påverkats från annat håll, till ex-
empel av sin sociokulturella bakgrund. Studerandet av reklamens mer långsiktiga effek-
ter, såsom påverkan på barns värderingar och attityder, är därför väldigt svårt att 
genomföra.34  
 

                                                 

30 Jarlbro 2001, s. 9. 
31 Jarlbro 2001, s. 10-12. 
32 Jarlbro 2001, s. 13-14. 
33 Bjurström 1994, s. 30. 
34 Jarlbro 2001, s. 16-17. 
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Svårigheterna med att studera TV-reklamens effekter på barn har således lett till att 
många undersökningar istället har gjorts på barnens mödrar, vilket gör att resultaten 
snarare visar mödrarnas inställning till TV-reklam och inte hur barn påverkas av den. 
Resultaten är även väldigt motstridiga då reklamföreträdarna i sina studier finner att 
majoriteten av föräldrarna är positiva till TV-reklam, medan reklammotståndarna finner 
motsatt resultat. Det vetenskapliga värdet i dessa undersökningar är därför litet.35  
 

2.2.4 Reklams påverkan i relation till andra påverkansfaktorer 
 
Kommunikationsforskare är ense om att till exempel TV-reklam är mer effektiv när det 
gäller att påverka tittarna att köpa en viss vara än att åstadkomma långsiktiga för-
ändringar i deras attityder och beteenden. Precis som i studierna av reklams påverkan på 
barns konsumtion är det i studier av reklams påverkan i relation till andra påverkans-
faktorer svårt att isolera de direkta reklameffekterna från interpersonell påverkan. Jarl-
bro hävdar i sin forskningsöversikt att forskare tycks vara överens om att barn blir mer 
påverkade av familj, syskon och vänner än av TV-reklam.36  

2.3 Svensk forskning och litteratur om barn och TV-reklam 
 
Eftersom Sverige är ett av få länder där det finns en lag mot TV-reklam riktad till barn 
under tolv år verkar debatten ofta handla om dess fördelar respektive nackdelar. Under 
rubriken Svensk forskning och litteratur om barn och TV-reklam tänker vi först presen-
tera en undersökning om barn och TV-reklam som gjordes i början av nittiotalet. Vi 
valde att ta med den trots att den är något gammal eftersom det ofta refereras till den i 
annan litteratur på området. Vidare följer några exempel på ofta förekommande perso-
ner och deras åsikter inom den svenska forskningen och debatten om barn och TV-
reklam, vilka vi anser är relevanta för vårt syfte med den här uppsatsen. 

2.3.1 En undersökning om barn och TV-reklam av Gunilla Jarlbro 
 
Nordisk ämbetsmannakommitté för konsumentfrågor (NEK) anordnade 1988 en konfe-
rens varvid det bestämdes att en nordisk undersökning skulle göras om barn i Danmark, 
Norge och Sverige och deras förhållande till TV-reklam. Undersökningens syfte var att 
beskriva och analysera barns förståelse av TV-reklam, vilket innefattade både de öppna 
och de dolda budskapen i reklamen. Vi tänker här enbart presentera den svenska under-
sökningen, gjord av Gunilla Jarlbro, eftersom den är mest relevant för vår uppsats syfte 
och avgränsningar.  
 
I den svenska undersökningen studerades cirka nittio barn i åldern sju till nio år från två 
lågstadieskolor i en mellanstor stad i Sverige. De två skolorna var belägna på olika bo-
stadsområden vad beträffar demografisk och social struktur. En gemensam nämnare var 
dock att alla barnen hade tillgång till satellitkanaler hemma. Metoden för undersökning-
en var individuella respektive gruppintervjuer, samt att barnen observerades när de titta-
de på reklaminslag från SuperChannel och TV 3. Jarlbro ville även studera barnens 

                                                 

35 Jarlbro 2001, s. 17-19. 
36 Jarlbro 2001, s. 20-22. 
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omedelbara TV-association respektive reklamassociation och barnen ombads därför att 
teckna något av det de sett på TV:n eller i reklaminslagen. 37 
 
Jarlbro skiljer i sin undersökning mellan vuxenreklam och barnreklam, vilket hon med 
barnreklam menar reklam för produkter som direkt vänder sig till barn, till exempel lek-
saker och spel. Med vuxenreklam menas då övrig reklam, men gränserna mellan dem 
kan ibland vara något flytande. Barnen hade lättare att tolka vuxenreklams syfte medan 
de snarare ansåg att reklam för leksaker och spel var någon sorts bruksanvisning eller 
information om att produkten finns i affären. När barnen fick se reklaminslag för leksa-
ker som förekommer i tecknade filmer förstod de överhuvudtaget inte att det var fråga 
om reklam för produkten. Vidare drar Jarlbro slutsatsen att barn upp till åtminstone nio 
års ålder varken kan förstå eller tolka leksaksreklam.38 
 
Jarlbro frågar sig även i sin undersökning om barn kan tänkas förstå eller tolka under-
liggande budskap i reklam. I de reklaminslag som barnen fick se framställdes perso-
nerna olika beroende på om de var kvinnor/flickor eller män/pojkar, vilket få av barnen 
tyckte var konstigt eller överhuvudtaget la märke till. De tyckte således att reklaminsla-
gen stämde väl överens med verkligheten. Det var enbart några flickor i tioårsåldern 
som påpekade att det var fel att kvinnorna skulle vara vackra och enbart vara sysselsatta 
med hushållsarbete. Vad dessa flickor hade gemensamt var att deras mammor alla var 
högutbildade och hade heltidsarbeten, vilket förmodligen gjorde att reklamfilmens 
framställning av kvinnor inte stämde överens med just deras verklighet.39 
 
Sammanfattningsvis konstaterar Jarlbro att barn måste rustas för att bli kritiska medie-
konsumenter. Hon menar att skolan kan och bör spela en viktig roll i detta genom att 
träna barnen i mediekunskap, vilket inte förekom på de, i undersökningen, medverkande 
skolorna.40 

2.3.2 Barnreklamförbud – bra eller dåligt? 
 
En person inom svensk forskning på området barn och TV-reklam är Margareta Rönn-
berg, som är verksam som universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap 
vid Högskolan i Gävle.41 Rönnberg skriver bland annat i artikeln Barnreklamförbud – 
för vems skull? om sitt motstånd mot det rådande barnreklamförbudet i Sverige. Hon 
hävdar att barnen har rätt att ta del av den information som reklam förmedlar och att 
vuxna inte ska ha ensamrätt till konsumtion. Ju tidigare barn kommer i kontakt med 
reklam, desto tidigare lär de sig att förhålla sig kritiska till den. Att reklam skulle påver-
ka barns attityder och värderingar är även det något som Rönnberg talar emot. Hon på-
står att media i sig aldrig kan lära ut nya attityder eller få barn att tycka på ett visst sätt, 
utan enbart underblåsa de värderingar de redan har. Rönnberg frågar sig därför slutligen 
varför så många hävdar att TV-reklam skulle vara skadligt för barn och till svar menar 
hon att även barn har ett behov och en rätt att få veta om det har kommit ut en ny barn-
tidning eller om en viss godispåse finns för extrapris i affären den här veckan. Det finns 
                                                 

37 Bjørnebekk, Ragnhild T, Jarlbro, Gunilla & Tufte, Birgitte 1992. Barn och TV-reklam. En nordisk 
undersökning, s. 29-30. 
38 Bjørnebekk, Jarlbro & Tufte 1992, s. 32. 
39 Bjørnebekk, Jarlbro & Tufte 1992, s. 32. 
40 Bjørnebekk, Jarlbro & Tufte 1992, s. 32. 
41 Rönnberg, Margareta 2000. Barnreklamförbud – för vems skull?, s. 11. 
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inget bevis för att reklam skulle vara mer skadligt för barn än för vuxna, därför hävdar 
Rönnberg att reklam till barn helt enkelt är en rättvise- och jämlikhetsfråga och att lagen 
inte syftar till att skydda barnen utan snarare till att beskydda vuxna från barnens tjat.42 
Rönnberg har även givit ut bland annat böckerna TV är bra för barn (1997), Moralbil-
der (1998) och TV-reklamen - vår tids myter: men könsrollskonserverande & konsum-
tionsfrämjande för barn? (2003). 

2.3.3 Barn som konsumenter 
 
En annan framträdande person på området är Erling Bjurström, som presenteras närma-
re under avsnitt 2.2 Internationell forskning om barn och TV-reklam. Bjurströms artikel 
Gåvans makt. När barn skolas till konsumenter handlar om barns socialisering till kon-
sumenter och det faktum att den utvecklingen börjar redan med den gåvoekonomi som 
de förs in i genom till exempel julklappar och olika sorters belöningar. Bjurström menar 
att forskningen kring hur barn påverkas av reklam gång på gång ställer samma frågor, 
det vill säga till exempel vid vilken ålder barn kan skilja mellan reklam och program, 
men aldrig kommer fram till några definitiva avgöranden. Det beror på att forskarna 
söker entydighet i svaren, vilket inte är möjligt. Bjurström hävdar att svaren ligger på ett 
djupare plan och att barns utveckling till konsumenter börjar tidigt.  
 
Det finns ett intresse i samhället för att beskydda barnen från konsumtion, men Bjur-
ström anser att vi snarare borde skola in dem i ”konsumtionssamhället” eftersom de på 
ett vis redan är på god väg. Innan barn får egna pengar att använda är de beroende av 
föräldrarnas inkomst och de uppfostras därför in i en såkallad gåvoekonomi. Det inne-
bär att barnen är beroende av att få pengar eller saker av sina föräldrar, antingen i utbyte 
mot att de hjälper till hemma eller enbart som en gåva. Bjurström visar på en skillnad 
mellan gåvoekonomi och varuekonomi; gåvoutbytet förstärker, bekräftar eller lägger 
grund till sociala band medan varuutbytet snarare är strikt ekonomiskt och inte lägger 
vikt vid vilka personer som genomför det. Genom att barnen växer upp i gåvoekonomin 
utvecklar de sina kunskaper i konsumtion för att sedan övergå till en varuekonomi när 
de får egna inkomster och inte längre är beroende av föräldrarna. Gåvoekonomin ligger 
alltså till grund för barns socialisation till konsumenter. Förhandlingar om hur mycket 
barnen ska få i månadspeng är ett sätt för dem att utvecklas och förberedas för kom-
mande löneförhandlingar när de blir äldre.  
 
En sak som diskuterats mycket i den allmänna debatten och som ofta ses som mycket 
negativt är den ”tjatmakt” som barn sägs utveckla på grund av bland annat TV-rekla-
men. Bjurström menar snarare att barns tjatande är en naturlig del av gåvoekonomin och 
att det försvinner ju äldre barnen blir och desto större förståelse de får för pengars vär-
de.43 Bjurström har även skrivit bland annat Livsstilsreklam, vad är det? (1991) och Sälj 
det i toner -: om musik i TV-reklam (1993). 

2.3.4 Framställning av barn i reklam  
 
Helene Brembeck är docent i etnologi vid etnologiska institutionen vid Göteborgs uni-
versitet och även ledare för projektet ”Kommersiella kulturer” vid Centrum för konsu-

                                                 

42 Rönnberg 2000, s. 4-11. 
43 Bjurström 2004, s. 5-19. 
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mentvetenskap. Hon har skrivit ett antal böcker inom ämnet barnuppfostran och föräld-
raskap, men är nu mer fokuserad på studier av barn och föräldrar i konsumtionssamhäl-
let.44 Brembeck gör, i Det konsumerande barnet, en historisk överblick av hur framställ-
ningen av barn i reklam har förändrats genom åren. I början av 1900-talet framställdes 
barn som mer bräckliga och passiva och att det var mammans uppgift att förse dem med 
saker för att underhålla deras godhet och goda humör. Reklamen var därför riktad till 
just föräldrarna och inte direkt till barnet. Med åren blev barnen mer aktiva och från och 
med 1930-talet talar Brembeck även om det lärande barnet som lär av sina föräldrar. I 
slutet av 1950-talet började reklamen riktas mer till barnet, till exempel på insidan av 
Kalle Anka-tidningarnas omslag. Fram till dess hade det alltså varit föräldrarnas uppgift 
att avgöra huruvida barnet klarade sig som konsument, men kring 1950-talet tog istället 
staten på sig det ansvaret.  
 
Idag ses barnet som en aktiv, förhandlande individ tillsammans med sina föräldrar; ett 
barn som har rätt till prylar. Brembeck avslutar med att hålla med den brittiske media-
forskaren David Buckingham om att barnet är en mer aktiv deltagare i samhället nu och 
istället för att beskydda dem från marknaden så borde vi förbereda dem för den och för-
stärka deras rättigheter som konsumenter.45  

                                                 

44 Brembeck, Helene 2002. Det konsumerande barnet, s. 27. 
45 Brembeck 2002, s. 24-27. 
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3. Lagar och förordningar 

I följande avsnitt presenterar vi de lagar och förordningar som styr TV-reklams utform-
ning.  

3.1 Yttrandefrihetsgrundlagen 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) är en av våra fyra grundlagar och reglerar yttrandefr i-
heten i radio och TV. YGL trädde i kraft den 1 januari 1992 och värnar om yttrandefr i-
het i radio, TV, filmer och ljudupptagningar.46  

Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna 
grundlag att i ljudradio, television och vissa liknande överföringar samt filmer, vi-
deogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka 
tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst. Yt t-
randefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, 
en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra 
begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.47 

Eftersom syftet med YGL är att säkra ett fritt meningsutbyte finns det inte något skydd 
för rent kommersiella uppgifter i reklam. Avgörande för om uppgifter i reklam skyddas 
av yttrandefrihet eller inte är om uppgifterna är av rent kommersiell natur. En uppgift är 
av rent kommersiell natur om dess syfte är att främja omsättningen av varor eller tjäns-
ter som rör kommersiella förhållanden. YGL tillåter dock att det i vanlig lag skrivs för-
bud eller villkor mot kommersiell reklam i inhemsk radio och TV. 48 

3.2 Radio- och TV-lagen (1996:844) 

Radio- och TV-sändningar regleras av yttrandefrihetsgrundlagen och dess följdlagstift-
ning men den närmare regleringen finns i radio- och TV-lagen (RTVL).49 RTVL regle-
rar ljudradio- och TV-sändningar till allmänheten samt innehållet i sådana sändningar. 
Lagen vänder sig till programbolagen och är den grundläggande författningen för ljud-
radio- och TV-verksamheten i Sverige. Lagen trädde i kraft 1995. Innan dess var regler-
na på radio- och TV-området uppdelade på en rad olika lagar.50 

3.2.1 Tillämpning 

RTVL är tillämplig på såväl ljudradio- som TV-sändningar via kabel och på marksänd-
ningar. TV-sändningar över satellit omfattas av lagen om de kan tas emot i någon stat 
som är bunden av EES-avtalet och under den förutsättningen att programbolaget har sin 
hemvist i Sverige. Även om programbolaget inte har sin hemvist i Sverige så blir lagen 

                                                 

46 Kallersand, Eva 1998. TV-reklam riktad till barn: Regler och attityder, s. 12-13. 
47 YGL 1 kap. 1 §.  
48 Kallersand 1998, s. 13. 
49 Radio- och TV-lagen (1996:844)(RTVL).  
50 Kallersand 1998, s. 21. 
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tillämplig på de sändningar till satellit som sker från en sändare här i landet. Detsamma 
gäller om sändningen från satellit sker med satellitkapacitet som en svensk fysisk eller 
juridisk person förfogar över.51 

När det gäller vilka som ska tillämpa RTVL kan man också läsa i lagen att om pro-
grambolaget har sin hemvist inom något annat EES-land än Sverige så tillämpas det 
landets lag istället RTVL. Bestämmelsen har sin grund i TV-direktivets så kallade sän-
darlandsprincip, det vill säga principen att det lands lag blir tillämplig där programbola-
get har sitt säte. 52 Lagen säger dock även att ”den som, efter att ha varit etablerad i Sve-
rige, etablerar sig i en annan EES-stat i syfte att kringgå svensk lagstiftning när verk-
samheten huvudsakligen riktar sig till Sverige skall vid tillämpningen av denna lag an-
ses etablerad i Sverige.”53 

3.2.2 Reklam riktad till barn 

7 kap i RTVL heter ”Reklam och annan annonsering” och behandlar diverse föreskrifter 
angående reklam i både TV och radio. Vi fokuserar endast på 4 § som handlar om TV-
reklam riktad till barn. Där kan man läsa att reklam i en TV-sändning inte får syfta till 
att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. I TV-reklamen får inte heller upp-
träda personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program som huvudsakli-
gen vänder sig till barn under tolv år.54 

Konsumentverket har på sin hemsida lagt ut en lista med tolkningsråd för barnreklam-
förbudet i TV. Listan är en hjälp för att tolka formuleringen i 7 kap 4 § i RTVL. Det 
finns en rad faktorer som påverkar bedömningen om reklamen syftar till att fånga upp-
märksamheten hos barn under tolv år och listan är avsedd att vara till hjälp vid en sådan 
bedömning. De påpekar dock att anvisningarna inte är fullständiga och att följa dem inte 
innebär någon garanti för att reklamfilmen av domstol kommer att anses lagenlig.55 

Konsumentverkets lista består av en del som tar upp reglerna kring när det är tillåtet att 
sända reklam och när det inte är det, på grund av att den kan tolkas som att den riktar sig 
indirekt till barn. Den andra delen i texten består av de tolkningstips när det gäller att 
avgöra om en reklam (som sänds under en tillåten tid) riktar sig till barn eller ej. Vi 
kommer här att ta upp de delar vi anser viktiga när det gäller tolkningen av reklamför-
budet. 

Enligt RTVL kap 7 4 § får reklam inte förekomma omedelbart före eller efter ett pro-
gram som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år. Förbudet är generellt och gäll-
er för all TV-reklam oberoende av vilken produkt som marknadsförs. Reklam som 

                                                 

51 RTVL 1 kap. 1, 2 §§. 
52 Kallersand 1998, s. 23-24. 
53 RTVL 1 kap. 2§. 
54 RTVL 7 kap. 4 §. 
55 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
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sänds före eller efter ett barnprogram med endast ett ”hallåinslag” som avbrott till pro-
grammet anses sänt i ”omedelbar anslutning” till detta.56 

När det gäller förbudet mot att personer eller figurer från barnprogram används i reklam 
skriver Konsumentverket: 

Förbudet omfattar fysiska personer, rollfigurer och animerade figurer om de kan an-
ses ha en framträdande roll i barnprogram. Med framträdande roll menas att de ofta 
förekommer som programledare eller på liknande återkommande sätt i aktuella 
barnprogram. Anita och Televinken hade på sin tid varit exempel på fysisk person 
och rollfigur som inte hade kunnat användas i TV-reklam. Björne och Skurt är andra 
exempel på rollfigurer som får bedömas på samma sätt. Personer omfattas endast i 
den egenskap eller roll som de känns igen ifrån barnprogram i TV.57 

Att avgöra vilken reklam som riktar sig till barn kan vara mycket svårt och tvetydigt. 
Konsumentverket tar upp tre saker som de menar att man ska fråga sig: 

1. Vilken är den annonserade varan eller tjänsten? 

Reklamförbudet gäller inte för någon särskild typ av produkter. Det gäller så snart TV-
reklam får anses vara riktad mot barn under tolv år. Eftersom produkter kan brukas av 
personer i mycket varierande åldrar, har det stor betydelse om produkten typiskt sett 
brukas av barn under tolv år. Konsumentverket tar upp leksaker och spel som exempel 
eftersom många spel och leksaker på grund av sin utformning anses vända sig till barn 
under tolv år medan andra vänder sig till tonåringar eller äldre. En eventuell ålders-
märkning på produkten kan vara en viktig faktor för bedömningen om produkten typiskt 
sett används av barn under tolv år eller ej.  

Produkter kan dock mer eller mindre tydligt anses rikta sig till barn under tolv år. För att 
reklamen för en uppenbar barnprodukt inte ska riskera att omfattas av reklamförbudet är 
det viktigt att inte andra omständigheter talar för detta. Ju tydligare produkten i sig rik-
tar sig till barn under tolv år desto viktigare är det att inte utformningen av reklamen och 
tidpunkten då reklamen sänds talar för att reklamen riktar sig till denna målgrupp. 

2. Hur är reklamen utformad? 

De inledande sekunderna (anslaget) på en reklamfilm är mycket betydelsefulla eftersom 
de snabbt ska fånga intresset hos tittaren. Reklamen ska bedömas med utgångspunkt 
från det helhetsintryck det ger men om anslaget innehåller bilder som typiskt sett tillta-
lar barn, exempelvis bilder på djur eller leksaker, eller har ljud som barnskratt, en barn-
röst eller toner från en barnvisa, riskerar även den resterande delen av filmen att syfta 
till att fånga barns uppmärksamhet. 

                                                 

56 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
57 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
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Om medverkande person och/eller speakerröst riktar talet särskilt till barn kan reklamen 
anses syfta till att väcka barns uppmärksamhet. En särskilt stor risk för detta finns om 
barn eller barnröster medverkar eller om barnsliga figurer medverkar, till exempel teck-
nade figurer eller dockor. 

Under inga omständigheter får medverkande personer eller röster, oavsett ålder, rikta 
direkta eller indirekta köpuppmaningar till barn. 

Konsumentverket skriver dessutom att tecknade figurer ofta i sig får anses ägnade att 
fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. Sådana inslag bör därför användas med 
försiktighet. Detta gäller givetvis särskilt vid marknadsföring av produkter som tydligt 
vänder sig till barn. Detta gäller även då tecknade figurer utgör ett företags eller en pro-
dukts varumärke eller logotype. 

3. I vilket sammanhang sänds reklamen? 

Enligt Konsumentverket visar tittarsiffror för TV 4 att i de flesta fall är endast en liten 
del av tittarna efter 21.00, särskilt måndag-torsdag, barn under tolv år. Risken för att 
reklamfilmer som sänds efter denna tid på kvällen anses riktade till barn under tolv år är 
därför liten. Viss hänsyn måste dock tas till vilka program som sänds. Andelen barn kan 
till exempel vara större än vanligt efter 21.00 om det sänds sportprogram eller familje-
program. Man kan också anta att tittarandelen barn är större under fredag kväll eller 
lördag kväll varför kl. 21.00 inte generellt kan förutsättas gälla som en gräns för tittande 
barn under tolv år.58 

3.3 TV-direktivet (89/552/EEG) 

1989 antog Europeiska gemenskapernas råd TV-direktivet som gäller för alla EU: s 
medlemsstater. I direktivet kan man läsa att det är nödvändigt och tillräckligt att alla 
sändningar följer lagen i den medlemsstat varifrån de härrör, men att direktivet faststäl-
ler minimikrav som varje stat bör följa. Det påverkar därför inte medlemsstaternas och 
respektive myndigheters ansvar i frågan. Den kulturella utvecklingens oberoende i med-
lemsstaterna och bevarandet av den kulturella mångfalden inom gemenskapen förblir 
därför opåverkade.59 

3.3.1 Tillämpning 

Det anses alltså viktigt att TV-reklamen underkastas vissa minimiregler och standarder 
för att fastställa att konsumenternas intressen som TV-tittare är helt och fullt skyddade. 
Det är dock väsentligt att medlemsstaterna behåller rätten att fastställa mer detaljerade 
eller striktare regler och under vissa omständligheter kan fastställa olika villkor för pro-
gramföretag inom deras jurisdiktion. För att tillämpningen av TV-direktivets regler skall 
kunna övervakas och för att dess mål skall kunna uppfyllas, ska medlemsstaterna över-

                                                 

58 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
59 TV-direktivet 89/552/ EEG 
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lämna en rapport till kommissionen där det beskrivs vilka delar som reserverats för eu-
ropeiska respektive oberoende produktioner enligt detta direktiv.60 

3.3.2 Reklam riktad till barn 

I TV-direktivet finns förbud mot att göra reklam för cigaretter och andra tobaksvaror, 
medicinska produkter eller medicinsk behandling som är receptbelagd (i den aktuella 
staten) och alkoholhaltiga drycker.61 Det finns inget förbud mot reklam riktad mot min-
deråriga. Artikel 16 behandlar dock ämnet och där kan man läsa att det är nödvändigt att 
införa regler för program och TV-reklam för att skydda minderårigas fysiska, mentala 
och moraliska utveckling. För att uppnå detta ska fyra kriterier uppfyllas: 

 

1. Den skall inte direkt uppmana minderåriga att köpa en produkt eller tjänst genom att utnytt-
ja deras oerfarenhet eller godtrogenhet. 

2. Den skall inte direkt uppmuntra minderåriga att övertala sina föräldrar eller andra att köpa 
de utannonserade varorna eller tjänsterna. 

3. Den skall inte utnyttja det speciella förtroende minderåriga hyser för föräldrar, lärare eller 
andra personer. 

4. Den skall inte utan skäl visa minderåriga i farliga situationer.62 

I Artikel 11 står dessutom att reklam inte får infogas i sändningar av gudstjänster. Ny-
hetsprogram och program om aktuella samhällsfrågor, religiösa program och barnpro-
gram får inte avbrytas av reklaminslag om deras programlagda sändningslängd är mind-
re än 30 minuter.63 

3.4 ICC International Code of Advertising Practice grundregler 
för reklam 
 
ICC: s Marknadsföringskommission har utformat internationella grundregler för reklam 
och 1997 antogs den sjunde och sista editionen i Shanghai av ICC Council. Syftet med 
grundreglerna är att de ska var ett led i ICC: s strävan att främja hög etisk standard på 
marknadskommunikationens område. De skriver: 

Globaliseringen av ekonomin och den intensiva konkurrens som detta för med sig, 
kräver att näringslivet antar internationella normer. Fastläggandet av dessa utom-
rättsliga regler är det bästa sättet för näringslivets företrädare att visa att det finns ett 
engagemang grundat på social ansvarskänsla, särskilt mot bakgrund av den ökade li-
beraliseringen av många marknader.64  

                                                 

60 TV-direktivet 89/552/EEG 
61 TV-direktivet 89/552/EEG Artikel 13, 14, 15. 
62 TV-direktivet 89/552/ EEG Artikel 16. 
63 TV-direktivet 89/552/EEG Artikel 11. 
64ICC International Code Of Advertising Practice grundregler för reklam, sjunde editionen. 
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3.4.1 Tillämpning 
Grundreglerna är i första hand utformade för att användas i näringslivets egenåtgärder 
men ska också kunna utgöra en rättskälla för domstolarna inom ramen för tillämplig 
lagstiftning. Reglerna är tillämpliga på all slags reklam som är ägnad att sälja varor eller 
tjänster och ska tillämpas efter ”anda och bokstav”. 65 

Enligt ICC ska reklamen bedömas med utgångspunkt från hur framställningen är ägnad 
att påverka konsumenten. Den ska bedömas som en helhet och inbegripa varje fram-
ställning i ord eller siffror, i bild eller i form av musik och ljudeffekter.66 

3.4.2 Reklam riktad till barn 

Artikel 14 behandlar regler angående reklam som vänder sig till personer som är under-
åriga enligt tillämplig nationell lagstiftning, i Sverige alltså barn under tolv år. Tre 
punkter tas upp: 

             1. Hänsyn till godtrogenhet och oerfarenhet  

a) Reklam får inte utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet eller deras 
bristande erfarenhet.  

b) Den färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att använda en viss 
produkt får inte underskattas i reklamen. 

• Särskild aktsamhet skall iakttas för att säkerställa att reklamen inte vilseleder barn 
och ungdomar om den annonserade produktens verkliga storlek, värde, beskaffenhet, 
hållbarhet och prestanda.  

• Krävs extra tillbehör (t ex batterier, färg) för att använda produkten eller för att 
uppnå ett illustrerat eller beskrivet resultat skall detta tydligt anges i reklamen. 

 • Ingår produkten i en serie skall detta klart framgå, liksom hur denna serie kan an-
skaffas.  

• Illustreras eller beskrivs resultat som kan uppnås med produkten eller vid dess an-
vändning skall framställningen återge vad som, typiskt sett, rimligen kan åstadkom-
mas av barn/ungdomar i den aktuella åldersgruppen.  

c) Prisuppgifter får inte utformas så att barn och ungdomar kan få en överdriven upp-
fattning om produktens verkliga värde, t ex genom användning av ordet ”endast”. 
Reklamen får inte heller ge sken av att produkten ifråga utan vidare ryms inom varje 
hushållsbudget.  

2. Säkerhet och trygghet  

Reklam får inte innehålla framställning i ord eller bild som kan medföra att barn eller 
ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller 
moraliskt avseende. Reklamen får inte heller vara sådan att den kan förleda barn eller 
ungdomar att försätta sig i riskfyllda situationer eller stimulera dem att söka sällskap 
med främmande personer eller att beträda okända eller farliga platser.  

                                                 

65 ICC International Code Of Advertising Practice grundregler för reklam, sjunde editionen. 
66 ICC International Code Of Advertising Practice grundregler för reklam, sjunde editionen. 
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3. Sociala värderingar  

a) Reklam får inte ge intrycket att själva innehavet eller användningen av en viss 
produkt ger ett barn eller en ungdom fysiskt, socialt eller psykologiskt övertag över 
jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder.  

b) Reklam får inte i strid med rådande sociala värderingar undergräva föräldrars auk-
toritet eller ansvar och inte heller deras normer för omdöme och smak. Reklam får 
inte innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar 
eller andra vuxna att köpa den annonserade produkten åt dem. 67 

3.5 Granskningsnämnden för radio och TV 

För att granska att radio och TV följer de lagar och föreskrifter som finns övervakar 
Granskningsnämnden för radio och TV sändningarna i efterhand.68 Granskningsnämn-
den för radio och TV är en statlig myndighet som består av en ordförande och sex andra 
ledamöter.69 Förutom att granska om lagarna efterföljs bedriver nämnden också viss 
undersökningsverksamhet om det svenska radio- och TV-utbudet och publicerar rappor-
ter om detta.70 

På Granskningsnämndens hemsida kan man läsa om deras uppgifter att de ska övervaka 
att innehållet i redan sända program som riktar sig till den svenska allmänheten följer de 
lagregler och tillståndsvillkor som finns. Om sändningarna är nationella, regionala eller 
lokala spelar ingen roll, men nämnden kan bara granska svenska programföretag efter-
som utländska programföretag som sänder till den svenska allmänheten lyder under 
lagstiftningen i det land där de är etablerade. Nämndens övervakning omfattar således 
allt från public service- företagens (SVT, SR, UR) och TV4: s sändningar till digital-
TV-sändningar och sändningar i när- och lokalradio samt svensk kabel- och satellit-TV. 
Public service och TV4 står för den klart största delen av nämndens ärenden. Nämnden 
har också till uppgift att följa utländska satellitsändningar som riktas mot Sverige. Om 
en utländsk satellitkanal inte följer det TV-direktiv som antagits av EU:s medlemsländer 
kan Granskningsnämnden rapportera till regeringen (kulturdepartementet) eller berörd 
utländsk myndighet om detta. Utländska satellitkanaler prövas av respektive lands myn-
digheter och vill man anmäla ett utländskt program gör man det därför till dem.71  

De mest omfattande innehållsreglerna har SVT, SR, UR och TV 4 eftersom de alla har 
fått särskilda sändningstillstånd från staten, i vilka det bland annat slås fast att sänd-
ningarna ska vara opartiska och sakliga. Vidare ska man i sändningarna ta hänsyn till 
mediets särskilda genomslagskraft, vilket bland annat innebär att man måste vara var-
sam med skildringar av våld, sex och droger eller med material som kan uppfattas som 
diskriminerande. De måste också respektera den enskildes privatliv och beriktiga felak-
tiga sakuppgifter samt ge den som har ett befogat anspråk på att få bemöta ett påstående 
tillfälle till någon form av genmäle.72  

                                                 

67 ICC International Code Of Advertising Practice grundregler för reklam, sjunde editionen. 
68 RTVL 9 kap. 2§. 
69 RTVL 9 kap. 3§. 
70 Granskningsnämnden för Radio och TV. http://www.grn.se/grn_index.asp [2005-02-08]. 
71 Granskningsnämnden för Radio och TV. http://www.grn.se/grn_index.asp [2005-02-08]. 
72 Granskningsnämnden för Radio och TV. http://www.grn.se/grn_index.asp [2005-02-08]. 
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Sedan 1999 har flera företag fått tillstånd att starta markbundna digitala TV-sändningar. 
Bland dessa företag finns SVT, UR och TV 4 och för dem gäller samma regler i både 
det analoga och digitala nätet. För de övriga digitala tillståndshavarna är bestämmelser-
na inte fullt så detaljerade. De mest omfattande innehållsreglerna har public service-
företagen (SVT, SR och UR) och TV 4. De bestämmelser Granskningsnämnden utgår 
från vid sin övervakning av dem återfinns i både RTVL samt de sändningstillstånd som 
företagen erhållit av staten.73  

Granskningsnämnden övervakar också hur de som sänder program i radio och TV efter-
lever reglerna om reklam, sponsring och otillbörligt gynnande av kommersiella intres-
sen.74 Bestämmelser om reklam granskas även av Konsumentombudsmannen. 75 

Kulturdepartementet har gett ut en förordning med instruktion för Granskningsnämnden 
för radio och TV (1994:728) där nämndens uppgifter preciseras. Där kan man läsa att de 
i efterhand ska granska att RTVL efterföljs och att de väljer att granska program/reklam 
efter anmälan eller på eget initiativ.76 

3.5.1 Ett exempel på en granskning av Granskningsnämnden för radio och 
TV 

Den tolfte december, 2003 kl. 20.00-22.00 sände TV 4 filmen Tsatsiki, morsan och po-
lisen. Filmen innehöll tre annonsavbrott och fick två anmälningar. Den ena anmälningen 
var från filmens upphovsmän som ansåg att filmens upplevelsevärde genom avbrotten i 
hög grad förstördes. Den andra anmälningen, som vi här kommer att fokusera på, hand-
lade om att filmen i första hand vänder sig till barn under tolv år och att det därför är 
olämpligt att sända reklam i den. Till stöd för att filmen huvudsakligen vänder sig till 
barn under tolv år har bland annat intyg från filmens manusförfattare samt en filmkon-
sulent vid Filminstitutet bifogats i anmälan. Manusförfattaren menar att han vid drama-
tiseringen aldrig tvekade på att perspektivet hela tiden är barnets och filmkonsulenten 
skriver att när hon beslutade att bevilja projektet pengar i förhandsstöd var det utifrån 
bedömningen att det var en barnfilm för mellanåldern, det vill säga för barn mellan åtta 
och tolv år.77  

TV 4 menade dock att avbrotten i filmen skedde i överensstämmelse med bestämmel-
serna i RTVL. De sade sig vara medvetna om att reklam i en TV-sändning inte får syfta 
till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år, men att det är Konsumentverket 
som har till uppgift att övervaka om denna bestämmelse överträds. Därför skulle det 
inte vara aktuellt med en prövning i Granskningsnämnden av anmälarnas påståenden 
om reklamens utformning. TV 4 vill också peka på att när de sände filmen var den inte i 
första hand riktad till barn utan sändes som en familjefilm, alltså inte huvudsakligen till 

                                                 

73 Granskningsnämnden för Radio och TV. http://www.grn.se/grn_index.asp [2005-02-08]. 
74 Granskningsnämnden för Radio och TV. http://www.grn.se/grn_index.asp [2005-02-08]. 
75 RTVL 9 kap. 2§. 
76 1994:728 4§, Kulturdepartementet.  
77 Granskningsnämnden för radio och TV:s  beslut SB 824/04. 



 

24 

barn under tolv år. De hänvisar till sina tittarsiffror för den aktuella kvällen. Totalt såg 
717 000 människor filmen varav 151 000 var under tolv år och 566 00 över tolv år.78 

I Granskningsnämndens bedömning gällande de olika bestämmelserna sades bland an-
nat: 

Enligt 7 kap. 4 § radio- och TV-lagen får reklam i en TV-sändning inte syfta till att 
fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år. Av 9 kap. 2 § andra stycket samma 
lag framgår det att det är Konsumentombudsmannen som utövar tillsyn av bestäm-
melsen i 7 kap. 4 §. Vad anmälarna anfört i denna del medför därför ingen vidare åt-
gärd från Granskningsnämndens sida.79 

När det däremot gäller bestämmelsen som säger att annonser inte får avbryta program 
som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år (7 kap. 7 b § första stycket RTVL) 
menar Granskningsnämnden att det kan vara problematiskt att tolka denna. Det nämns 
ingenstans uttryckligen vad som avses med begreppet ”program som huvudsakligen 
vänder sig till barn under tolv år” Däremot menar Granskningsnämnden att det tydligt 
framgår att syftet med det ursprungliga reklamförbudet var att skydda barn från reklam 
som särskilt vänder sig till yngre barn. Man kan läsa i utredningen att det i samband 
med detta fördes ett resonemang om barnprogram och att det inte fanns anledning för 
reklamförbudet att gälla vissa tider, till exempel före kl. 19, 20 eller 21. Vidare framgår 
det att tanken var att det skulle skapas förutsättningar för att hindra att annonsörer i TV 
riktar sig särskilt till de yngre barnen utan att för den skull möjligheten till TV-reklam 
för andra målgrupper begränsas. Man var medveten om att barn ser andra program än 
barnprogram och att yngre barn därför kommer att se de annonser som sänds i anslut-
ning till dessa program men ansåg att det inte fanns något behov för särskilda regler när 
det gäller sådan allmänt inriktad reklam i TV. I TV-direktivet använder man begreppet 
barnprogram utan att närmare definiera vad som avses. Det framgår att det endast är 
tillåtet att avbryta barnprogram om de har en längre sändningstid än 30 minuter.80  

Granskningsnämndens beslut 

Av utredningen framgår att upphovsmännen till filmen Tsatsiki, morsan och polisen 
avsåg att den i första hand skulle vända sig till barn. Enligt Granskningsnämnden inne-
bär inte detta att sändningen av filmen i TV med automatik kan anses huvudsakligen 
vända sig till barn under tolv år på det sätt som avses i RTVL. En mer relevant omstän-
dighet är enligt nämndens mening den tidpunkt ett program sänds. Filmen sändes en 
fredagskväll mellan kl. 20.00 och 22.00. Detta är en tidpunkt då TV-publiken normalt 
utgörs av både barn, ungdomar och vuxna, med en inte obetydlig andel vuxna tittare. Så 
var också fallet denna kväll enligt de tittarsiffror TV4 har redovisat. Mot den bakgrun-
den anser nämnden inte att TV4:s sändning av filmen kan anses ha varit en sändning av 

                                                 

78 Granskningsnämnden för radio och TV:s  beslut SB 824/04 
79 Granskningsnämnden för radio och TV:s  beslut SB 824/04 
80 Granskningsnämnden för radio och TV:s  beslut SB 824/04 
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ett program som huvudsakligen vände sig till barn under tolv år i RTVL:s mening och 
ingen åtgärd behöver således vidtagas.81 

3.6 Konsumentverket 

Konsumentverket pekar på sin hemsida på det faktum att barn kan ha svårt att skilja 
mellan reklaminslag och vanliga TV-program och att de inte alltid förstår att syftet med 
reklaminslag är att locka till köp.82 Att granska att RTVL efterföljs när det gäller regler-
na att reklam inte över huvud taget får förekomma omedelbart före eller efter ett barn-
program och att barnprogram inte heller får brytas av reklaminslag är dock Gransk-
ningsnämndens uppgift. 

Lagen om att TV-reklam inte får syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 
tolv år övervakas däremot av Konsumentverket. Vid bedömningen av reklamen tas sa-
ker som vad reklamen handlar om, dess utformning och i vilket sammanhang den före-
kommer i beaktande.83 

Att all reklam följer ICC:s grundregler granskas också av Konsumentverket. Konsu-
mentverket har dock träffat ett antal överenskommelser med näringslivet om hur mark-
nadsföring som riktar sig till barn bör utformas, till exempel jultidningsförsäljning och 
skolfoton. 84 

3.7 Vilka lagar tillämpas på TV 4 respektive på Kanal 5? 

TV-direktivet och ICC: s grundregler bör följas av alla EU:s medlemsländer, både TV 4 
och Kanal 5 tillämpar således dessa. När det däremot gäller Radio- och TV-lagen gäller 
den endast för Sverige och tillämpas enligt den så kallade sändarlandsprincipen. Den är 
till för att hjälpa till att uppfylla TV-direktivets primära syfte att åstadkomma fri rörlig-
het för sändningar och distribution av TV-program. Principen innebär att det är det land 
där programbolaget har sitt säte, som skall se till att sändningarna är förenliga med di-
rektivets bestämmelser. Principen vill åstadkomma en identifiering med den plats med 
vilken en viss TV-kanal har ett legalt samband.85  

Eftersom Kanal 5 sänder från Storbritannien istället för Sverige omfattas de inte, som 
TV 4, av RTVL utan går under Storbritanniens lagar. I Storbritannien finns ingen lag 
som förbjuder reklam riktad till barn och därför kan Kanal 5 sända barnreklam, även i 
Sverige. Barnreklamen på Kanal 5 måste dock följa TV-direktivets regler och mark-

                                                 

81 Granskningsnämnden för radio och TV:s  beslut SB 824/04 
82 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
83 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
84 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
85 Kallersand 1998, s. 43. 
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nadsföringslagen som säger att den inte får vara vilseledande.86 TV 4 som har Sverige 
som sändarland måste dock följa RTVL och får således inte sända barnreklam. 

Man kan då fråga sig: kringgår inte Kanal 5 svensk lag? RTVL säger att den som, efter 
att ha varit etablerad i Sverige, etablerar sig i en annan EES-stat i syfte att kringgå 
svensk lagstiftning när verksamheten huvudsakligen riktar sig till Sverige skall vid till-
lämpningen av denna lag anses etablerad i Sverige.87 Kanal 5 riktar sig uppenbart till 
Sverige då program är på svenska eller med svensk text, programvärdar och nyhetsupp-
läsare talar svenska. Dessutom är den reklam som sänds inriktad på den svenska mark-
naden med tanke på språket och på de produkter som marknadsförs. Granskningsnämn-
den för radio och TV har dock granskat detta och anser att svenska regler inte är till-
lämpliga på Kanal 5 då de faktiskt har sitt säte i Storbritannien. 88 

                                                 

86 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
87 RTVL 1 kap. 2§. 
88 Kallersand 1998, s. 23-24. 
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4. Teori 

Avsnittet presenterar vår teoretiska utgångspunkt, vilken vi använder som verktyg i ana-
lysen av vårt material. Teorin omfattar begreppen intermedialitet och semiotik samt 
semiotikern Roman Jakobsons kommunikationsmodell, vilken består av sex stycken 
olika kommunikativa funktioner. Vi valde just den här teoretiska utgångspunkten då den 
kändes lättast att tillämpa på vår undersöknings syfte och frågeställningar. 

4.1 Intermedialitet 

Den intermediala forskningen menar att den traditionella gränsdragningen mellan bil-
dernas, ordens och ljudens medier korsas av ”otaliga stigar”.89 Tryckta eller verbala 
texter uppträder således nästan alltid i någon form av visuell kontext och musik fram-
förs och visuella bilder exponeras nästan alltid i lingvistiska sammanhang, de är i regel 
omgivna av verbala texter som till exempel ofta är fallet med TV-reklam. 90 

Hans Lund, docent på Institutionen för Kulturvetenskap vid Lunds Universitet, skriver 
vidare om de ”otaliga stigarna” att de inte är:  

nytrampade utan har funnits där sedan lång tid tillbaka. Inte heller studiet av trafiken 
på dessa stigar är något nytt. De discipliner som utforskar bildens, musikens och den 
verbala textens medier har under lång tid även varit intresserade av gränsdragningen 
och gränstrafiken mellan dessa medier. Grundläggande för studiet av den intermedia-
la gränstrafiken är, den i och för sig något truistiska, uppfattningen att ord, bild och 
ljud sällan kan ses totalt isolerade från varandra.91 

Lund presenterar i sin bok även en översiktlig bild över mediernas interrelationer. 

 

Lund skriver:  

Om vi tänker oss ordens, bildernas och ljudens/tonernas medier i form av tre cirklar 
och att dessa cirklar arrangeras på ett sådant sätt att de delvis skär in i varandra, får 
vi fyra olika överlappningar: mellan ord och bild, mellan bild och ton, mellan ton 

                                                 

89 Lund, Hans 2002. Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, s. 10. 
90 Lund 2002, s. 11. 
91 Lund 2002, s. 10. 
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och ord samt mellan ord, bild och ton. Dessa fyra överlappningar ger en grafisk bild 
av det fyrdelade fält som kallas konstarternas eller mediernas interrelationer.92 

Vi anser det viktigt att ha den intermediala forskning som förkunskap i studiet av re-
klamfilm, då vi kommer att granska både bild, ljud och musik i reklamfilmerna. 

4.2 Semiotik 

Semiotikens grundläggande tes är att människor på alla platser och i alla tider ingår i 
betydelseprocesser, som skapar mening i deras tillvaro. Vi tolkar oupphörligen verk-
ligheten för att orientera oss i den och för att kunna uppfylla våra biologiska och socia-
la behov.93 

I analysen av olika medier är semiotiken grundläggande. Reklamfilm använder sig av 
olika tecken (koder) för att få fram ett budskap till sin mottagare. Budskapet är i och för 
sig ganska förutsägbart, det vill få oss att köpa en vara eller en tjänst, men det är att för-
stå hur olika tecken påverkar människor på olika sätt som kan vara det svåra. 

I Medier och kultur av Kirsten Drotner definieras semiotik som ”studiet av betydelse-
produktionens möjlighetsbetingelser, det vill säga studiet av vad betydelse är, var och 
hur de kan uppstå, och hur den kan transformeras till och förbindas med andra betydel-
ser”.94 Semiotiken försöker således att förstå kulturen i sin helhet, genom förståelse av 
alla de delaspekter där människor med hjälp av olika tecken skapar betydelser: i språk, i 
bild, i kläder, i mat, i musik, i arkitektur och så vidare. 

4.3 De kommunikativa grundfunktionerna 

När vi kommunicerar skapar och tolkar vi tecken, genom att förhålla oss till de grund-
element som skapar kommunikationssituationen. Semiotikern Roman Jakobson har över 
dessa element skapat en modell som är användbar vid tolkning av kommunikation och 
fungerar bra vid analys av reklam, som kan ses som en sorts kommunikation. 95 Model-
len opererar med sex element: 

           Kontext 

Avsändare   Budskap  Mottagare  

  Kontakt 

  Kod96 

 

                                                 

92 Lund 2002, s. 12. 
93 Drotner, Kirsten 2000. Medier och kultur: En grundbok i medieanalys och medieteori, s. 182. 
94 Drotner 2000, s. 182. 
95 Drotner 2000, s. 183. 
96 Drotner 2000, s. 183. 
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Drotner skriver om hur Jakobsons primära intresse bestod i att se hur dessa sex element 
sätter spår i själva meddelandet. Jakobson påstår nämligen att varje element motsvaras 
av en kommunikativ funktion, som ligger i meddelandet. 

Nedan är funktionerna uppställda så att de svarar mot elementerna som återges ovan: 

   

Referentiell 

Emotiv  Poetisk   Konativ 

  Fatisk 

  Metaspråklig97 

 

Jakobsons poäng är att ”liksom alla sex kommunikativa element existerar i varje kom-
munikationssituation, bär meddelandet vittnesbörd om alla de sex kommunikativa funk-
tionerna. De är alla inneboende i meddelandet, men inte nödvändigtvis lika tydliga.”98 

Jakobsons modell kommer att användas som teoretisk utgångspunkt i vår analys av TV-
reklamen riktad till barn på kanal 5 och den eventuellt riktade reklamen på TV 4. Vi 
kommer nedan att beskriva de sex olika elementen/funktionerna.  

Den emotiva funktionen 

Den emotiva funktionen dominerar i texter som ger uttryck för sändarens uppfattningar, 
känslor och önskningar.99 Funktionen är således mycket tillämpningsbar på reklam som 
har som ändamål att ge uttryck för sändarens önskan att sälja och uppfattning att just 
deras vara/tjänst är den bästa.  

I så kallad imagereklam är sändaren ute efter att bevisa mottagaren om sin ärlighet och 
ansvarskänsla. Därför dominerar den emotiva funktionen ofta i sådan reklam. Personliga 
pronomina i första person, känsloverb och på det hela värdeladdade ord är ofta tecken 
på den emotiva funktionen. 100 

Den referentiella funktionen 

Den referentiella funktionen har att göra med textuella spår av den verklighet som med-
delandet handlar om och refererar till, och dominerar i texter som rapporterar ett sakför-
hållande genom neutrala, eventuellt vetenskapliga ord. Den referentiella funktionen kan 
användas i reklam som ett knep att ge ett seriöst och vetenskapligt intryck. Reklam med 

                                                 

97 Drotner 2000, s. 184. 
98 Drotner 2000, s. 184. 
99 Drotner 2000, s. 184. 
100 Drotner 2000, s. 184. 
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omfattande produktbeskrivningar, som man till exempel ofta ser i bilannonser, är typis-
ka exempel på den referentiella funktionen. 101 

Den konativa funktionen 

Den konativa funktionen har att göra med textuella drag som försöker förmå mottagaren 
att göra något, som i bruksanvisningar, varningstexter och inkallelseorder. Drotner på-
pekar att eftersom reklam alltid är ute efter att få mottagaren att göra något, kan det 
tyckas att den konativa funktionen alltid är den dominerande. Även om så ofta är fallet, 
finns det dock många exempel på att annonsörer tonar ner denna funktion för att inte 
verka påträngande. Dessutom kan man tycka att själva igenkännandet av ett meddelande 
som reklam innebär att textfragment med konativ funktion blir överlödiga.102 

Den metaspråkliga funktionen 

Den innebär att meddelandet i sig innehåller drag som samtidigt ställer sig utanför med-
delandet och kommenterar det. Drotner tar som exempel om en text diskuterar stavning-
en av ett ord den innehåller: Saknas det ett ”l” i ’”parallell”?103  

Den fatiska funktionen 

Den fatiska funktionen har att göra med textuella drag som etablerar eller vidmakthåller 
kontakten mellan sändare och mottagare och säkerställer att man är på samma våglängd. 
I inledningen och avslutningen av samtal använder vi ofta repliker, där själva utväxlan-
det av dem är viktigare än vad vi säger: Hur är det? – Bra, själv då? – Jodå. På samma 
sätt är varje form av tomgångsprat, till exempel om vädret, fatiskt. Ett exempel på visu-
ell fatisk kommunikation är de vackra stillbilder som ofta används i samband med tek-
niska avbrott under TV-sändningar.104 

Den poetiska funktionen 

Den poetiska funktionen handlar om att ett meddelande kan fokusera på sig själv som 
meddelande och leka med sina egna uttrycks- och innehållsdimensioner. Funktionen 
innehåller de drag som man traditionellt kallar ”kreativa”, till exempel rim, alliterationer 
rytm, metaforer och ordlekar och återfinns ofta i olika litterära genrer.105 Även reklam 
leker ofta med ord och deras ljud för att skapa meningar och jinglar som lätt fastnar i 
huvudet på mottagaren. 

                                                 

101 Drotner 2000, s. 186. 
102 Drotner 2000, s. 186. 
103 Drotner 2000, s. 186. 
104 Drotner 2000, s. 187. 
105 Drotner 2000, s. 187-188. 
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5. Metod 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i vår empiri, vilken be-
står av en granskning av reklam både utifrån rådande lagar och utifrån en kommunika-
tionsmodell av Roman Jakobson.  

För att besvara vår första frågeställning om hur rådande lagar och förordningar om barn-
reklam återspeglas i TV-reklamen på TV 4 och Kanal 5 kommer vi att noggrant granska 
reklamen och jämföra med lagarna.  

För att få en översikt över vilka lagar som tillämpas på vilken kanal och i vilken hierar-
kisk ordning de kommer har vi ritat en modell:  

När det gäller TV 4 kommer vi alltså först att se på huruvida Radio- och TV-lagen efter-
följs eller ej. Av dessa tre lagar är det egentligen endast denna som kanalen behöver 
följa då den förbjuder reklam riktad till barn under tolv år medan de andra två lagarna 
handlar om hur reklam som är riktad till barn får utformas.  

Konsumentverkets lista med tolkningsråd för RTVL: s barnreklamförbud som lagts ut 
på deras hemsida kommer att vara vår grund i tolkningen av huruvida förbudet följs. 
Dessa frågor kommer vi att ställa oss i vår analys av utvalda reklamfilmer på TV 4 som 
vi anser kan vara intressant att granska närmare med hänsyn till att de möjligtvis kan ses 
som riktade till barn: 

1. Vilken är den annonserade varan eller tjänsten?                         

2. Hur är reklamen utformad? 

2. ICC: s grundregler 

3. Radio- och TV-lagen 

TV 4 Kanal 5 

1. TV-Direktivet 



 

32 

3. I vilket sammanhang sänds reklamen?106 

Svaren på dessa frågor hjälper oss att göra en bedömning av reklamen på TV 4. Om 
utgången skulle vara att vi finner reklam som vi anser är riktad till barn trots förbudet 
kommer vi att granska denna reklam utifrån TV-direktivet och ICC: s grundregler.  

Kanal 5 som däremot inte går under RTVL kommer vi direkt att granska utifrån TV-
direktivet och ICC: s grundregler.  

TV-direktivet har i fyra punkter sammanfattat de kriterier barnreklam måste uppfylla. 
Kriterierna finns till för att skydda minderårigas fysiska mentala och moraliska utveck-
ling. De fyra punkterna som vi kommer att ha som grund när vi granskar vårt inspelade 
material är: 

1. Den skall inte direkt uppmana minderåriga att köpa en produkt eller tjänst genom att utnyttja 
deras oerfarenhet eller godtrogenhet. 
2. Den skall inte direkt uppmuntra minderåriga att övertala sina föräldrar eller andra att köpa de 
utannonserade varorna eller tjänsterna. 
3. Den skall inte utnyttja det speciella förtroende minderåriga hyser för föräldrar, lärare eller andra 
personer. 
4. Den skall inte utan skäl visa minderåriga i farliga situationer.107 

ICC: s grundregler tar upp tre punkter som vi ska titta närmare på i vår analys: 

1. Hänsyn till godtrogenhet och oerfarenhet  

a) Reklam får inte utnyttja barns och ungdomars naturliga godtrogenhet eller deras 
bristande erfarenhet.  

b) Den färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att använda en viss 
produkt får inte underskattas i reklamen. 

• Särskild aktsamhet skall iakttas för att säkerställa att reklamen inte vilseleder barn 
och ungdomar om den annonserade produktens verkliga storlek, värde, beskaffenhet, 
hållbarhet och prestanda.  

• Krävs extra tillbehör (t ex batterier, färg) för att använda produkten eller för att 
uppnå ett illustrerat eller beskrivet resultat skall detta tydligt anges i reklamen. 

 • Ingår produkten i en serie skall detta klart framgå, liksom hur denna serie kan an-
skaffas.  

• Illustreras eller beskrivs resultat som kan uppnås med produkten eller vid dess an-
vändning skall framställningen återge vad som, typiskt sett, rimligen kan åstadkom-
mas av barn/ungdomar i den aktuella åldersgruppen.  

c) Prisuppgifter får inte utformas så att barn och ungdomar kan få en överdriven upp-
fattning om produktens verkliga värde, t ex genom användning av ordet ”endast”. 

                                                 

106 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
107 TV-direktivet 89/552/EEG Artikel 16. 
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Reklamen får inte heller ge sken av att produkten ifråga utan vidare ryms inom varje 
hushållsbudget.  

2. Säkerhet och trygghet  

Reklam får inte innehålla framställning i ord eller bild som kan medföra att barn eller 
ungdomar utsätts för fysiska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller 
moraliskt avseende. Reklamen får inte heller vara sådan att den kan förleda barn eller 
ungdomar att försätta sig i riskfyllda situationer eller stimulera dem att söka sällskap 
med främmande personer eller att beträda okända eller farliga platser.  

3. Sociala värderingar  

a) Reklam får inte ge intrycket att själva innehavet eller användningen av en viss 
produkt ger ett barn eller en ungdom fysiskt, socialt eller psykologiskt övertag över 
jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder.  

b) Reklam får inte i strid med rådande sociala värderingar undergräva föräldrars auk-
toritet eller ansvar och inte heller deras normer för omdöme och smak. Reklam får 
inte innehålla direkta uppmaningar till barn eller ungdomar att övertala sina föräldrar 
eller andra vuxna att köpa den annonserade produkten åt dem. 108 

 

Vår andra frågeställning angående hur reklamen riktad till barn är utformad för att fånga 
deras intresse besvarar vi genom Roman Jakobssons kommunikationsanalysmodell, 
vilken vi presenterade utförligare i föregående avsnitt: 

 

Referentiell 

Emotiv  Poetisk   Konativ 

  Fatisk 

  Metaspråklig109 

 

                                                 

108 ICC International Code Of Advertising Practice grundregler för reklam, sjunde editionen. 
109 Drotner 2000, s. 184. 
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6. Materialredovisning 

Nedan redovisar vi de reklamfilmer som visades under den tidsperiod, vilken vi argu-
menterar för under avsnitt 1.2 Avgränsningar. Vi beskriver detaljerat vad som sker i 
reklamfilmerna, beskriva själva produkten och även presentera hur många gånger re-
klamfilmen visades under varje dag eller under hela perioden, för att ge en så bra bild av 
vårt material som möjligt. 

Vårt analysmaterial består av inspelningar av TV- reklam på Kanal 5 och TV 4. På Ka-
nal 5 har vi inspelningar från lördagar och söndagar klockan 07.00-09.00 från och med 
den 5 februari 2005 till och med den 27 februari 2005 vilket innebär 32 timmar inspelat 
material.  

På TV 4 har vi spelat in material från fredagar och lördagar klockan 18.00-22.00 från 
och med 4 februari 2005 till och med 26 februari 2005, vilket innebär 64 timmar inspe-
lat material. 

Detta innebär ett inspelat material på 96 timmar programtid. Av detta presenteras och 
analyseras endast reklamavbrotten. På TV 4 tar vi även enbart upp de reklamfilmer som 
vi anser på ett eller annat vis riktar sig till barn. 

6.1 Reklamfilmer på Kanal 5 

Följande nitton reklamfilmer visades på Kanal 5 under vår valda tidsperiod. Inget urval 
har gjorts utan samtliga reklamfilmer redovisas, då vi anser att de alla är riktade till 
barn. 

    1. DISNEYCHANNEL FRÅN VIASAT/COMHEM/QBOXER 

Reklamfilmen gör reklam för produkten Disneychannel, vilket är en TV-kanal som en-
bart sänder serier och filmer från Walt Disney. Kanalen finns att tillgå via Viasat, Com-
hem och Qboxer.  

I reklamfilmen är en grupp barn i tioårsåldern huvudpersonerna och de träffas utanför 
ett hus för att sedan springa in i det tillsammans. Presentatören inleder med att säga att 
den som har Disneychannel går en spännande vår till mötes. Det är en solig och varm 
dag och i trädgården finns en hund som också vill följa med in i huset, men dörren 
stängs igen framför nosen på den. Hunden springer då istället fram till ett av fönstren på 
huset och börjar hoppa upp och ner för att kunna titta in och se vad barnen gör. Samt i-
digt har barnen kommit in i huset och samlats framför TV: n i vardagsrummet, som vi-
sar en bit ur Walt Disney´s film Aladdin. Presentatören fortsätter: ”Följ med Aladdin 
och prinsessan Jasmine till Agrebah i Disney´s storfilm Aladdin. TV-premiär den tret-
tonde februari.” Anden i flaskan, en figur i filmen, flyger plötsligt ut ur TV: n och i rö-
ken från honom kläs alla barnen i kläder från filmen. Anden flyger runt i rummet och 
alla barnen skrattar och ser väldigt förvånade, men exalterade ut. Efterhand försvinner 
dock Anden igen och istället visas delar ur en TV-serie vid namn That´s so Raven. ”Möt 
också den populära tjejen Raven som använder sin förmåga att se in i framtiden till att 
vända upp och ner på allt. Succéserien That´s so Raven visas fredagskvällar klockan 
halv sju på Disneychannel.” I slutet slår Raven ut en boll genom TV: n som ett av bar-
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nen sedan slår vidare ut till hunden som befinner sig utanför fönstret. Det är under hela 
reklamfilmen en man som presenterar produkten och i bakgrunden spelas en lugn och 
enformig musik. Musiken är diskret och mest framträdande är presentatörens röst och 
ljud ur filmen och serien. Reklamfilmen avslutas med att Disneychannel´s, Viasats, 
Comhems samt Qboxers logotyper visas upp tillsammans med ett telefonnummer och 
en hemsida dit tittaren ombeds att vända sig om de saknar Disneychannel. ”Saknar du 
Disneychannel? Ring 08-562 170 00 eller gå till din närmaste TV-handlare.”  

Reklamfilmen visades under den första helgen tre gånger på lördagen och tre gånger på 
söndagen, den andra helgen fyra gånger på lördagen och fem gånger på söndagen, den 
tredje helgen två gånger på lördagen och fem gånger på söndagen och under den sista 
helgen visades den inte alls. 

2. POKÉMON ADVANCED SERIES 2 CANDY CONTAINER FRÅN 
TOPPS 

 
Produkten är utformad som leksaksfigurer, som ingår i en samling. Figurerna är forma-
de som olika karaktärer ur Pokémon, vilket började som ett TV-spel i Japan, men som 
nu även finns som TV-serie, film, samlarkort, leksaker etcetera.110  

Reklamfilmen är ganska enkelt utformad med en blå bakgrund med stjärnor, blixtar och 
fyrverkerier som de olika leksaksfigurerna visas upp mot. Reklamfilmen är på engelska, 
utan svensk text och i bakgrunden spelas tyst och enformig dataspelsliknande musik. 
Presentatören inleder med att säga att ”the collection goes on” och beskriver sedan pro-
dukten som ”cool new design and characters” och tittaren uppmanas även att välja en av 
figurerna. Figurerna visas då upp och presenteras: ”Why not Skitty, Sentret, Marshtomp 
or Blaziken”, vilka är deras olika namn. I slutet visas samtliga figurer upp tillsammans 
med logotypen för Pokémon Advanced Series 2, märket Topps samt en textrad som är 
oläsbar då den är alldeles för liten.  

Reklamfilmen visades under första helgen två gånger på lördagen, men ingen gång på 
söndagen, under andra helgen två gånger på lördagen och två gånger på söndagen, un-
der tredje helgen tre gånger på lördagen och två gånger på söndagen och under sista 
helgen visades den en gång på lördagen och en gång på söndagen. 

3. FILMEN SHREK 2 PÅ DVD FRÅN DREAMWORKS 
 
Den tecknade filmen Shrek 2 är en uppföljare till Shrek med filmbolaget Dreamworks 
som ansvarig utgivare. Filmen handlar om ett grönt träsktroll och hans vän Åsnan och 
deras äventyr i sagovärlden. Reklamfilmen informerar om att filmen har kommit ut på 
DVD. 

Inledningsvis visas filmbolaget Dreamworks logotype. Presentationen görs sedan ge-
nom hela reklamfilmen av en mansröst, vilken varvas med repliker ur filmen. Rösten 
inleder med att säga att: ”Nu är hela familjens favoriter tillbaka. En av världens mest 
omtyckta filmer, nu med bonusmaterial som garanterat får alla att skratta.” Samtidigt 
visas hela tiden scener ur filmen, i vilka tittaren får se vilka de olika karaktärerna i fil-
                                                 

110 Pokémon 2005. http://www.pokemon.com/flash.htm [2005-04-13]. 
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men är. Avslutningsvis visas själva DVD-filmen upp och rösten säger: ”Shrek 2 på 
DVD den nionde februari. Finns även som unik samlarbox. ”  

Reklamfilmen visades under första helgen fem gånger på lördagen och sju gånger på 
söndagen, under andra helgen nio gånger på lördagen och elva gånger på söndagen, 
under tredje helgen sju gånger på lördagen och fem gånger på söndagen och under sista 
helgen två gånger på lördagen, men ingen gång på söndagen. 

4. LEGO CITY 

Produkten som det görs reklam för är en brandkårsserie från Lego, vilken utgörs av 
brandmänsfigurer, brandbilar, stegar etcetera. 

Reklamfilmen är utformad som en kort berättelse om några brandmän i en stad av Lego. 
Figurerna rör på sig med hjälp av människohänder som syns i bakgrunden och presenta-
tionen görs av en mansröst. Tempot är högt och en känsla av stress och spänning ligger i 
luften genom att väldigt korta sekvenser visas i taget och genom att det spelas dramatisk 
musik i bakgrunden. Tittaren uppmanas av presentatören att ”bygga den nya brandbilen, 
ge dig av till olycksplatsen, fäll ut stegen och släck elden” samtidigt som vi får se hur en 
Legobrandman gör just de sakerna, med hjälp av människohänder. Avslutningsvis visas 
ett par förpackningar med produkterna upp tillsammans med logotypen för Lego, samt i-
digt som rösten säger: ”Den nya brandkårsserien från Lego City.”  

Reklamfilmen visades under den första helgen åtta gånger på lördagen och åtta gånger 
på söndagen, men inga fler gånger under resten av perioden. 

5. FILMEN PUHS FILM OM HEFFAKLUMPEN FRÅN WALT DISNEY 

Den tecknade filmen Puhs film om heffaklumpen har Walt Disney Pictures som ansvarig 
utgivare. Filmen handlar om Nalle Puh och hans vänner i Sjumilaskogen och deras jakt 
efter en såkallad heffaklump. 

Reklamfilmen inleds med att en bild ur filmen visas upp tillsammans med texten 
”Kommer på bio.”En mansröst presenterar sedan: ”Det är något nytt, någonting mys-
tiskt som händer i Sjumilaskogen. Walt Disney Pictures presenterar ett helt nytt familje-
äventyr på bio.” Under hela reklamfilmen visas olika scener ur filmen och enstaka re-
pliker hörs, vilka bygger upp en spänning och en önskan att få veta vad som kommer att 
hända härnäst. Reklamfilmen avslutas sedan med att rösten säger: ”Puhs film om hef-
faklumpen. Biopremiär den elfte februari.” 

Reklamfilmen visades under första helgen fem gånger på lördagen och fyra gånger på 
söndagen, men visades sedan inte fler gånger. 

6. LEGO KNIGHTS KINGDOM 

Reklamfilmen gör reklam för en produkt från Lego, som utgörs av riddarfigurer med 
svärd och rustningar. 
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Reklamfilmen är utformad som en kort berättelse om några goda respektive onda ridda-
re som krigar mot varandra. Produkten som det görs reklam för är de goda riddarna, 
vilka ska rädda världen från de onda riddarna. De onda riddarna visas upp först och de 
är svarta och röda, ser väldigt onda ut och ses mot en mörk bakgrund. Presentationen 
görs av en mansröst och han inleder med orden: ”Den onde Lord Vladek får allt större 
makt och hotar ännu en gång det goda kungariket Mosia. Den ädle kungen ger sina rid-
dare nya rustningar, starkare sköldar, längre svärd och nya unika stridsförmågor.” Sam-
tidigt visas de goda riddarna i ett rum i en borg där de kläs på de nya rustningarna med 
hjälp av människohänder. De goda riddarna är blåa, gröna, röda och lila och visas upp 
mot en ljus bakgrund. Ny scen. Riddarna rör nu själva på sig och rusar mot varandra, 
redo att strida, samtidigt som rösten säger: ”De är nu redo att storma Vladeks mörka 
fästning och rädda kungariket. Ska de lyckas besegra Lord Vladek?” Scenen övergår då 
i en slutscen där fem stycken förpackningar med riddare visas upp tillsammans med 
logotypen för produkten och för Lego. Rösten säger: ”Nya Lego Knights Kingdom. Inta 
fästningen, rädda kungariket.” Även produktens hemsida, www.lego.com/knights, visas 
upp, samt en textrad som inte är läsbar då den är så liten. 

Reklamfilmen visades under den första helgen sex gånger på lördagen och fyra gånger 
på söndagen, under den andra helgen sju gånger på lördagen och tre gånger på sönda-
gen, under den tredje helgen fyra gånger på lördagen och fyra gånger på söndagen, men 
inga gånger under den sista helgen. 

7. FILMEN SYSKONEN BAUDELAIRES OLYCKSALIGA LIV FRÅN 
DREAMWORKS  

Produkten som det görs reklam för är en amerikansk film, Syskonen Baudelaires olyck-
saliga liv, som ska komma på bio. Filmen handlar om tre syskon, vars föräldrar om-
kommit i en olycka, och som därför tvingas bosätta sig hos den elake Greve Olaf. 111 
Ansvarig utgivare är filmbolaget Dreamworks. 

Inledningsvis visas filmbolagets logotype och en mansröst presenterar: ”Den här vintern 
är det största familjeäventyret inte vad du väntar dig. ” Resten av reklamfilmen bygger 
på scener ur filmen, som varvas med repliker, presentatörens röst och filmens sound-
track. Presentatören beskriver filmen: ”Det är fler magiska världar, mer kraftfulla kraf-
ter, fler skumma varelser och fler slemmiga slemgubbar.” En scen med en av huvud-
rollsinnehavarna, Jim Carrey, visas då upp samtidigt som hans namn presenteras. Re-
klamfilmen avslutas med att filmens titel, filmbolagets logotype samt följande text visas 
upp: ”Biopremiär 18 februari. Soundtrack available on Sony Classical Sony Music 
Soundtrax.” Ytterligare två textrader står med, men de är alldeles för små för att kunna 
läsas. ”Samtidigt som bilden visas upp säger rösten: ”Lemony Snickets berättelse om 
syskonen Baudelaires olycksaliga liv. Biopremiär den artonde februari.” 

Reklamfilmen visades under den första helgen fyra gånger på lördagen och fyra gånger 
på söndagen, under andra helgen sex gånger på lördagen och fem gånger på söndagen, 
under den tredje helgen sju gånger på lördagen och tre gånger på söndagen samt under 
den sista helgen fem gånger på lördagen och fyra gånger på söndagen. 

                                                 

111 Film.nu 2004. http://film.nu/?page=filmrecension_visa&filmid=658 [2005-04-13]. 



 

38 

8. FILMEN MASKENS ÅTERKOMST 

Reklamfilmen gör reklam för filmen Maskens återkomst, som är en uppföljare till The 
mask. Maskens återkomst är på engelska, men är dubbad till svenska och den handlar 
om en mask, som när man tar på sig den, gör att man förvandlas till en galen clown med 
grönt ansikte. 

Reklamfilmen inleds med logotypen för SF bio och visar sedan olika scener ur själva 
filmen. Presentationen görs av en man och han säger: ”SF presenterar ett magiskt, bu-
sigt och laddat äventyr. Masken är tillbaka!” Presentatörens röst varvas med repliker ur 
filmen, delar av soundtracket samt olika ljudeffekter ur filmen. När rösten säger orden 
”magiskt, busigt och laddat” visas de samtidigt upp med stora gula bokstäver mot en blå 
bakgrund. Även slutscenen ser så ut, men texten lyder då: ”Maskens återkomst. Bio-
premiär den 18 februari. www.sf.se/maskensaterkomst”, varvid rösten nämner allt utom 
webbsidan. 

Reklamfilmen visades under vår valda tidsperiod två gånger på lördagen, men inga 
gånger på söndagen den första helgen, under andra helgen en gång på lördagen och fyra 
gånger på söndagen, den tredje helgen en gång på lördagen och en gång på söndagen 
samt under den sista helgen en gång på lördagen och en gång på söndagen. 

9. LITTLEST PET SHOP FRÅN HASBRO 

Produkten som det görs reklam för är små djur av plast, till exempel hundar och katter, 
med tillhörande hus, klätterställningar, etcetera. Märket är Hasbro. 

Reklamfilmen inleds med att de små plastfigurerna visas upp, sittandes i varsitt moln, 
mot en rosa bakgrund. Samtidigt spelas en sång med texten: “Who´s got the sweetest 
neatest littlest pets, Littlest Pet Shop. Who’s got the littlest pet you’ve ever met, the 
Littlest Pet Shop”, vilken upprepas genom hela reklamfilmen. Efter inledningsscenen 
visas två glada flickor och sedan kommer plastfigurerna åter i bild. Därefter ses endast 
flickornas händer och hur de leker med figurerna samtidigt som en kvinnoröst säger: 
”Med Littlest Pet Shop får du söta små keldjur och kul saker att leka med.” Tittaren får 
se hur flickorna leker med figurerna på ett stort bord där små hus, klätterställningar et-
cetera är uppställda. Slutscenen visas mot en rosa bakgrund med de små figurerna och 
deras hus uppställda tillsammans med logotypen för Hasbro och Littlest Pet Shop. Rös-
ten säger då: ”Littlest Pet Shop. Är de inte jättesöta?” 

Reklamfilmen visades enbart under den andra helgen och visades då åtta gånger på lör-
dagen och tre gånger på söndagen. 

10. KINDER SURPRISE 

Produkten som det görs reklam för är Kinderägg, ett ägg av choklad innehållande en 
plastburk med en byggbar leksak. 

Reklamfilmen är tecknad och är utformad som en kort berättelse om ett levande Kinder-
ägg. Inledningsvis kommer ett Kinderägg flygande genom rymden uppföljt av en stor 
gul text som säger: ”I kampen för en evig och lycklig barndom kämpar Kinder Surprise 
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mot allt som är tråkigt.” Ägget visar sig vara en rymdraket och i den sitter det levande 
Kinderägget. Plötsligt hörs en röst i en högtalare som säger: ”Kapten, det är uppror på 
planeten Romulus!” Varvid Kinderägget svarar: ”Nej, nej, så får det inte va´! Låt mig få 
komma dit ner.” Han åker därför ner till planeten för att skapa fred igen och när han 
landar skriker han: ”Surprise!” Soldaterna på planeten blir först rädda, men när de får 
varsitt Kinderägg blir de glada igen, äter choklad och leker med leksakerna. Kinderäg-
get säger då: ”Ni får spänning, leksak och choklad. Hela tre saker på en gång!” Ny scen. 
Kinderägget befinner sig i rymdraketen igen och ur högtalaren hörs: ”Och så blev det 
fred på planeten igen.” Kinderägget säger då: ”Och nu är det dags att börja leka och ha 
skoj!” Därefter hörs en mansröst som säger: ”Kinder Surprise fortsätter sin resa i kam-
pen för en evig och lycklig barndom”, samtidigt som samma text visas med stora gula 
bokstäver med rymden som bakgrund och rymdraketen (Kinderägget) ses flyga iväg. I 
bakgrunden spelas under hela reklamfilmen en musik som låter som att den är hämtad 
ur Stjärnornas krig-filmerna. 

Reklamfilmen visades först under andra helgen och visades då sju gånger på lördagen 
och fem gånger på söndagen, under tredje helgen sex gånger enbart på lördagen och 
inga gånger under sista helgen.  

11. DANONINO OCH HEFFAKLUMPSTATUERINGAR 

Reklamfilmen gör reklam för Danonino, vilket är en slags yoghurt med smak av olika 
frukter. Produktens ”maskot” är en tecknad blågul drake med ett stort D på magen. 
Märket är Danone. 

Reklamfilmen är tecknad och börjar med att draken hoppar upp ur ett Danoninopaket 
och säger: ”Hej igen! Är ni sugna på ett äventyr och lite smaskig Danonino?” Draken 
äter sedan ur ett paket. Därefter visas en ny scen och det är då en bit ur Puhs film om 
heffaklumpen. Samtidigt säger en mansröst: ”Följ med Puh och hans vänner i jakten på 
heffaklumpen.” Några scener och repliker ur filmen visas och avslutningsvis säger rös-
ten: ”Puhs film om heffaklumpen. Biopremiär den elfte februari.” Reklamfilmen avslu-
tas med att draken visar heffaklumpstatueringarna som medföljer produkten, genom att 
sätta dem på sin arm och säga: ”Heffaklumpstatueringar finns nu på alla Danoninopake-
ten. Alla äventyr börjar med Danonino.” Slutscenen visar tre Danoninopaket mot en blå 
bakgrund samt webbadressen www.danonino.net.  

Reklamfilmen visades först under andra helgen och visades då en gång på lördagen och 
en gång på söndagen, under tredje helgen tre gånger på lördagen och fyra gånger på 
söndagen och under sista helgen visades den sex gånger på lördagen sex gånger på sön-
dagen. 

12. FUR REAL FRIENDS BJÖRNAR FRÅN HASBRO 

Produkten som det görs reklam för är mjukdjur i form av björnar från märket Hasbro.  

Reklamfilmen inleds med att en framsida av en bok visas, på vilken det står ”Newborn 
babybear. Luv cubs”. Boken öppnas och därefter visas tre små björnar som sitter i en 
stor korg. En kvinnoröst säger: ”Titta på de tre små björnungarna!” Då hörs ett: ”Åh!” 
och tre flickor dyker upp och tar upp varsin björn. De matar björnarna med nappflaska 
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och kelar med dem samtidigt som kvinnorösten säger: ”De är precis som nyfödda och 
blinkar med ögonen när du kelar med dem. Och så rör de på armarna precis som riktiga 
små björnar. Så söta, så gulliga och mjuka!” Därefter visas de tre björnarna sittandes i 
korgen igen med varsin nappflaska bredvid sig och i hörnet syns logotyperna för Hasbro 
och Fur real friends. Nedtill står det även med liten text : ”Säljes enkelvis. Levereras 
utan batterier. www.furreal.se”. Rösten säger: ”Fur real friends från Hasbro.” 

Reklamfilmen visades enbart under den tredje helgen och visades då sju gånger på lör-
dagen och sju gånger på söndagen. 

13. KALASPUFFAR FRÅN QUAKER MED MEDFÖLJANDE PC-SPEL  

Kalaspuffar är en slags frukostflingor som är gjorda av vete och är överdragna med 
socker och honung. Flingorna kommer från märket Quaker. 

Reklamfilmen börjar med att flingpaketet visas upp och flingor hälls i en skål med 
mjölk, varvid en mansröst säger: ”Kalaspuffar ger massor med energi.” En av flingorna 
hoppar upp ur skålen, blir stor och öppnas upp med en dragkedja, varvid rösten fortsät-
ter: ”Sedan är det bara till att dra på ytterkläderna och dra dit där det händer.” Ny scen. 
Delar ur det medföljande PC-spelet visas samtidigt som rösten säger: ”Honeymonster är 
hjälten i det nya Mountain rescue PC-spelet. I supersnygga 3D-landskap styr du Ho-
neymonster genom farofyllda äventyr.” Slutligen visas flingpaketet upp igen och rösten 
säger: ”Samla alla tre cd´s så får du massor av timmar av speltid.” 

Reklamfilmen visades första gången under den tredje helgen och visades då tre gånger 
på lördagen och fem gånger på söndagen och under den sista helgen visades den fyra 
gånger på lördagen och fem gånger på söndagen. 

     14. BRATZ BABYZ FRÅN MGA ENTERTAINMENT 

Reklamfilmen gör reklam för Bratz Babyz, vilket är små plastdockor med olika stilar 
och karaktärer. De ska likna små barn, med tillbehör såsom barnvagnar, väskor, napp-
flaskor etcetera. Först ut på marknaden var Bratz, vilket är likadana dockor fast i vuxen 
ålder. Produkterna har fått en stor genomslagskraft och finns i en mängd olika varianter 
och med många olika sorters tillbehör. Produkten kommer från MGA Entertainment.112 

Reklamfilmen skiftar mellan att vara tecknad och inte tecknad. Först är den tecknad och 
visar då hur fyra stycken Bratzdockor tittar i ett fotoalbum som det står Bratz Babyz på. 
I bild kommer då fyra stycken Bratz Babyz som dansar iklädda trosor och en topp. 
Bratz Babyz ska likna Bratzdockorna när de var små. Ny scen. Reklamfilmen är nu inte 
tecknad längre och vi får se hur dockorna sminkar sig, står framför spegeln samt åker i 
en barnvagn med hjälp av människohänder. Under hela reklamfilmen spelas en sång 
med texten: “Before they were Bratz, they were little Bratz Babyz. Born with their per-
sonal passion for fashion.” Varje docka visas upp en och en och presenteras då vid 
namn i låten: ”Jasmin, Cloe, Sasha, Jade, Bratz Babyz!” Därefter övergår reklamfilm till 
att bli tecknad igen och de fyra dockorna syns sittandes på varsin matta med en napp-
flaska, en väska och ett keldjur bredvid sig. Därefter visas dockorna ståendes tillsam-
                                                 

112 MGA Entertainment, Inc. 2004, http://www.bratzpack.com/index2.asp [2005-04-14]. 
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mans i en ring med varsin gloria över huvudet. Ny scen. Reklamfilmen är nu inte teck-
nad längre. En Bratzdocka visas upp mot en lila bakgrund samtidigt som en kvinnoröst 
säger: ”Varje bebis har sitt eget keldjur. Till varje bebis får du matta, keldjur, nappflas-
ka och väska.” Därefter visas logotyperna för BR leksaker och Toys´r´us mot en blå 
bakgrund samtidigt som rösten säger: ”Köp Bratz Babyz hos BR leksaker och 
Toys´r´us.” 

Reklamfilmen visades första gången under den tredje helgen och visades då tre gånger 
på lördagen och två gånger på söndagen och under den sista helgen två gånger på lörda-
gen och en gång på söndagen. 

15. TARRANGAKRIGARE FRÅN CARLSEN OCH SIMBA 

Produkten som det görs reklam för är figurer av plast som är formade som krigare i oli-
ka storlekar, färger och med olika vapen och rustningar. Varje krigare har ett namn och 
en styrka eller egenskap som är speciell just för den. Produkten kommer från märkena 
Carlsen respektive Simba.  

Reklamfilmen är utformad som en kort berättelse om Tarrangakrigarna som krigar om 
herradömet över planeten Tarranga. Allra först visas logotypen för produkten mot en 
bakgrund som består av ett öde berglandskap med eldar och en gulröd himmel. Därefter 
visas krigarna och hur de slåss mot varandra, utan någon hjälp av människohänder. En 
mansröst säger samtidigt: ”Kaos råder på planeten Tarranga! Vem har de bästa färdighe-
terna för att få herradömet över planeten?” Ny scen. En förpackning med en Tarrangak-
rigare visas upp och rösten säger: ”I varje förpackning får du nya krigare och för varje 
del du samlar kan du bygga nya Tarrangakrigare. Till slut kan du skapa åtta mäktiga 
monster-Tarrangas.” I bild kommer en krigare som först exploderar men sedan byggs 
upp igen i slow-motion. Slutscenen visar det öde berglandskapet igen och framför visas 
ett par förpackningar samt några Tarrangakrigare tillsammans med logotyperna för 
Carlsen, Simba och Tarranga. Även webbadressen, www.tarranga.com, visas upp. Sam-
tidigt säger rösten: ”Vem kommer att segra? Tarrangas öde ligger i dina händer.” 

Reklamfilmen visades enbart under den tredje helgen och visades då fem gånger på lör-
dagen och sex gånger på söndagen. 

16. TV-SPELSJOYSTICK  

Reklamfilmen gör reklam för olika joysticks, vilka var och en innehåller fem stycken 
TV-spel. Joysticken kopplas direkt till TV: n. Märket är Plug it in and Play TV games. 

Reklamfilmen inleds med att logotypen för Plug it in and Play TV games visas samt i-
digt som en mansröst säger: ”Original-TV-spelen är tillbaka med hela fem klassiska 
spel i samma joystick, som kopplas direkt till TV: n. ” Därefter visas varje joystick 
kopplad till en TV och delar ur själva spelen syns i TV-rutan samtidigt som spelen pre-
senteras av rösten: ”Pack-man som alla känner till. Nya spel med dina Disneyfavoriter, 
som till exempel Aladdin och Lejonkungen. Alla fem Disneyspelen i en joystick. Ms 
Pacman är tillbaka och detsamma gäller Pole Position. Koppla den direkt till din TV och 
spela på! Alla de välkända TV-spelen i din hand.” Slutscenen är en blå bakgrund med 
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logotyperna för BR leksaker och Toys´r´us samtidigt som rösten säger: ”Fem häftiga 
TV-spel i en joystick finns hos BR leksaker och Toys´r´us.” 

Reklamfilmen började visas under den tredje helgen och visades då två gånger på lörda-
gen och två gånger på söndagen och under den sista helgen visades den sex gånger på 
lördagen och fyra gånger på söndagen. 

17. 0939-104 06 66, NUMMER ATT RINGA 

Tjänsten som det görs reklam för är ett telefonnummer dit man kan ringa för att prata 
med någon. Inget företag eller logotype syns i reklamfilmen, enbart en adress: C.I. Box 
10100, 100 55 Stockholm. 

Reklamfilmen inleds med en ung kvinnoröst som säger: ”Hallå där! Visst vore det kul 
att prata lite med någon precis just nu?” I bakgrunden visas hela tiden ett par ungdomar 
som dansar till musiken som spelas och ser glada ut. I nederkanten av bilden syns även 
en tecknad mobiltelefon och telefonnumret 0939-104 06 66 och uppgifter om att det 
kostar 9,90kr/min att ringa. Rösten uppmanar även tittaren att ringa det angivna numret. 
I slutet visas telefonnumret, prisuppgifterna samt adressen i bild. 

Reklamfilmen visades enbart en gång under vår valda tidsperiod och det var på lördagen 
den tredje helgen. 

18. KELLOGG´S FROSTIES MED 1/3 MINDRE SOCKER 

Kellogg´s Frosties är frukostflingor gjorda av majs, från det amerikanska företaget Kel-
logg´s. Det finns två olika Kellogg´s Frosties, en första variant och sedan den här vari-
anten innehållande en tredjedel mindre socker. Produktens ”maskot” är en tecknad tiger. 

Inledningsvis visas texten: ”En ny Frosties är ute på sta´n” med stor svart text mot en 
beige bakgrund. Därefter spelas hög musik och vi får se två stycken killar som gör olika 
tricks på varsin BMX-cykel. Ny scen. Musiken tonas ned lite och ett flingpaket visas 
och i bakgrunden syns skuggan av ”maskoten” Tigern som står och äter ur en skål med 
flingor. Samtidigt säger en mansröst: ”Kellogg´s har nämligen gjort en ny version av 
Frosties, med en tredjedel mindre socker.” Därefter syns Tigern på en BMX-cykel med 
ett flingpaket ståendes på ett bord bredvid och rösten säger: ”Prova och lägg in en helt 
ny växel.” Tigern säger då: ”Frosties med en tredjedel mindre socker, de är great!” 

Reklamfilmen visades enbart under den sista helgen och visades då en gång på lördagen 
och en gång på söndagen. 

19. NESQUIKPUFFAR FRÅN NESTLÉ 

Produkten som det görs reklam för är frukostflingor gjorda av spröda majs-, vete- och 
havrepuffar med kakao. Märket är Nestlé. 

Reklamfilmen handlar om ett par, hos vilka det sitter fullt med barn runt frukostbordet. 
Alla äter Nesquikpuffar och kvinnan hjälper dem att få i sig sin frukost. Mannen kom-
mer in och säger: ”God morgon allihop!” Han tittar sedan på ett av barnen och säger: 
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”Hur går det i skolan, Anders?” varvid barnet svarar: ”Det är han som är Anders” sam-
tidigt som han pekar på ett av de andra barnen. Mannen tittar sedan på flingpaketet och 
säger: ”Nesquikpuffar? Ungarna verkar gilla dem!” Varvid kvinnan svarar: ”Javisst gör 
de!” En bild på ett flingpaket och en skål med flingor visas upp samtidigt som en kvin-
noröst säger: ”Spröda majs-, vete- och havrepuffar med kakao som ger mjölken den 
speciella Nesquiksmaken som barn älskar.” Barnen springer sedan iväg, förmodligen till 
skolan och kvinnan tittar då på mannen och frågar om inte de ska skaffa egna barn snart, 
varvid mannen ser förskräckt ut. Slutscenen visar återigen flingpaketet och skålen med 
flingorna samtidigt som rösten säger: ”Prova Nesquikpuffar!” 

Reklamfilmen visades enbart under den sista helgen och visades då tre gånger på lörda-
gen och fyra gånger på söndagen. 

6.2 Reklamfilmer på TV 4 

Nedan presenteras de reklamfilmer vi har valt att se närmare på från inspelningarna på 
TV 4. Dessa är utvalda då vi anser att de bryter mot delar eller hela RTVL och därför 
bör granskas noggrannare. 

1. LALANDIA, RESOR TILL DANMARK 

Lalandia är en semesteranläggning i Danmark som bland annat hyr ut små semesterhus 
och erbjuder en del aktiviteter som golf och badanläggningar.113 

Reklamfilmen inleds med en bild på en färja ute på havet och en dansk flagga formad 
som ett hjärta. Sedan ser man en sandstrand med människor som ligger och solar och 
badar. Nästa bild visar små hus och folk som i trädgården dukar ett långbord. Därefter 
hamnar man i ett badhus – både inomhus och utomhus – där barn leker i rutschbanor 
och vattenfall. Nästa bild är en närbild av en liten flicka som ler stort. Man får se att hon 
spelar golf med sin pappa. Bilden skiftar sedan till en familj bestående av mor- eller 
farföräldrar, mamma, pappa och två barn vid ett middagsbord. Alla ser glada ut. Spea-
kerrösten säger: ”Res med familjen till Lalandia, ett familjeparadis. Beställ broschyr 
eller boka direkt på Lalandia.dk.” Man får sedan se logotypen för Lalandia. 

Filmen visades endast en gång under den tid då vi bevakade TV 4: s sändningar. 

2. GRANNGÅRDEN 

Granngården är Lantmännens riksomfattande butikskedja med butiker och återförsäljare 
i hela Sverige. De har en inriktning mot områdena trädgård, djur och hus.114 

Handlingen i reklamen är att en pensionär och ett barn står vid kassan i en trädgårdsbu-
tik. Mannen i kassan säger: ”Så måste du vattna mycket från början Lotta” och tar fram 
en liten gul vattenkanna till barnet. Man får en närbild på flickan som säger: ”Det regnar 
ju ute!” Alla skrattar. Man hör glad musik. Bilden skiftar till stillbilder på händer som 
planterar en växt i en kruka. En text visas: ”Paketpris Blomjord och växtnäring 59:-” 
                                                 

113 Lalandia 2005. http://www.lalandia.dk/svenska [2005-04-20]. 
114 Granngården AB 2005. http://www.granngarden.se/ [2005-04-20]. 
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och en kvinnlig röst säger: ”Hos Granngården får du försmak av våren. Köp blomjord 
och växtnäring, tillsammans bara 59 kronor. Och satsa på riktigt bra såjord. Just nu två 
påsar för bara 30 kronor. Och du, glöm inte att köpa frön!” Granngårdens logotyp 
kommer fram. Den lilla flickans röst säger: ”Välkommen till Granngården!” 

Även denna film visades endast en gång under den tid vi bevakade sändningarna på 
kanalen. 

3. IKEA, SÄNGAR  

IKEA är ett stort svenskt möbelföretag med butiker världen över. De har tagit fram ett 
nytt sängsortiment anpassat för olika individers förutsättningar.  

Reklamfilmens handling: En liten flicka står på en kulle utanför ett bostadsområde, hon 
säger: ”IKEA har tagit fram ett helt nytt sängsortiment för att alldeles för många svens-
kar sover för dåligt.” Ny scen. Man ser en man som letar under kuddarna i soffan efter 
något. Han har morgonrock på sig och verkar stressad. Han rusar ut i köket där tre barn 
sitter och äter frukost. Han säger: ”Hallå, vem har tagit mina glasögon?” Han zoomas in 
och man ser att han har glasögonen på sig. IKEA-flickan dyker upp i köket och säger: 
”Han sover dåligt.” Ny scen. På en bänk i en lekpark sitter en ung mamma och skalar en 
banan. Hon slänger bananen i soptunnan bredvid sig och ger skalet till babyn i vagnen 
bredvid sig. Barnet skriker och kan inte sitta still. IKEA-flickan sitter i en klätterställ-
ning och säger: ”Hon sover dåligt.” Ny scen. Natt i bostadsområde. Flickan blåser luft i 
en papperspåse och smäller den. Man ser hur ljusen tänds i många av lägenhetsfönstren. 
Hon säger: ”Dålig djupsömn.” Ny scen. IKEA-butik med sängar uppradade. Flickan är 
där, hon säger: ”Och här är de, mjuka och fasta, höga och låga, runda och fyrkantiga, 
breda och smala, tunna och tjocka.” Hon hoppar runt i sängarna. Text visas: ”Köp säng 
för 5000:- så får du 500:- att handla annat för på IKEA.” 

Under den tid vi bevakade kanalens sändningar visades denna IKEA-reklam endast en 
gång. 

4. FILMEN PUHS FILM OM HEFFAKLUMPEN FRÅN WALT DISNEY 

Precis som på Kanal 5 visas på TV 4 reklam för Walt Disneys film Puhs film om heffak-
lumpen. Reklamen ser dock inte likadan ut på de olika kanalerna. På TV 4 visas först 
Walt Disneys logotype. Sedan får man se bitar ur filmen där Nalle Puh och hans vänner 
tittar fram bakom ett träd. De tittar på en liten elefant som leker. Bilderna skiftar till att 
alla vännerna leker och skojar med elefanten. De befinner sig i en skog. Man hör fanta-
sifulla ljud, till exempel när de hoppar och flyger genom luften. Speakerrösten tillhör en 
man: ”Hans namn är Heflitrumpetbuller Heffaklump den 4: e, men ni kan kalla honom 
Heffa. Han är den nya killen i sjumilaskogen.” Nalle Puhs vän Tiger säger då: ”Jag gil-
lar killen!” Och så tar speakern vid igen: ”Puhs film om Heffaklumpen, biopremiär 11: 
e februari. Ett helt nytt äventyr för hela familjen.”  

Reklamen visades fyra gånger under den period vi bevakade TV4: s sändningar.  
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5. DISNEYCHANNEL FRÅN VIASAT/COMHEM/QBOXER 

Reklamfilmen för Disneychannel på TV 4 visar samma grundbilder som den på Kanal 5 
med barnen som springer in för att se på TV och hunden som blir utelämnad, men efter-
som det görs reklam för andra filmer och program visas bitar ur dem. Här görs det re-
klam för filmen Pirates of the Caribbean och en TV-serie vid namn American dragon. 
Barnen som ser på Disneychannel får kläder från filmen och en pojke får en röd drak-
arm precis som pojken i American dragon. Speakern är en ung man som säger: ”Ni som 
har Disneychannel går en spännande vår till mötes. Missa inte biosuccén Pirates of the 
Caribbean med Johnny Depp i huvudrollen för första gången på svensk TV den 25: e 
februari. Lär dina barn känna Jake Long, trettonåringen som ärvt en drakes krafter, i den 
nya superserien Disneys American dragon, smygpremiär den 25: e februari. Saknar din 
familj Disneychannel? Ring 0856217000 eller besök er närmaste TV-handlare.”  

Reklamen visades fem gånger under den period vi bevakade TV4: s sändningar.   

6. KELLOGG’S RICE KRISPIES  

Rice krispies är en av Kellogg´s flingsorter och den är gjord på ris, havre och majs. 

Reklamen inleds i ett kök. En mamma står bortvänd och lagar och pysslar med något. 
Närmast i bild sitter en pojke vid köksbordet och äter Rice krispies. När han ska ta en 
ny portion märker han att det är slut och ser då besviken ut. Så ser man att han får en 
idé. Han plockar på sig ris i köket och ger sig av på sin cykel. På ett majsfält hämtar han 
majskolvar och på ett havrefält plockar han havre. Pojken cyklar sedan hem och plante-
rar detta i landet. En kvinnlig speakerröst berättar sedan: ”Prova en rolig nyhet från Kel-
logg’s, full av ris, havre, majs och 8 % kostfiber. Rice krispies multigrain – för sunda 
barn som växer.” 

Reklamfilmen visades endast en gång under den tid vi bevakade kanalens sändningar. 

7. WALT DISNEYS BAMBI PÅ DVD 

Walt Disney är ett filmbolag som producerar tecknade och animerade familje- och barn-
filmer. Filmen om rådjuret Bambi är en av de äldsta och har nu restaurerats för att kunna 
säljas på DVD. 

Reklamfilmen består av bilder ur Bambifilmen. Sagolik musik spelas i bakgrunden och 
ett barnskratt återkommer då och då. Speakern är en man: ”För första gången på Dis-
ney-DVD: Bambi digitalt restaurerad, i en 2 disc-specialutgåva med helt nytt ljud, bort-
klippta scener och MYCKET MER. Se Walt Disneys sagolika berättelse som du aldrig 
sett den förr. Bambi på DVD till nytt Disneypris den 23: e februari.” Man får se roliga 
scener då Bambi halkar på isen och snubblar i snön medan kaninen skrattar. 

Under den period vi bevakade kanalens sändningar visades reklamfilmen tre gånger. 
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7. Analys 

Vi kommer i följande avsnitt att analysera vårt insamlade material bestående av reklam-
filmer på Kanal 5 respektive TV 4. På grund av den stora skillnaden i mängden barnrik-
tade reklamfilmer på respektive kanal, nitton stycken på Kanal 5 och sju stycken på TV 
4, kommer analysen att se något olika ut beroende på vilken kanal det handlar om. Ka-
nal 5: s reklamfilmer kommer vi inte att presentera en och en i analysen utan vi går 
istället igenom varje kommunikativ funktion och lag för sig och tar upp olika exempel 
från reklamfilmerna. TV 4: s reklamfilmer kommer vi däremot att presentera en och en i 
analysen utifrån både de kommunikativa funktionerna och lagarna.  

7.1 Reklamfilmer på Kanal 5 

7.1.1 Roman Jakobsons kommunikativa grundfunktioner 

Den emotiva funktionen 

Den emotiva funktionen visas till exempel då sändarens önskan att sälja och uppfattning 
att just deras produkt/tjänst är den bästa kommer till uttryck i reklamfilmen. Funktionen 
används i flertalet av reklamfilmerna på Kanal 5. I till exempel reklamfilmerna för de 
olika filmerna, Shrek 2, Maskens återkomst, Syskonen Baudelaires olycksaliga liv och 
Puhs film om heffaklumpen, ger sändaren uttryck för att det är filmer som mottagaren 
verkligen måste se. Fraser som används är till exempel: ”Nu är hela familjens favoriter 
tillbaka. En av världens mest omtyckta filmer, nu med bonusmaterial som garanterat får 
alla att skratta”, ”Walt Disney Pictures presenterar ett helt nytt familjeäventyr på bio”, 
”Den här vintern är det största familjeäventyret inte vad du väntar dig” och ”SF presen-
terar ett magiskt, busigt och laddat äventyr.”  

Funktionen används även i många av de övriga reklamfilmerna. I exempelvis reklam-
filmen för Disneychannel ger sändaren uttryck för att kanalen visar storfilmer och suc-
céserier.  

Funktionen kan även visa på en omsorg om mottagaren från sändaren, vilket kommer 
till uttryck bland annat i reklamfilmen för Lego Knights Kingdom. Sändaren sänder i 
den reklamfilmen ut en känsla av lättnad över att de goda riddarna kommer att rädda oss 
från de onda riddarna, vilket visar på en omsorg om både sändaren själv samt mottaga-
ren. Även i reklamfilmen för Kinder Surprise visar sändaren på en sorts omsorg om 
mottagaren då det betonas att det är viktigt att vi har roligt och att allt det tråkiga be-
kämpas. 

Funktionen kan på sätt och vis även komma till uttryck enbart genom själva bilderna 
och inte genom talet. Det är till exempel tydliga skillnader mellan reklamfilmerna för 
Littlest Pet Shop och Lego Knights Kingdom, då den förstnämnda bygger väldigt 
mycket på sändarens uppfattning om att produkten är gullig och söt medan den sist-
nämnda snarare bygger på att produkten är häftig och spännande. Uppfattningarna 
kommer till uttrycket i reklamfilmernas utformning, då till exempel den för Littlest Pet 
Shop har en rosa bakgrund, spelar en gullig sång i bakgrunden och visar flickor som 
leker med produkten, medan den för Lego Knights Kingdom har en mörk bakgrund, 
spelar dramatisk musik och bygger på spänning. 
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Den referentiella funktionen 

Den referentiella funktionen kan användas i reklam för att utsända ett mer seriöst och 
vetenskapligt intryck. Funktionen kan framträda i reklam bland annat som omfattande 
produktbeskrivningar. Den referentiella funktionen används till exempel i reklamfil-
merna för de olika filmerna, då sändaren talar om när de har biopremiär eller att de 
kommer ut som DVD-film och då innehåller bonusmaterial, etcetera. Funktionen syns 
även tydligt i reklam för frukostflingorna, Kellogg´s Frosties, Nesquikpuffar och Kalas-
puffar, då de beskrivs som: ”Frosties med en tredjedel mindre socker”, ”Spröda majs-, 
vete- och havrepuffar med kakao som ger mjölken den speciella Nesquiksmaken som 
barn älskar” och ”Kalaspuffar ger massor med energi.”  

Den referentiella funktionen framträder även tydligt i reklamfilmer för olika leksaker, 
till exempel Bratz Babyz, Fur Real Friends björnar och TV-spels-joysticken. Bratz ba-
byz beskrivs: ”Till varje bebis får du matta, keldjur, nappflaska och väska”, Fur real 
Friends björnar: ”De är precis som nyfödda och blinkar med ögonen när du kelar med 
dem. Och så rör de på armarna precis som riktiga små björnar” samt TV-spels-
joysticken: ”Original-TV-spelen är tillbaka med hela fem klassiska spel i samma joys-
tick, som kopplas direkt till TV: n. ” 

Den konativa funktionen 

Den konativa funktionen handlar om att mottagaren uppmanas av sändaren att göra nå-
got. Precis som Drotner påpekar vill reklam alltid få mottagaren att göra något och det 
kan därför tyckas att den konativa funktionen alltid är den dominerande.115 Det är såle-
des den funktion som syns allra tydligast i de reklamfilmer vi har sett på Kanal 5, då i 
princip alla nitton reklamfilmer i vårt material uppmanar mottagaren att göra något. 
Huvudsyftet med reklam är att få människor att köpa produkten som det görs reklam för 
och det är därför det som sändaren först och främst uppmanar mottagaren att göra. 
Uppmaningen kan dock ske på olika sätt, då den inte alltid går rakt på sak och säger: 
Köp det här! Vi har till exempel märkt att i många av reklamfilmerna använder sända-
ren sig av fraser som snarare vill få mottagaren att bli intresserad av eller nyfiken på 
produkten istället för att direkt uppmanas att köpa den, till exempel: ”Titta på de tre 
små björnarna!”, ”Inta fästningen, rädda kungariket”, och ”Följ med Aladdin och 
prinsessan Jasmine till Agrebah i Disney´s storfilm Aladdin”. Ett exempel på en reklam-
film som enbart använder sig av sådana uppmaningar är den för Lego City, som är ut-
formad enbart kring följande fraser: ”bygg den nya brandbilen, ge dig av till olyckspla t-
sen, fäll ut stegen och släck elden”. Två av reklamfilmerna använder sig även av direk-
ta uppmaningar att köpa produkten eller att använda tjänsten, såsom: ”Köp Bratz Babyz 
hos BR leksaker och Toys´r´us” och ”Ring 0939-1040666!” 

Den metaspråkliga funktionen 

Den metaspråkliga funktionen handlar om att meddelandet på ett eller annat vis ställer 
sig utanför och kommenterar sig själv, vilket är en funktion som vi inte har lagt märke 
till i reklamfilmerna på Kanal 5. 

                                                 

115 Drotner 2000, s. 186. 
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Den fatiska funktionen 

Den fatiska funktionen visas då sändaren försöker att befinna sig på samma våglängd 
som mottagaren, till exempel genom att inledningsvis säga: Hej! eller genom att tilltala 
honom/henne med du-form. Tillsammans med den konativa funktionen är det förmodli-
gen den funktion som används oftast i de reklamfilmer som vi har sett på Kanal 5. Sän-
daren talar i majoriteten av reklamfilmerna direkt till mottagaren genom att tilltala ho-
nom/henne med du eller ni, till exempel: ”Ni får spänning, leksak och choklad”, ”Tar-
rangas öde ligger i dina händer” och ”Till varje bebis får du matta, keldjur, nappflaska 
och väska.” I två av reklamfilmerna inleder sändaren även med att hälsa på mottagaren: 
”Hej igen! Är ni sugna på ett äventyr och lite smaskig Danonino?” och ”Hallå där! 
Visst vore det kul att prata lite med någon precis just nu?” 

Under avsnitt 2.1.2 tar vi upp Jan-Erik Nordlund och hans hänvisning till Piagets modell 
om barns utveckling i förhållande till deras ålder. Under den preoperationella perioden 
(ca. 2 år till ca. 7 år) lever barn ofta mycket i sin egen värld och har svårt att se saker ur 
ett annat perspektiv än sitt eget. De kan även ha svårt att skilja mellan fantasi och verk-
lighet och barn i yngsta åldern kan till exempel tro att dockor och tecknade figurer är 
verkliga. Om en figur eller röst i en reklamfilm då talar direkt till barnet genom att hälsa 
och tilltala honom/henne med du eller ni tror barnet förmodligen att det verkligen är 
direkt till honom/henne som figuren/rösten talar. Det gör att de kanske kan känna sig 
utvalda eller utpekade och på så vis skapa ett intresse för eller bli nyfikna på produkten.  

Den poetiska funktionen 

Genom den poetiska funktionen använder sig sändaren av sin kreativitet i ord, bilder 
och ljud, med till exempel rim och allitteration. Även jinglar, vilka är trallvänliga melo-
dier i reklam, kan ses som den här sortens funktion. En poetisk funktion som har varit 
särskilt framträdande på Kanal 5 är att själva reklamfilmen är utformad som en kort 
berättelse om produkten, vilket exempelvis reklamfilmerna för Lego Knights Kingdom, 
Kinder Surprise och Lego City visar prov på. Reklamfilmen är då utformad som en be-
rättelse med en man eller kvinna som berättare och med namn på figurer och platser. I 
centrum är självklart produkten som det görs reklam för. Under avsnitt 2.2.1 refererar vi 
till internationell forskning om barns förmåga att skilja mellan reklam och programin-
nehåll och konstaterar att förmågan utvecklas för de flesta barn först i åldern sju till åtta 
år. Att reklamfilmer är utformade som korta berättelser anser vi därför måste göra det 
extra svårt för främst barn som är yngre än sju år att förstå att det verkligen är en re-
klamfilm de ser. Under avsnitt 2.2.2 tar vi även upp forskningsresultat angående barns 
förmåga att förstå reklams syfte eller avsikt och det konstateras då att det är en förmåga 
som oftast växer fram senare än förmågan att skilja mellan reklam och programinnehåll. 
Erling Bjurström hävdar i sin forskningsöversikt att förmågan oftast växer fram först 
efter tolv års ålder. Att en del reklamfilmer är utformade som berättelser måste därför 
göra det svårt för barn att förstå vad det är de ser och många är förmodligen inte med-
vetna om att de blir utsatta för reklam, eftersom de kanske inte ens förstår vad reklam är 
för något. Vi kan dock inte veta om reklammakaren är medveten om barns svårigheter 
och därför utformar reklamfilmer som berättelser just för att de är medvetna om att det 
kan göra det desto lättare att påverka barn eller om det helt enkelt är för att göra reklam-
filmen roligare och mer intressant och att den på så vis ska påverka barn.   
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En annan poetisk funktion som används i ett par av reklamfilmerna är alltså jinglar om 
produkten. Mest framträdande är det i reklamfilmerna för Bratz Babyz och Fur real Fri-
ends björnar, i vilka en jingel om produkten spelas under hela reklamfilmen. Jingeln 
bygger både på en melodi och en text som väldigt lätt fastnar i huvudet på mottagaren. 

Allitteration är en annan poetisk funktion som används i en av reklamfilmerna, nämli-
gen den för filmen Syskonen Baudelaires olycksaliga liv. Speakerrösten beskriver då 
filmen med orden: ”Det är fler magiska världar, mer kraftfulla krafter, fler skumma 
varelser och fler slemmiga slemgubbar.” 

7.1.2 TV-direktivet 

Uppmaningar att köpa en viss produkt/tjänst framträder på olika sätt i de nitton olika 
reklamfilmerna, det är dock svårt att avgöra huruvida det är direkta uppmaningar till 
minderåriga som utnyttjar deras oerfarenhet eller godtrogenhet eller inte. I reklamfilmen 
för Bratz Babyz uppmanas mottagaren till exempel att: ”Köp Bratz Babyz hos BR lek-
saker och Toys´r´us!” vilket enligt oss är en direkt uppmaning då produkten är något 
som vanligtvis enbart barn använder eller är intresserade av, även om den också kan 
köpas av vuxna. Reklamfilmen kan därför tyckas bryta mot första punkten i TV-
direktivet. I de övriga reklamfilmerna uppmanas inte minderåriga direkt att köpa en viss 
produkt/tjänst, utan sändaren använder sig snarare av indirekta uppmaningar. 

I ingen av de nitton reklamfilmerna uppmuntras minderåriga direkt att övertala sina för-
äldrar eller andra vuxna att köpa produkten/tjänsten. I reklamfilmerna för filmerna 
Shrek 2, Puhs film om heffaklumpen och Syskonen Baudelaires olycksaliga liv omtalas 
däremot filmerna som familjeäventyr eller som hela familjens favoriter, vilket kan ses 
som en indirekt uppmuntran att barn ska övertala föräldrarna att ta med hela familjen på 
bio. Reklamfilmerna håller sig dock inom ramarna för punkt två i TV-direktivet. Vi 
anser heller inte att någon av reklamfilmerna utnyttjar minderårigas förtroende för för-
äldrar, lärare etcetera eller visar minderåriga i farliga situationer. Enligt TV-direktivet 
får reklam inte heller avbryta barnprogram om dess sändningstid är kortare än trettio 
minuter. Under de fyra helger som vi har spelat in vårt material på Kanal 5 har alla 
barnprogram varit längre än trettio minuter och det har därmed varit tillåtet att avbryta 
dem med en reklampaus. 

Sammanfattningsvis anser vi att två av reklamfilmerna bryter mot TV-direktivet, nämli-
gen den för Bratz Babyz och den för telefonnumret 0939-104 06 66. I båda reklamfil-
merna uppmanas mottagaren direkt att köpa produkten respektive använda tjänsten, 
vilket inte är tillåtet enligt TV-direktivet. 

7.1.3 ICC: s grundregler 

Punkterna 1a-c i ICC: s grundregler handlar om hänsyn till godtrogenhet och oerfaren-
het. Under 1b talas det då bland annat om att det måste framgå tydligt hur stor/liten pro-
dukten är, om det krävs extra tillbehör eller om produkten ingår i en serie. Vi anser att 
det i reklamfilmen Pokémon Advanced Series 2 är väld igt svårt att avgöra hur stora fi-
gurerna är, då de enbart visas upp mot en blå bakgrund och utan att hållas upp av några 
människohänder, det kan därför tyckas att mottagaren på sätt och vis vilseleds. Det 
framgår dock klart och tydligt att produkten är en del av en serie eller samling, då pre-
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sentatören påpekar att: ”The collection goes on. ” Även i reklamfilmen för Tarrangakri-
gare återkommer samma problem då det är svårt att avgöra hur stor produkten är då de 
hela tiden rör på sig själva, utan hjälp av människohänder, vilket förmodligen kan vilse-
leda barn. Dock framgår det tydligt att produkten ingår i en samling av åtta olika figurer 
och att man får en ny krigare i varje paket. I övriga reklamfilmer framgår storlek och 
serie tydligt. Angående punkten att om det ska framgå om tillbehör krävs till produkten, 
är det enbart en reklamfilm som är aningen otydlig på. I reklamfilmen för Littlest Pet 
Shop framgår det nämligen inte om de tillbehör, såsom hus åt figurerna, medföljer eller 
ska köpas separat. Det kan dock ses som att tillbehören inte krävs för att kunna använda 
produkten och reklamfilmen kan därför inte sägas bryta mot ICC: s grundregler. Till en 
utav produkterna krävs batterier, nämligen till Fur Real Friends björnar, och i slutet vi-
sas en text om att batterier inte medföljer, men texten är oerhört liten och knappt synbar. 
Enligt ICC: s grundregler ska sådan information tydligt anges i reklamfilmen, men det 
framgår inte hur tydligt. Texten är visserligen väldigt liten, men den är ändå läsbar, så 
vi anser att reklamfilmen inte bryter mot reglerna. 

Punkt nummer två i ICC: s grundregler handlar om säkerhet och trygghet och vi anser 
inte att någon av de nitton reklamfilmerna på Kanal 5 bryter mot den här punkten. 

Punkterna 3a-b i ICC: s grundregler handlar om sociala värderingar. I enbart en av re-
klamfilmerna får vi intrycket att avsaknaden av produkten kan göra att barnet hamnar 
utanför gemenskapen och det är i reklamfilmen för Disneychannel. Mottagaren får veta 
att hon/han går en spännande vår till mötes om hon/han skaffar sig Disneychannel, vil-
ket kan tolkas som att det enbart är då som man får en spännande vår. En tolkning av 
reklamfilmen kan även vara att den medverkande hunden hamnar utanför gemenskapen 
då han inte lyckas ta sig in och vara med och titta på Disneychannel.  Det är dock inte 
något som framgår särskilt tydligt och vi anser därför inte att reklamfilmen bryter mot 
ICC: s grundregler. 

Sammanfattningsvis anser vi att det enbart är reklamfilmerna för Pokémon Advanced 
Series 2 och för Tarrangakrigare som bryter mot ICC: s grundregler, då det i dessa re-
klamfilmer inte framgår hur stor/liten produkten är och barn kan därför lätt vilseledas.  

7.2 Reklamfilmer på TV 4 

1. LALANDIA, RESOR TILL DANMARK 

RTVL 

Den annonserade varan är en resa till Danmark och möjligtvis även semesterhus, något 
som typiskt inte köps av barn. Trots detta innehåller filmen ändå bilder som kan locka 
barn, till exempel barn som leker och har kul i badhuset och ute på golfbanan. De inle-
dande sekunderna i filmen - som Konsumentverket påpekar är viktiga – kan man dock 
inte säga riktar sig till barn. En färja ute på öppet hav är ingen typisk bild att fånga barns 
uppmärksamhet. Speakerrösten riktar inte heller sitt tal till barn och man kan inte höra 
några barnröster. Inte heller medverkar tecknade figurer, dockor eller andra liknande 
figurer som fångar barns intresse. Tidpunkten för reklamens sändning är givetvis också 
viktig att ta i beaktande, i hänseende till när flest barn ser på TV. Lalandia-reklamen 
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sändes en fredagskväll en kort stund innan programmet Fortet, som är ett typiskt famil-
jeprogram. Programmet sänds en tid då flest barn ser på TV. 

Vi bedömer att reklamfilmen inte kan sägas vara riktad till barn. Den är troligtvis gjord i 
syfte att fånga intresset hos barnfamiljer men det faktum att den innehåller bilder som 
kan intressera barn och sänds en tid då många barn ser på TV gör dock att den kan på-
verka barn att vilja ha varan och försöka påverka sina föräldrar till köp. 

2. GRANNGÅRDEN 

RTVL: 

Varorna som det görs reklam för är trädgårdsprodukter och kan inte sägas användas av 
eller intressera de flesta barn. Anslaget till filmen visar dock en liten flicka som till-
sammans med någon som man tror är hennes farmor eller mormor handlar i Granngår-
dens butik. Hon ser glad ut och alla skrattar åt hennes skämt. Även den avslutande 
speakerrösten tillhör flickan. Dock medverkar inga figurer som kan fånga barns upp-
märksamhet. Även denna reklamfilm sänds i samband med Fortet som många barn tar 
del av. 

Vi bedömer att allt sammantaget är det tydligt att filmen inte är riktad till barn då pro-
dukterna inte typiskt intresserar dem. Antagligen används barnet i filmen som ett sätt att 
skapa ett lättsamt och humoristiskt inslag. Kanske är den typiske Granngårdenkunden 
en vuxen med familj och kan relatera till barnets finurlighet. 

3. IKEA, SÄNGAR 

RTVL: 

Den annonserade varan är sängar, inget som lockar barn till köp. Precis som i Grann-
gården-reklamen är de inledande sekunderna dock en scen med en liten flicka, i bild och 
pratandes. Speakerrösten är hela tiden ett barns och den lilla flickan återkommande, 
något som Konsumentverkat varnar för. Det förekommer dock inga tecknade figurer 
eller dockor. Denna reklamfilm sändes också i samband med familjeprogrammet Fortet. 

Vår bedömning blir ändå att reklamen inte är riktad till barn på grund av varan som 
IKEA vill sälja. Även i denna film är det troligt att barnet används för att lätta upp 
stämningen och ge ett positivt intryck. Självklart skulle det också kunna vara ett knep 
från IKEA: s sida att indirekt påverka barn att få en syn på IKEA som någonting skoj, 
särskilt när flickan i slutet hoppar i sängarna. 

4. FILMEN PUHS FILM OM HEFFAKLUMPEN FRÅN WALT DISNEY 

RTVL: 

Varan som annonseras är en film från Walt Disney som säkerligen intresserar många 
vuxna men ändå troligen är gjord för barn. Eftersom man kan slå fast att produkten i sig 
riktar sig till barn är det enligt Konsumentverket viktigt att inte utformningen av rekla-
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men och tidpunkten då reklamen sänds talar för att reklamen riktar sig till denna må l-
grupp. 

Reklamfilmen innehåller tecknade figurer som alla barn känner igen, skojiga ljud från 
filmen och någon sorts cirkusljud i bakgrunden. Speakerrösten tillhör en vuxen man 
som låter exalterad. Reklamen visas i ett avbrott i serien Grottfolket , ett program som 
sänds den tid på fredagar då flest barn ser på TV. 

Att filmen riktas till barn råder det ingen tvekan om. Både varan och reklamen är sådana 
att barn lockas av dem. Vi anser det viktigt att lägga märke till hur speakerrösten påpe-
kar att biopremiären är för hela familjen, något som TV4 kanske ser som ett sätt att 
komma undan barnreklamförbudet genom att påstå att reklamen riktar sig till familjer. 

TV-direktivet: 

Reklamfilmen uppmanar inte direkt minderåriga att köpa produkten, eller i detta fall: gå 
på bio och se filmen. Den säger endast att filmen har premiär den 11: e februari. Den 
uppmanar därmed inte heller minderåriga att övertala sina föräldrar eller andra att gå på 
bion.  

TV-direktivet säger också att reklam inte får utnyttja det speciella förtroende minderåri-
ga hyser för föräldrar, lärare eller andra personer. Denna reklamfilm bryter inte heller 
mot detta. Den visar inte heller minderåriga i farliga situationer. 

Vi anser därför inte att reklamfilmen strider mot TV-direktivet. 

ICC: s grundregler: 

Eftersom den annonserade varan är en film är det inte troligt att reklamfilmen kommer 
att vilseleda barn om produktens storlek, värde, beskaffenhet, hållbarhet och prestanda. 
Inga extra tillbehör behövs heller för att använda produkten (biobesöket). Annars hade 
det varit nödvändigt att i reklamfilmen visa att detta extra tillbehör behövs vid använd-
ning. Inga prisuppgifter visas heller i samband med reklamen. 

Filmen förmedlar inte känslan av att själva innehavet eller användningen av 
produkten ger ett barn eller en ungdom fysiskt, socialt eller psykologiskt över-
tag över jämnåriga eller att avsaknad av produkten kan få motsatta följder.  

Sammanfattningsvis kan man säga att reklamen inte på något vis strider mot 
ICC: s grundregler. 

Kommunikationsmodellen: 

Den emotiva funktionen som vill visa sändarens uppfattning är här att filmen om Puhs 
film om heffaklumpen är ett helt nytt Disneyäventyr för hela familjen. Man får inga di-
rekta köpuppmaningar utan den konativa funktionen är mer att ge ett lockande intryck. 
Man får endast veta när man kan gå och se den på bio. Ett personligt intryck ges genom 
det personliga pronomenet ni i meningen ”ni kan kalla honom Heffa”, vilket bjuder in 
mottagaren i filmen och dess handling och visar på en fatisk funktion. 
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5. DISNEYCHANNEL FRÅN VIASAT/COMHEM/QBOXER 
 
 
RTVL: 

Varan som ska säljas är Disneychannel, en kanal som uppskattas av främst barn. Även 
här är det alltså en risk att bryta mot RTVL: s förbud mot barnreklam om reklamfilmen 
använder sig av knep som kan locka barn. 

Halvtecknade och animerade figurer – som American dragonkillen – förekommer, så 
också barn och djur (hunden). Man får se bitar av detta program som är riktat till barn. 
Speakerrösten tillhör dock en vuxen man. 

Reklamen sändes en fredagskväll den tid då flest barn ser på TV, dock i samband med 
Nyheterna som kanske inte direkt lockar barn.  

Reklamfilmen visas även frekvent på Kanal 5 under de tider då barnprogram sänds och 
där all reklam är riktad till barn. Vi anser att Disneychannels reklam tydligt är riktad till 
barn. TV 4 menar möjligtvis att reklamen är riktad till föräldrar då speakerrösten bland 
annat säger: ”Lär dina barn känna Jake Long” och ”Saknar din familj Disneychannel?”, 
vilket inte är fallet på Kanal 5 där speakerrösten riktar in sig mer på barnen direkt. 

TV-direktivet: 

Reklamen uppmanar inte minderåriga att köpa produkten genom att utnyttja deras oerfa-
renhet eller godtrogenhet och uppmuntrar inte direkt minderåriga att övertala föräldrar 
att göra det. Den riktar snarare in sig på att göra barnen sugna på att se filmerna och 
serierna som visas på kanalen och samtidigt försöker den att direkt övertala föräldrarna 
att låta sina barn få chansen att se på kanalen. 

Den visar inte minderåriga i farliga situationer och utnyttjar inte minderårigas förtroen-
de för vuxna. 

Reklamfilmen bryter således inte mot TV-direktivet. 

ICC: s grundregler: 

Inga extra tillbehör behövs för att se på kanalen, om man inte räknar med TV: n och 
dessutom parabolen vilket kan vara lite otydligt i reklamfilmen. 

Vad gäller prisuppgifter ges ingen direkt summa och ordet endast används inte heller. 
Vi anser dock att reklamen ger en känsla av att produkten ifråga utan vidare ryms inom 
varje hushållsbudget och att barn på sätt och vis kan ”kräva” att deras föräldrar låter 
dem få lära känna Jake Long och de andra karaktärerna i TV-serierna på kanalen. Ett 
barn skulle mycket väl av denna reklamfilm kunna få känslan av att avsaknaden av pro-
dukten kan få till följd att man hamnar i ett socialt eller psykologiskt underläge. Även 
om det inte förekommer några direkta uppmaningar till barnet att övertala sina föräldrar 
till köp kan man se alltså se tendenser till indirekta uppmaningar, något som däremot 
inte förbjuds varken i ICC: s grundregler eller i TV-direktivet. 
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I övrigt visas inga barn i farliga situationer och reklamfilmen uppmuntrar inte till att 
uppsöka farliga situationer eller att söka sällskap med främmande personer. 

Eftersom ICC: s grundregler är svåra att rent teoretiskt applicera då de inte ger några 
tydligare exempel eller gör några gränsdragningar gör vi den sammantagna bedömning-
en att reklamen inte bryter mot dem. 

Kommunikationsmodellen: 

Sändarens uppfattning om produkten är att kanalen visar spännande, kvalitativa filmer 
och TV-serier som alla barn och familjer borde få chansen att uppleva, vilket visar på en 
emotiv funktion Genom att beskriva en utvald film och en serie använder sändaren sig 
av den referentiella funktionen och ger på så sätt ett förtroendeingivande intryck – ”bio-
succén Pirates of the Caribbean med Johnny Depp i huvudrollen för första gången på 
svensk TV” och ”Jake Long, trettonåringen som ärvt en drakes krafter, i den nya super-
serien.”  

Den konativa funktionen används också i reklamfilmen då sändaren uppmanar mottaga-
ren att ringa ett specifikt nummer eller att besöka sin närmaste TV-handlare. 

6. RICE KRISPIES MULTI GRAIN FRÅN KELLOGG’S  

RTVL: 

Varan kan troligtvis tilltala människor i alla olika åldrar. Just denna Kellogg’s-vara har 
dock som tydligt syfte att locka barn då den har tecknade figurer på paketet och texten 
är skriven med ett roligt barnsligt teckensnitt. På Kellogg’s hemsida har Rice krispies en 
egen sida som uppenbarligen ska intressera barn. Den är klart blå och har många teck-
nade figurer i roliga färger. Samma figurer som finns på flingpaketet finns också på 
hemsidan. 

Både anslaget och resten av filmen handlar om en liten pojke och hans finurlighet. Man 
ser saker ur hans perspektiv, något som barn kan relatera till. Inga tecknade figurer är 
med förutom de som finns på varans paket som syns i slutet av filmen. Konsumentver-
ket skriver dock att eft ersom tecknade figurer ofta i sig får anses ägnade att fånga upp-
märksamheten hos barn under tolv år bör sådana inslag användas med försiktighet. 
”Detta gäller givetvis särskilt vid marknadsföring av produkter som tydligt vänder sig 
till barn. Detta gäller även då tecknade figurer utgör ett företags eller en produkts varu-
märke eller logotype”.116 

Reklamavbrottet var i familjeprogrammet Fortet som uppskattas av många barn. 

Vi gör bedömningen att reklamen är riktad till barn och att TV 4 således bryter mot 
RTVL. 

TV-direktivet: 
                                                 

116 Konsumentverket ”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV” 
http://www.reklam.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=1498 [2005-02-03]. 
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Reklamfilmen utnyttjar inte barns oerfarenhet eller godtrogenhet genom att uppmuntra 
direkt till köp eller att få dem att övertala någon annan att köpa varan. Den skadar heller 
inte barns förtroende för föräldrar och andra vuxna och visar inga barn i farliga situatio-
ner. 

Reklamfilmen håller sig klart inom TV-direktivets ramar. 

ICC: s grundregler: 

Eftersom den annonserade varan är frukostflingor finns inga eventuella extra tillbehör 
och man kan inte vilseledas när det gäller varans storlek och prestanda. Inte heller den 
färdighet, skicklighet och ålder som krävs för att använda varan kan i reklamen vilsele-
das. Man får se en pojke i 5-6-årsåldern som äter och uppskattar produkten vilket är 
ganska talande. 

Inga prisuppgifter ges om produkten.  

Filmen har en munter stämning och visar en lugn sommarmiljö. Den innehåller inga 
framställningar i ord eller bild som kan medföra att barn eller ungdomar utsätts för fy-
siska skadeverkningar eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende. Den 
uppmuntrar inte heller någon att försätta sig i farliga situationer.  

Vad det gäller de sociala värderingar som reklamen förmedlar kan man inte påstå att 
den undergräver föräldrars auktoritet eller ansvar och inte heller deras normer för om-
döme och smak. Den enda vuxna i reklamen har en liten och ganska obetydlig roll. Det 
är pojken som är initiativrik och försöker odla fram mer flingor då de är slut eftersom 
mamman inte köpt nya. Man får dock av scenen endast intrycket av att barn är påhittiga 
och alltid finner lösningar på problem bara de har en morot. 

Vi anser att ICC: s grundregler efterföljs i reklamfilmen. 

Kommunikationsmodellen: 

Sändaren vill ge budskapet att Kellogg’s Rica krispies är nyttigt för barn. Den referent i-
ella funktionen visas genom att speakern förklarar att produkten är full av ris, havre, 
majs och 8 % kostfibrer. Detta är ett sätt att ge ett seriöst och vetenskapligt intryck.  

”Prova en rolig nyhet från Kellogg’s” säger speakern och det är inte svårt att uttolka att 
detta är vad reklamen vill få oss att göra. Mottagaren uppmanas dock inte direkt att köpa 
varan eftersom detta kan vara överflödigt i reklam som alla vet har som syfta att främja 
köplust av varan. Att använda ordet prova kan också ge ett intryck av att sändaren själv 
tror på varan och tror att om man en gång provat den vill köpa mer. 

7. FILMEN BAMBI FRÅN WALT DISNEY PÅ DVD 

RTVL: 

Filmen Bambi är gjord för barn, men är så pass gammal att den möjligtvis intresserar 
även något äldre människor på grund av nostalgiskäl. Den innehåller dock många av de 
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faktorer som anses locka barn, till exempel kända tecknade figurer och det pampiga 
anslaget med trolleriljud. Dessutom finns det tecknade figurer på omslaget till filmen 
som visas precis i slutet av reklamen. Även denna reklam visades en fredagskväll i 
samband med Fortet. 

TV-direktivet: 

Inga köpuppmaningar förekommer, varken direkt riktade till barns köplust eller till att 
få dem att övertala föräldrar eller andra att köpa filmen. Den utnyttjar inte heller något 
av det eventuella förtroende barn hyser för föräldrar, lärare eller andra personer. Inga 
farliga situationer visas heller i reklamfilmen. 

Reklamfilmen följer således TV-direktivets alla föreskrifter.  

ICC: s grundregler: 

Eftersom den annonserade varan är en film är det svårt att i reklamen underskatta den 
färdighet, skicklighet och ålder som normalt krävs för att använda produkten. Varans 
verkliga storlek, värde, beskaffenhet, hållbarhet och prestanda är också svårt att bli vil-
seledd om i samband med den aktuella produkten. Inga extra tillbehör krävs för att an-
vända produkten, så vida man inte räknar med själva dvd-spelaren men det anser vi inte 
att man kan göra. 

Vad det gäller prisuppfattningen får den enligt ICC: s grundregler inte vara utformad så 
att barn kan få en överdriven uppfattning om produktens verkliga värde, till exempel 
genom användning av ordet endast. I Bambi-reklamen används inte ordet endast, dock 
påstår man att filmen finns till ett helt nytt Disney-pris. Man kan ju fråga sig vad detta 
egentligen betyder. Det är en helt intetsägande mening som ger intrycket att det skulle 
innebära att varan är billig. Detta skulle möjligtvis kunna dömas som ett sätt att vilsele-
da barn om det egentliga priset på varan. 

Reklamfilmen kan inte på något sätt få barn att försätta sig i farliga situationer eller söka 
sällskap med främmande personer. 

Man får av reklamfilmen inte intrycket att själva innehavet eller användningen av pro-
dukten kan ge ett barn eller ungdom fysiskt, socialt eller psykologiskt övertag över 
jämnåriga eller att avsaknaden av produkten kan få motsatta följder. 

Trots det något luriga sättet att förklara varans pris gör vi ändå bedömningen att rekla-
men inte bryter mot ICC: s grundregler. 

Kommunikationsmodellen: 

Den emotiva funktionen visas då sändaren ger uttryck för sin uppfattning att alla borde 
se den nya versionen av den gamla Bambi-filmen – ”Se Walt Disneys sagolika berättel-
se som du aldrig sett den förr”. 

Ett seriöst intryck skapas genom att använda den referentiella funktionen som i reklam-
filmen för filmen Bambi. Man får i reklamfilmen veta att filmen är ”digitalt restaurerad, 
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i en 2disc-specialutgåva med helt nytt ljud, bortklippta scener”. Detta ger känslan av att 
man får något helt nytt fastän filmen egentligen är densamma som förut. 

Den konativa funktionen används genom att speakern ger uppmaningen att ”se filmen”. 
Frasen kan tolkas som en indirekt uppmaning. Man får också veta att filmen finns till ett 
”helt nytt Disneypris”. Däremot ges ingen direkt köpuppmaning.  
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8. Diskussion och slutsatser 

I vår undersökning kom vi fram till att Kanal 5 enbart visade barnriktad reklam under 
vår valda tidsperiod då vi samlade in vårt material. Tiden då vi spelade in var under 
kanalens barnprogram på lördags och söndagsmorgnar och det är då fritt fram för kana-
len att visa barnriktad reklam eftersom de inte behöver följa Sveriges rådande barnre-
klamförbud. För barn som tittar på barnprogrammen på kanalen matas de då av ständigt 
återkommande reklamfilmer som uppmanar dem att ”Prova Nesquikpuffar”! eller att 
”bygga den nya brandbilen från Lego City” etcetera. TV-direktivet säger dock bland 
annat att reklamen inte direkt får uppmana minderåriga att köpa en viss produkt, vilket 
inte efterföljdes i två av reklamfilmerna, nämligen de för Bratz Babyz från MGA Enter-
tainment och telefonnumret 0930-104 06 66. Både TV-direktivet och ICC: s grundregler 
är dock ganska diffust utformade, då de är svårtolkade och inte ger några direkta exem-
pel på vad som menas med varje regel. Reklammakarna verkar utnyttja detta och upp-
manar istället minderåriga att köpa produkten på andra sätt än att uttala det direkt till 
dem. I alla nitton reklamfilmer som vi har sett på Kanal 5 uppmanas mottagaren på ett 
eller annat sätt att skapa intresse för eller bli nyfiken på produkten, till exempel genom 
fraser såsom: ”Titta på de tre små björnungarna!” eller ”Samla alla tre cd: s så får du 
massor av timmar av speltid!” Reklammakarna kan på så sätt enkelt undkomma lagarna 
och ändå påverka sin målgrupp. Enligt TV-direktivet och ICC: s grundregler får reklam 
heller inte direkt uppmuntra barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa en 
produkt/tjänst, vilket kan undkommas genom att reklammakarna istället exempelvis 
benämner en film som ett familjeäventyr. Att beskriva en film som ett familjeäventyr 
kan ses som en indirekt uppmuntran att barn ska övertala föräldrarna att ta med hela 
familjen på bio.  

Under de fyra helger vi granskade TV 4: s sändningar på fredagars och lördagskvällar 
(en sammanlagd granskad tid på 64 timmar) bröt de mot Radio och TV- lagen hela tret-
ton gånger med fyra olika reklamfilmer tydligt riktade till barn. Man kan då fråga sig 
hur detta kommer sig. Anmäls TV 4 aldrig? I Dagens Nyheter den elfte april kunde man 
läsa en artikel skriven av Katarina Bjärvall om TV 4: s barnreklamförbud och det fak-
tum att de bryter mot det återkommande. Hon skriver att konsumentombudsmannen vid 
början av 2000-talet vid flera tillfällen anmälde TV 4 till Marknadsdomstolen för olika 
reklaminslag som man menade bröt mot barnreklamförbudet. Ett av dessa inslag fälldes, 
men de övriga friades. Sedan 2002 har KO inte gjort någon anmälan. ”TV 4 kan egent-
ligen gå hur långt som helst utan att vi kan nå dem”, säger Konsumentverkats Britt-Mari 
Törnkvist.117 

Vi vet dock inte huruvida det faktum att barnreklamförbudet nu ska slopas har någon 
påverkan på frekvensen av icke tillåten reklam på TV 4 eller ej. En möjlighet är att man 
både från TV 4: s och Konsumentverkets sida mer och mer tummar på reglerna eftersom 
de ändå inte kommer att gälla länge till och då inte från lagstiftarnas håll kan anses vara 
särskilt viktiga.  

Den riktade reklamen på TV 4 inkluderar, precis som reklamfilmer på Kanal 5, ofta 
ordet familjen, till exempel: ”ett helt nytt familjeäventyr” och ”Saknar din familj Dis-

                                                 

117 Bjärvall, Katarina 2005. ”Reklamförbudet borde gälla i hela EU.” Dagens Nyheter 2005-04-11. 
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neychannel?” Vi tolkar det som att kanalen försöker påpeka att reklamen inte är riktad 
till barnen utan hela familjen, precis som hävdades i fallet Tsatsiki, morsan och polisen 
där TV 4 menade att reklamavbrottet i filmen var ok eftersom filmen inte i första hand 
var riktad till barn utan sändes som en familjefilm. Argumentet fungerade och fallet 
avskrevs. Om TV 4: s försök att få reklamen att verka riktad till familjer påverkar till att 
de inte anmäls och om de gör det inte fälls kan vi dock inte dra några slutsatser om. 

De fyra reklamfilmer som bröt mot RTVL var alla utplacerade i eller i samband med 
familjeprogram, ofta i samband med det populära Fortet. Detta känns inte som ett 
olyckligt sammanträffande utan vi tror att det är planerat. Eftersom vi endast granskat 
den tid då flest barn tittar på TV på helgerna kan vi dock inte dra några säkra slutsatser 
angående detta. 

Värt att notera är även att i de fall då TV 4 bryter mot RTVL och visar barnreklam följs 
ändå ICC: s grundregler och TV-direktivet. Detta menar vi pekar på att det finns en stor 
kunskap om det rådande regelverket och att man väljer att bryta mot RTVL men inte 
vågar gå längre än så. Det tyder på en attityd att det är ok att tumma på reglerna till en 
viss grad bara man inte går för långt. Hur kommer det då att se ut på TV 4 efter 2013 då 
det blir tillåtet att sända barnreklam? 

I vår undersökning har vi använt oss av Roman Jakobsons kommunikationsmodell och 
dess olika funktioner för att granska hur reklamfilmerna är utformade för att fånga barns 
intresse. Efter att ha genomfört analysen av vårt insamlade material visade det sig att 
samtliga funktioner utom en, den metaspråkliga funktionen, syntes tydligt i reklamfil-
merna på Kanal 5 och på TV 4. De två funktioner som syntes tydligast i reklamfilmerna 
var den konativa och den fatiska funktionen. Den konativa funktionen handlar alltså om 
att uppmana mottagaren att göra något och i fallet med reklam handlar det då om att 
uppmana mottagaren att köpa produkten. I barnreklam är alltså inte direkta uppmaning-
ar tillåtna och sändaren använder sig därför istället av indirekta uppmaningar som ska få 
mottagaren att bli intresserad av eller nyfiken på produkten. Den fatiska funktionen 
handlar om att sändaren vill befinna sig på samma våglängd som mottagaren och vi tror 
att det är något som reklammakare utnyttjar särskilt mycket i reklam riktad till barn, då 
direkta tilltal kanske lättare kan fånga deras uppmärksamhet. Vi har i vår analys även 
sett att flertalet reklammakare, främst på Kanal 5, väljer att utforma reklamfilmer som 
korta berättelser om produkten, en poetisk funktion, vilket vi tror har att göra med att de 
vill göra det både lättare och roligare för barn att förstå och ta till sig reklamen. Då det 
även är konstaterat att de flesta barn under ca. 7 år har svårt att skilja mellan reklam och 
programinnehåll,118 kan utformningen även ses som ett knep från reklammakarnas sida 
att påverka barn lättare.  

Reklam anklagas ofta för stereotypisering av könsroller, vilket vi förstår efter att ha sett 
de barnriktade reklamfilmerna på Kanal 5. Vi kan, med vårt material som grund, konsta-
tera att reklamfilmer för produkter som är typiskt pojkaktiga är i princip alltid utformad 
med en mansröst som presentatör, häftig musik och den bygger på spänning eller my-
stik. När reklamfilmen däremot gör reklam för en produkt som kan anses vara typisk 
flickaktig är den ofta utformad med en kvinna som presentatör, med gullig musik och 
ofta med till exempel en rosa bakgrund. Flickor framställs som oskyldiga rosa prinses-
                                                 

118 Jarlbro 2001, s. 10-12. 
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sor som leker snällt med sina dockor och smink medan pojkarna leker krig, släcker eldar 
och bygger borgar. Reklamfilmerna för Lego Knights Kingdom och Tarrangakrigare är 
typiska exempel på reklam på Kanal 5 som vänder sig till pojkar, medan reklamfilmerna 
för Littlest Pet Shop och Fur Real Friends björnar förmodligen vänder sig direkt till 
flickor. Reklamfilmer för produkter som inte är typiskt pojk- eller flickaktiga är däremot 
neutrala. Jarlbro tar upp frågan om framställningen av kvinnor och män i sin undersök-
ning och kommer då fram till att majoriteten av de barn som hon frågade inte la märke 
till att kvinnor framställdes på ett sätt och män på ett annat.119 Kanske tänker då barn 
inte heller på att reklamfilmer kan vara utformade olika beroende på om produkten vän-
der sig till en flicka eller en pojke. Vi anser ändå att stereotypiseringen av könsroller i 
reklam är ett hinder i ett samhälle som vårt som kämpar för jämställdhet mellan könen. 
Kanske är det mest pojkar som leker med Tarrangakrigare, men flickor ska därför inte 
behöva känna att de är annorlunda eller konstiga för att de har samma intressen som 
dem och likadant borde det vara för pojkar som kanske tycker att det är kul med Littlest 
Pet Shop. Vi anser att reklam har stor makt då den kan påverka så många, både medve-
tet och omedvetet, och den borde därför spegla verkligheten och inte bygga upp en falsk 
sådan, som till slut människor tror är den rätta. Vi är dock medvetna om att det i grund 
och botten handlar om pengar och att reklammakarna utformar reklamfilmerna så att de 
ska rikta in sig på en viss målgrupp, så att just den målgruppen ska känna sig träffad. 
Rönnberg skriver i sin artikel Barnreklamförbud – för vems skull? ”att media och re-
klam aldrig i sig kan lära ut nya attityder eller få barn att tycka på ett visst sätt, utan en-
bart underblåsa de värderingar de redan har”.120 Visst har alla människor förutfattade 
meningar och fördomar, även barn. Vi menar dock att det är viktigt att dessa fördomar 
inte bekräftas. Reklamen riktad till barn, såväl som den till vuxna, visar ofta könsstereo-
typer som inte bara speglar fördomar utan också förmodligen påverkar mottagaren. Barn 
är mycket mottagligare än vuxna för de budskap och attityder de utsätts för och har inte 
samma förmåga att kritiskt granska dem. Därför måste barn skyddas från både konsum-
tionssamhällets tryck och de fördomar - bland annat könsrelaterade - som frodas i re-
klamen.  

Margareta Rönnberg hävdar att vuxna inte ska ha ensamrätt till konsumtion, då även 
barn har rätt att ta del av den information som reklam förmedlar. Hon menar att ju tid i-
gare barn kommer i kontakt med reklam, desto tidigare lär de sig att förhålla sig kritiska 
till den. 121 Vi har tidigare visat att forskare är mycket oeniga om detta och många menar 
att det förhåller sig precis tvärtom i verkligheten än vad Rönnberg påstår. Vi anser att 
anpassningen till ett konsumtionssamhälle inte bör vara ett självändamål i sig. Männi-
skor indoktrineras dagligen med reklam som visar diverse produkter som de måste ha 
för ett långt och lyckligt liv i en för evigt ung kropp. Detta skapar stress, de måste jobba 
hårt, tjäna mycket pengar och vara goda konsumenter för skönhet kommer inte inifrån 
och lycka kan alltid köpas för pengar. Om vuxna människor inte klarar stå emot det sto-
ra reklamtrycket, hur ska då barnen göra det?  

Barn tillbringar idag mycket av sin tid ensamma på grund av att föräldrarna tvingas ar-
beta mer och på så vis inte har tid för dem.122 Samtidigt påpekar Jan-Erik Nordlund i sin 

                                                 

119 Bjørnebekk, Jarlbro & Tufte 1992, s. 32. 
120 Rönnberg 2000, s. 4-11. 
121 Rönnberg 2000, s. 4-11. 
122 Ziehe 1993, s. 16. 
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bok Television och socialisation att det är viktigt att barn i den preoperationella perio-
den (ca. 2 år till ca. 7 år) har en vuxen bredvid sig när de tittar på TV, då barn inte har 
samma förutsättningar som vuxna att förstå det de ser.123 Många barn i den här åldern 
tillbringar förmodligen ändå en hel del tid ensamma framför TV: n och med TV-
tittandet kommer även reklamen in i deras liv. De får då se leksaker, spel och andra ro-
liga produkter som framställs som något utöver det vanliga i spännande eller gulliga 
reklamfilmer och intresset väcks. Gunilla Jarlbro drar slutsatsen att många barn tror att 
reklam är någon sorts bruksanvisning eller information om att produkten finns i affären 
när den handlar om leksaker och spel, i sin undersökning, 124 vilket tillsammans med 
resultat från samma författares forskningsöversikt visar på att barn i den här åldern ofta 
inte ens vet vad reklam är eller varför det visas och då förmodligen lättare kan påverkas 
av den.125  

På grund av föräldrars stressiga liv får de förmodligen ofta dåligt samvete för att de inte 
hinner spendera mer tid med sina barn, vilket eventuellt ofta kan resultera i att barnet 
istället överöses med gåvor eller pengar, vilket Ziehe även tar upp i sin bok Kulturana-
lyser: Ungdom, utbildning, modernitet.126 Gåvorna eller pengarna kanske sedan blir 
eller går till produkter som barnen har sett reklam för eller som de har hört talas om 
genom sina vänner, men så är förstås inte alltid fallet. Det är överhuvudtaget svårt att 
veta eller mäta hur mycket reklam påverkar eftersom det är så många andra faktorer 
som också spelar in.127  

Slopandet av barnreklamförbudet är framtvingat av svenska och interna tionella företag, 
som producerar varor för barn, eftersom de förlorar pengar på att inte kunna marknads-
föra sina produkter på den svenska marknaden. Forskare som Rönnberg spelar dessa 
storföretag rakt i händerna med sina idéer om att barn så tidigt som möjligt bör skolas 
till goda konsumenter i det goda konsumtionssamhället. Eftersom TV 4 nu ändå fre-
kvent bryter mot RTVL utan påföljder blir konsekvenserna av lagändringen kanske inte 
särskilt markanta. Vi håller med Bjärvall som skriver att om EU tvingar Sverige att häva 
det kraftlösa förbudet är det kanske ingen större förlust. Bjärvall fortsätter: ”Vad som 
däremot vore värt att kämpa för vore ett förbud som utvidgades till att omfatta hela EU 
och som vässades så att det gav utslag även i domstolarna”.128  

Vi avslutar med ett talande citat ur Bjärvalls artikel: 

Men reklam är ju dagens barnkultur, säger radikala debattörer. Det är föräldrarna som 
är målgruppen, säger hycklande reklammakare. Snack, säger jag. När storasystrarna 
tittar på ”Fortet” i TV 4 stannar min tvååring upp inför Nesquicks superhjältar och näs-
ta dag på Konsum sträcker han sig efter de välbekanta figurerna på ett flingpaket vars 
kulturella innehåll består av socker.129  

                                                 

123 Nordlund 1996, s. 103. 
124 Bjørnebekk, Jarlbro & Tufte 1992, s. 32. 
125 Jarlbro 2001, s. 13-14. 
126 Ziehe 1993, s. 19-20. 
127Jarlbro 2001, s. 16-17. 
128 Bjärvall, Katarina 2005. ”Reklamförbudet borde gälla i hela EU.” Dagens Nyheter 2005-04-11. 
129 Bjärvall, Katarina 2005. ”Reklamförbudet borde gälla i hela EU.” Dagens Nyheter 2005-04-11. 
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Mycket pekar på att barn är en utsatt grupp, men trots lagar och förbud är de ändå svåra 
att skydda. 

8.1 Sammanfattning av slutsatser 

1. Lagar och förbud styr TV-reklam riktad till barn. Hur återspeglas det i reklam 
på TV 4 respektive Kanal 5? 

På TV 4 visas ingen reklam som direkt vänder sig till barn under tolv år, men däremot 
försöker kanalen undkomma lagen genom att visa reklamfilmer som indirekt vänder sig 
till barn under tolv år. Vår undersökning visar att reklam som indirekt vänder sig till 
barn ofta sammanfaller med familjeprogram, till exempel det populära Fortet, vilket vi 
tycker tyder på en medvetenhet hos kanalen.  

På Kanal 5 visas enbart barnriktad reklam före, efter och under barnprogrammen. På 
grund av att det inte är tillåtet att direkt uppmana barn att köpa en produkt använder sig 
reklammakarna istället av indirekta uppmaningar. 

– I vilken utsträckning efterföljs dessa lagar och förbud på TV 4 respektive Kanal 
5? 

Vi anser att både TV 4 och Kanal 5 verkar försöka att kringgå lagarna genom att visa 
reklam som inte direkt vänder sig till eller direkt uppmanar barn. På TV 4 används ter-
men familj ofta, vilket vi tolkar som ett knep att försöka komma undan med att rekla-
men inte är riktad till barnen utan till hela familjen. Termen används även på Kanal 5, 
men då förmodligen som ett knep att det inte ska verka som att reklamfilmen direkt 
uppmanar minderåriga att köpa en produkt.  

De gånger TV 4 bröt mot RTVL bröt de varken mot TV-direktivet eller ICC: s grund-
regler, vilket vi menar tyder på en medvetenhet och en stor kunskap om det rådande 
regelverket och att kanalen väljer att bryta mot RTVL, men sedan inte vågar gå längre 
än så. 

2. Hur är reklamen riktad till barn på TV 4 respektive Kanal 5 utformad för att 
fånga deras intresse? 

I samtliga riktade reklamfilmer syns alla funktionerna, utom den metaspråkliga, tydligt. 
Flitigast använda är den konativa och den fatiska funktionen. I TV 4: s riktade reklam-
filmer används termen familj ofta, men produkten som det handlar om är klart riktad till 
barn. Kanal 5: s reklamfilmer är tydligt barnanpassade med ett enkelt språk, musik, be-
rättelser och medverkande barn.  

De riktade reklamfilmerna på Kanal 5 är ofta utformade olika beroende på om produk-
ten främst är riktad till pojkar, flickor eller till båda könen. Då produkten är riktad till 
pojkar är reklamfilmen spännande, häftig och presenteras av en mansröst, men om pro-
dukten är riktad till flickor är den söt, glad och presenteras av en kvinnoröst. 
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vi anser att reklam endast gynnar storföretag och sätter en stor press på människor. Det 
är därför viktigt att i högsta mån skydda barn från denna inverkan genom en hårdare 
lagstiftning mot reklam riktad till dem och med tydliga konsekvenser för den som bryter 
mot den. Vi önskar att vår undersökning kan få upp ögonen för hur TV 4 och i viss mån 
Kanal 5 bryter mot rådande lagar kring barnreklam. Vi vill också att man ska få en in-
syn i de, ibland väl täckta, knep som används på de bägge kanalerna för att fånga barns 
uppmärksamhet för en viss produkt.  

Vår analys har varit begränsad till vissa specifika företeelser och skulle man vilja forska 
vidare inom ämnet finns många möjligheter.  

Eftersom vi fick idén till ämnet i och med den kommande lagändringen skulle det kunna 
vara intressant att, efter att ändringen har gått igenom, göra en jämförelse mellan hur det 
ser ut före och efter ändringen. Man skulle kunna undersöka vilka skillnaderna är, om 
de överhuvudtaget finns.  

I och med att människor mer och mer zappar förbi reklam på TV ökar den indirekta 
reklamen. Det skulle vara intressant att se på i vilken utsträckning detta sker i barnpro-
gram både på kanaler som styrs av barnreklamförbud och de som inte gör det. Också 
sponsring av barnprogram skulle kunna vara givande att studera. 

Att göra en jämförelse mellan den svenska situationen och en internationell skulle också 
vara mycket intressant då den svenska lagstiftningen i detta fallet är unikt.  

För att utöka undersökningen skulle man även kunna inkludera den andra kanalen i Sve-
rige som har tillåtelse att sända reklam riktad till barn, nämligen TV 3. Det skulle vara 
intressant att genomföra en jämförelse mellan alla de tre kommersiella kanalerna i Sve-
rige för att se om de har olika utgångspunkter vad gäller barnreklam och hur detta åter-
speglas i dem. 
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9. Sammanfattning 

Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka vad Sveriges barnreklamförbud innebär och 
att granska i hur stor utsträckning det efterföljs. Vi ville även granska hur barnriktad 
reklam på Kanal 5 är utformad i förhållande till reklam på TV 4. Våra frågeställningar 
var: 

      1. Lagar och förbud styr TV-reklam riktad till barn. Hur återspeglas det i reklam på 
TV 4 respektive kanal 5? 

- I vilken utsträckning efterföljs dessa lagar och förbud på TV 4 respektive 
Kanal 5? 

       2. Hur är reklamen riktad till barn på TV 4 respektive  Kanal 5 utformad för att 
fånga deras intresse?                                             

Vi har fokuserat på barn upp till tolv år och hållit oss till svenska förhållanden. 

Vi valde TV 4 eftersom de måste följa förbudet mot TV-reklam riktad till barn under 
tolv år. Eftersom vi även ville se på en av de kanaler som får sända barnreklam i Sverige 
valde vi Kanal 5 då den kanalen når ut till flest människor i Sverige jämfört med TV 3.   

Vi valde att granska de tider på dygnet då flest barn under tolv år ser på TV.   

I översikten av tidigare forskning presenterade vi forskare och författare inom ämnen 
som barn och medier och barn och TV-reklam.  

De lagar och förordningar som är aktuella för vår analys är Yttrandefrihetsgrundlagen, 
Radio- och TV-lagen, TV-direktivet och ICC: s grundregler. Vi presenterade hur de 
tillämpas och vad de föreskriver angående reklam riktad till barn och gav även en pre-
sentation av de organ som granskar att lagarna efterföljs. 

Vårt analysmaterial bestod av inspelningar av TV-reklam på Kanal 5 och TV 4. På Ka-
nal 5 har vi inspelningar från lördagar och söndagar klockan 07.00-09.00 under fyra 
helger och på TV 4 har vi spelat in material från fredagar och lördagar klockan 18.00-
22.00 under fyra veckor. Detta innebär ett inspelat material på 96 timmar programtid. 
Av detta analyserade vi endast reklamavbrotten och på TV 4 enbart den reklam som vi 
anser riktar sig till barn. 

Vi använde oss av teorier inom intermedialitet och semiotik och presenterar analysmo-
dellen med de kommunikativa grundfunktionerna. Vi använde oss sedan av denna mo-
dell tillsammans med ett granskande perspektiv utifrån rådande lagar för att skapa oss 
en egen metod. 

På grund av den stora skillnaden i mängden riktade reklamfilmer på respektive kanal 
valde vi att utföra analysen på något olika sätt indelat efter kanal. Kanal 5: s reklamfil-
mer presenterades utifrån varje kommunikativ funktion och lag för sig och tog upp olika 
exempel från reklamfilmerna. TV 4: s reklamfilmer presenterades däremot en och en i 
analysen utifrån både de kommunikativa funktionerna och lagarna. 
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Vår analys gav oss resultatet att TV 4 bröt mot RTVL tretton gånger under den grans-
kade perioden med fyra olika reklamfilmer riktade till barn. Den riktade reklamen på 
TV 4 såväl som på Kanal 5 inkluderar ofta ordet familj vilket vi tolkar som ett knep att 
försöka komma undan med att reklamen inte är riktad till barnen utan till hela familjen. 

Vi fick även resultatet att de fyra reklamfilmerna på TV 4 som bröt mot RTVL var alla 
utplacerade i eller i samband med familjeprogram, ofta i samband med det populära 
Fortet. 

Vi noterade också att trots att TV 4 bröt mot RTVL ett antal gånger bröt de varken mot 
TV-direktivet eller ICC: s grundregler. 

I analysen kunde vi slå fast att under vår valda tid på Kanal 5 då barnprogram sändes 
visades endast reklam riktad till barn. Vi menade att även om reklamen enligt TV-
direktivet inte direkt får uppmana minderåriga att köpa en vara kommer reklammakarna 
lätt undan genom att ge indirekta uppmaningar. 

Efter att ha genomfört analysen av vårt insamlade material visade det sig att samtliga av 
de kommunikativa funktionerna utom en, den metaspråkliga funktionen, syntes tydligt i 
reklamfilmerna på Kanal 5 och på TV 4. Vi fann också att de två funktioner som syntes 
tydligast i reklamfilmerna var den konativa och den fatiska funktionen. 

Ännu ett resultat av undersökningen är att de riktade reklamfilmerna på Kanal 5 ofta är 
utformade olika beroende på om produkten främst är riktad till pojkar, flickor eller båda 
könen. Då produkten är riktad till pojkar är reklamfilmen spännande, häftig och presen-
teras av en mansröst, men om produkten är riktad till flickor är den söt, rosa och presen-
teras av en kvinnoröst. 
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10. Källförteckning 

10.1 Videoupptagningar 

Inspelade reklamfilmer från kanal 5 den 5-6, 12-13, 19-20 samt den 26-27 februari 2005 
mellan klockan 07.00-09.00. 

Inspelade reklamfilmer från TV 4 den 4-5, 11-12, 18-19 samt den 25-26 februari 2005 
mellan klockan 18.00-22.00. 
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Bilaga A 

Följande bilaga från MMS AB presenterar tittarsiffror under dygnets alla timmar för 
åldersgruppen tre till elva år på TV 4. Tabellen visar varje klockslag och hur många 
procent av barnen som då tittar på kanalen. Vi har använt följande protokoll för att se 
under vilka timmar på dygnet som barn tittar mest på TV, bortsett från under barnpro-
grammen. 

 HotTime Detalj (c) MMS 2000   Datum: 050204  
 Översiktsrapport       
         
 Klockslag Antal Period   A3-11 Rat [Tot] % Med 
 00:00 184 040701 - 041231   0,2   
 00:30 184 040701 - 041231   0,1   
 01:00 184 040701 - 041231   0   
 01:30 184 040701 - 041231   0   
 02:00 184 040701 - 041231   0   
 02:30 184 040701 - 041231   0   
 03:00 184 040701 - 041231   0   
 03:30 184 040701 - 041231   0   
 04:00 184 040701 - 041231   0   
 04:30 184 040701 - 041231   0   
 05:00 184 040701 - 041231   0   
 05:30 184 040701 - 041231   0   
 06:00 184 040701 - 041231   0,1   
 06:30 184 040701 - 041231   0,2   
 07:00 184 040701 - 041231   1,3   
 07:30 184 040701 - 041231   1,7   
 08:00 184 040701 - 041231   1,6   
 08:30 184 040701 - 041231   1,9   
 09:00 184 040701 - 041231   1,6   
 09:30 184 040701 - 041231   0,8   
 10:00 184 040701 - 041231   0,8   
 10:30 184 040701 - 041231   0,7   
 11:00 184 040701 - 041231   0,6   
 11:30 184 040701 - 041231   0,5   
 12:00 184 040701 - 041231   0,5   
 12:30 184 040701 - 041231   0,4   
 13:00 184 040701 - 041231   0,4   
 13:30 184 040701 - 041231   0,5   
 14:00 184 040701 - 041231   0,6   
 14:30 184 040701 - 041231   0,5   
 15:00 184 040701 - 041231   0,5   
 15:30 184 040701 - 041231   0,7   
 16:00 184 040701 - 041231   0,8   
 16:30 184 040701 - 041231   0,9   
 17:00 184 040701 - 041231   1   
 17:30 184 040701 - 041231   1,1   
 18:00 184 040701 - 041231   0,7   
 18:30 184 040701 - 041231   0,9   
 19:00 184 040701 - 041231   1,6   
 19:30 184 040701 - 041231   3,6   
 20:00 184 040701 - 041231   5,2   
 20:30 184 040701 - 041231   5,3   
 21:00 184 040701 - 041231   4   
 21:30 184 040701 - 041231   3   
 22:00 184 040701 - 041231   1,7   
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 22:30 184 040701 - 041231   1,1   
 23:00 184 040701 - 041231   0,7   
 23:30 184 040701 - 041231   0,4   
 24:00 184 040701 - 041231   0,2   
 24:30 184 040701 - 041231   0,1   
 25:00 184 040701 - 041231   0   
 25:30 184 040701 - 041231   0   
         
         
 Mån 1248 040705 - 041227   0,6   
 Tis 1248 040706 - 041228   0,8   
 Ons 1248 040707 - 041229   0,7   
 Tor 1296 040701 - 041230   0,7   
 Fre 1296 040702 - 041231   1,3   
 Lör 1248 040703 - 041225   1,6   
 Sön 1248 040704 - 041226   1,3   
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Bilaga B 

Följande bilaga från MMS AB har vi använt för att få veta under vilka veckodagar flest 
barn i åldersgruppen tre till elva år tittar på Kanal 5. Siffrorna i tabellen läses i tusental. 

031229 _050102 LT X=KA1 ,Y=VD1 Ut00940 Us00704 antveck:053 
Tabellnamn=                                                   
Kanaler=TOT                                                  
Dagar=Alla        
Dagdelar=07-08,08-09       
Målgrupper=A3-11        
                   
Totaluniversum            
                   
TVR        Tot        SVT1       SVT2       TV3        TV4        Kanal 5    Övriga      
Tot        74 11 0 12 18 8 25  
                                                                                         
Mån        55 6 0 9 10 7 23  
Tis        55 6 0 10 11 6 22  
Ons        60 6 0 10 10 8 26  
Tor        60 7 0 11 10 7 25  
Fre        62 8 0 11 10 7 26  
Lör        121 27 1 17 35 10 31  
Sön        104 16 1 14 40 8 24  
         

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


