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I Sverige, liksom i Norge, är det förbjudet att rikta
TV-reklam direkt till barn. Det svenska förbudet
innebär i korthet att TV-reklam inte får utformas
med syfte att fånga uppmärksamheten hos barn un-
der 12 år. Vidare får reklam överhuvudtaget inte
sändas i direkt anslutning till barnprogram, dvs.
varken före, efter eller under pauser i programmen.
Detta förbud gäller emellertid idag enbart TV-ka-
naler som sänder från Sverige och för kanaler som
sänder från andra länder gäller, enligt en dom i EG-
domstolen, sändarlandets regler.

Det svenska förbudet har väckt ett icke-oan-
senligt intresse i övriga Europa. På Europanivå har
olika kommersiella aktörer väckt frågan både tid
och engagemang, vilket kan tolkas som att det
svenska förbudet betraktas som ett hot.

En viktig princip som finns i såväl näringslivets
internationella etiska regler, ICC-reglerna, som i
EG:s TV-direktiv är att TV-reklam lätt ska kunna
identifieras som reklam. Viktiga frågor är därför
följande: Vid vilken ålder kan barnen identifiera
TV-reklam? Vid vilken ålder förstår barnen rekla-
mens syfte?

I debatten om TV-reklam och barn är inte så
sällan argumenten såväl motsägelsefulla som para-
doxala. Å ena sidan satsas oerhörda pengar på
reklamindustrin och å andra sidan hävdar man att
reklamens inflytande är mycket begränsad. I denna
debatt – både bland dem som är för respektive
emot TV-reklam – används olika forskningsresultat
för att stödja den linje man valt att representera.
För varje politiskt och ekonomiskt intresse tycks
det finnas något eller några forskningsresultat som
passar det egna syftet.

Givetvis ställer man sig frågan hur det är möj-
ligt att forskning kring barn och TV-reklam dels
kan stödja de som är för TV-reklam, dels stödja de
som är emot TV-reklam? Är forskningen inom
detta område inte oberoende? Vad handlar forsk-
ningen om, dvs. vilka är forskningsfrågorna?

Frågorna ovan var utgångspunkten för en studie
initierad av Svenska Konsumentverket. Rapporten
redovisar aktuell forskning, huvudsakligen den
forskning som har genomförts i Europa efter 1994
rörande barn och TV-reklam (se Jarlbro 2001). Fö-
religgande artikel är således en kortfattad redovis-
ning av denna undersökning.

Tillvägagångssätt och avgränsningar
I alla former av översikter, eller om man hellre vill
metastudier, måste avgränsningar göras. Så var
också fallet i denna studie. För det första koncen-
trerade jag mig huvudsakligen på den forskning
som är publicerad efter 1994. Anledningen till
detta var att det redan fanns en översikt rörande
forskning kring barn och TV-reklam fram till detta
år (se Bjurström 1994). För det andra avgränsade
jag mig till att huvudsakligen studera de rapporter
som används och citeras i debatten för – eller emot
TV-reklam riktad till barn. Denna sistnämnda av-
gränsningen innebar att arbetet inleddes med att
kartlägga de organisationer/aktörer som på olika
sätt är engagerade i frågan barn och TV-reklam.
Metoden för denna kartläggning har huvudsakligen
varit att studera olika organisationers referenser via
deras webbplatser på Internet. Vidare har de rap-
porter insamlats som mest frekvent har refererats
till. Utgångspunkten för att lokalisera de olika ak-
törerna har varit Advertising Education Forum i
Bryssel som fungerar som en informationsplats på
Internet. Detta innebär, att inte enbart traditionella
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akademiska forskningsrapporter och vetenskapliga
artiklar kom att studeras. Alla typer av dokument
som är centrala i debatten rörande barn och TV-re-
klam t. ex. studier som har utförts av research-
företag, rapporter från konsumentorganisationer
och andra typer av undersökningar har tagits i be-
aktade i undersökningen.

Aktörerna samt deras verksamhet
Den europabaserade forskningen kring barn och
TV-reklam sedan 1994 tycks främst vara koncen-
trerad till England och Tyskland och i viss mån
även Danmark. När det däremot gäller att sprida
information kring frågan barn och TV-reklam intar
Belgien härvidlag en särställning.

Totalt lokaliserades fjorton olika aktörer, som
på olika sätt är aktiva i frågan om barn och TV-re-
klam på Europanivå. Av dessa fjorton aktörer re-
presenterar endast två konsumentorganisationer
och ytterligare en aktör kan anses som oberoende
av kommersiella intressen. Detta innebär således
att elva olika aktörer på olika sätt representerar re-
klambranschen, leksaksindustrin eller livsmedels-
industrin. Flera av de studerade aktörerna såväl
initierar som finansierar undersökningar rörande
barn och TV-reklam. Informationen om de olika ak-
törerna hämtades huvudsakligen på organisationer-
nas webbplatser på Internet. För den som är intres-
serad av aktörernas aktiviteter och ståndpunkter
hänvisas till Jarlbro (2001), eller till aktörernas
hemsidor (se referenslistan).

De centrala forskningsfrågorna?
Den forskning och de undersökningar, som kommer
att diskuteras nedan är de som behandlar följande:

- barns förmåga, dvs. vid vilken ålder kan barn
skilja mellan reklam och övrigt programinne-
håll,

- barns förmåga att förstå reklamens avsikt, dvs.
vid vilken ålder har denna förmåga utvecklats,

- reklamens påverkan på barnens egen konsum-
tion samt påverkan på familjens konsumtion,
dvs. tjatets makt,

- reklamens påverkan i relation till andra påver-
kansfaktorer såsom familje- och kamratinfly-
tande.

Forskningsfrågorna ovan kan även sägas vara de ar-
gument som motståndare respektive förespråkare

använder för att försvara just sin linje i frågan rö-
rande barn och TV-reklam.

Förmågan att kunna skilja
mellan reklam och programinnehåll

Bjurström (1994) konstaterar, likt flera andra fors-
kare att det inte finns en direkt koppling mellan
barns förmåga att skilja mellan reklam och pro-
graminnehåll och deras förmåga att förstå syftet
med reklam (se även Jarlbro 1992). Däremot råder
det omvända förhållandet, dvs. förstår barn syftet
med reklam kan de också skilja mellan program-
innehåll och reklam.

Tufte (1999) redovisar i sin rapport undersök-
ningar som visar att de flesta barn har förmågan att
kunna skilja på reklam och programinnehåll i sju-
årsåldern. Furnham (2000) menar å andra sidan, att
tyska undersökningar visar att närmare två tredje-
delar av sex- åringarna dels kan skilja mellan re-
klam och övrigt programinnehåll, dels att de förstår
reklamens syfte och avsikt. Frågan om vid vilken
ålder när barn kan skilja mellan reklam och övrigt
TV-innehåll avfärdar en annan forskare, nämligen
Goldstein (1998) på följande sätt:

First, there is no magic age at which someone
understands advertising. Learning is a continual
process that depends upon family and friends.
The often-heated debates about advertising
leads me to conclude that many adults do not
understand advertising, either. (ibid:5)

Samme författare menar att det inte finns några
som helst vetenskapliga bevis på att de som inte
kan urskilja reklam skulle påverkas speciellt av
den. Om barn inte förstår och vet om att det är ett
kommersiellt budskap kan de inte reagera på det
menar Goldstein vidare. Givetvis kan man ju tycka
att det finns en viss logik i Goldsteins resonemang.
Emellertid menar jag att resonemanget haltar av
huvudsakligen två skäl. För det första kan man
vara av den åsikten, att det är en mänsklig rättighet
i en demokrati att veta när man är utsatt för kom-
mersiell påverkan, dvs. individen ska själv kunna
ta ställning till om man vill sitta kvar vid skärmen
och ta del av budskapet. Denna rättighet kan indi-
viden självfallet inte utnyttja om han/hon inte vet
om vad som är reklam kontra programinnehåll. För
det andra är det fullt möjligt att tänka sig att kom-
munikationen har en effekt på mottagaren oavsett
om denne vet om att budskapet är kommersiellt el-
ler ej. Det kan i detta sammanhang nämnas att flera
studier har funnit att barn (upp till 12 år) beter sig
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helt annorlunda framför skärmen än tonåringar och
vuxna när det gäller TV-reklam. Sålunda fann man
i en landsomfattande studie av 8-14-åringar i Norge
att barnen inte likt vuxna byter kanal, eller gör nå-
got annat när TV-reklamen kommer (Borch 1996).
Detta förhållande gäller oavsett hur mycket barnen
redan har sett inslaget (se även Jarlbro 1992; Bjur-
ström 1994). För små barn tycks det vara en del av
behållningen att samma budskap upprepas återigen
och återigen. Det finns m.a.o. all anledning att tro
att ju oftare man utsätts för ett budskap desto större
effekt har detta budskap på individen.

Gunter och Furnham (1998) menar att den van-
ligaste citerade åldern i forskningen när barn kan
skilja på reklam och övrigt innehåll är 5 år (se även
Young 1990). Blosser and Roberts (1985) citerad i
Gunter och Furnham (1998) fann att hälften av bar-
nen i åldern 5 och 6 år hade förmågan att urskilja
TV-reklam, såväl reklam som vände sig till barn
som till vuxna, och 100 procent av 10-åringarna
hade denna förmåga. I en amerikansk undersökning
där 200 13-åringar ingick fann man å andra sidan
att det var vanligt att barnen, eller tonåringarna om
man hellre vill, blandande ihop programinnehåll
och reklam, vilket bl.a. illustreras av följande:

“Blurring” occurs when kids mistake one type
of television text for another. Students blurred
one commercial with another; they mistook
commercials for regular programs, such as the
news; and they confused commercials with pu-
blic service announcements (e.g. drug abuse
warnings). Blurring was the most surprising yet
most commonly observed finding of this study
(Fox 1996:54).

Samme författare får följande svar när han frågar
en pojke (13 år) vad han anser är skillnaden mellan
ett program och reklam.

Commercials don’t have as much time to get
their messages across. Programs are really long
(ibid.:55).

I en dansk studie rörande barn och deras föräldrars
uppfattning kring TV-reklam för barnprodukter
(GfK 1997) fann man att de flesta barn förstod
skillnaden mellan TV-reklam och programminne-
håll. Vidare fann man att det främst var de yngsta,
dvs. under 7-8 år som hade svårigheter att spontant
beskriva skillnaderna mellan reklam och övrigt
innehåll. Speciellt svårt var det för dessa barn att
se skillnaderna när reklamen kom mitt i program-
men. De hade m.a.o. lättare att se skillnader mellan
reklam och program om det rörde sig om s.k. block-
reklam.

Young (1997) fann i sin genomgång av litteratur
rörande TV-reklamens inflytande på barn, att redan
små barn, dvs. 2-åringar kunde skilja mellan re-
klam och programinnehåll. Samme författare po-
ängterar dock att det är först från mitten till sen
barndom – dvs. från 8 till 12 år – som barnen full-
ständigt förstår syftet med reklam.

Givetvis ställer man sig frågan hur kan forsk-
ningsresultaten vara så olika. Varför visar vissa
studier att redan 2-åringar kan skilja mellan reklam
och programminnehåll medan andra forskningsre-
sultat visar att denna förmåga har barnen först vid
7-årsåldern? Är t. ex. de tyska barnen mer alerta än
de nordiska barnen eftersom de vid mycket späd ål-
der tycks ha utvecklat en kompetens att skilja på
reklam och övrigt innehåll (se Kübler 1997; GfK
1997; Borch 1996). I detta sammanhang tycks dess-
utom amerikanska barn var speciellt sent utveck-
lade, eftersom det inte var ovanligt att tonåringar
blandade ihop reklam med övrigt TV-innehåll (se
ovan Fox 1996). Det finns säkert många förkla-
ringar till att forskningsresultaten ser så olika ut.
Professor Goldstein förklarar detta fenomen på föl-
jande sätt (citerad från Gonzáles del Valle 1999):

Goldstein affirms that many of the researchers
of children and television advertising make clear
their own preferences concerning policy and
regulation, even if their research does not sup-
port them (ibid:5).

Det intressanta med citatet ovan är att, Goldstein
har skrivit flertal av sina rapporter på uppdrag av
den europeiska leksaksindustrin och är närmast att
betrakta som leksaksindustrins chefsforskare (se t.
ex. Goldstein 1995). Står svaren således att finna i
det faktum att forskare är ”köpta” för att försvara
det ena eller andra intresset i frågan rörande barn
och TV-reklam? På det kan man svara både på ja
och nej. Ja, därför att de undersökningar som såväl
har initierats som finansierats av de organisationer/
aktörer som på olika sätt har ett intresse av att för-
svara TV-reklam gentemot barn oftare finner att re-
dan mycket små barn har förmåga att urskilja TV-
reklam från redaktionellt innehåll. På motsvarande
sätt finner vi att olika konsumentorganisationer of-
tare refererar till den forskning som har funnit att
barnen vid en betydligt senare ålder – runt 7 år –
har utvecklat förmågan att urskilja reklam från
programminnehåll. Frågan kan även besvaras ne-
kande såtillvida att en del av skillnaderna i resultat
står att finna i det faktum, att olika undersökningar
har använt sig av olika metoder i forskningspro-
cessen. Sålunda finner vi att undersökningar som
huvudsakligen bygger på verbala utsagor, dvs.
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frågeundersökningar oftare finner att det först är
vid 7-års-åldern som barn kan skilja mellan reklam
och program (Borch 1996; GfK 1997). Undersök-
ningar som däremot bygger på observationer och
experiment finner oftare att redan små barn – från
ca. 3 år – kan urskilja reklam i TV (se von Ploetz
1999; Furnham 2000).

Flera studier visar dessutom att barnens för-
måga att skilja mellan reklam och programinnehåll
ofta försvåras beroende på de tekniker som TV-re-
klamen använder sig av, t. ex användandet av sam-
ma seriefigurer i reklam som finns i tecknade be-
rättelser (se t. ex. Young 1990; Consumer Interna-
tional 1996; Gunter och Furnham 1998).

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forsk-
ningsresultaten inte är helt eniga när det gäller frå-
gan vid vilken ålder barn kan urskilja TV-reklam
från övrigt redaktionellt innehåll i TV. Skillna-
derna i resultat beror dels på olika undersöknings-
tekniker, dels i förlängningen på vem som har fi-
nansierat undersökningen, såtillvida att reklam-
förespråkarna i större utsträckning har finansierat
studier som bygger på observationer och i mindre
utsträckning studier som bygger på frågeunder-
sökningar (se ovan). Vidare finner vi att de sam-
manställningar som har gjorts på uppdrag av de ak-
törer som förespråkar reklam till barn huvudsakli-
gen bygger på undersökningar där resultaten visar
att mycket små barn är kompetenta medieanvän-
dare. Finns det då någon objektiv sanning som en
gång för alla kan säga när barn har utvecklat kom-
petens att skilja reklam från program? Nej, så är
givetvis inte fallet, men samtliga studerade under-
sökningar rörande denna fråga slår dock fast, att
barnens kompetens blir allt större med stigande ål-
der. Det är säkerligen så att några 3-6 åringar har
denna kompetens, men det innebär inte att alla har
det. Ska forskningen inom området sammanfattas
visar den tämligen entydigt, att flertalet av barnen i
åldern 7-8 år har utvecklat denna kompetens, och
runt 10-12-årsåldern tycks dock alla barn har ut-
vecklat förmågan att skilja mellan TV-reklam och
programinnehåll (se Bjurström 1994; Borch 1996;
Löhr 1999; Tufte 1999).

Barns förmåga att förstå reklamens avsikt
Ovan kunde vi konstatera att barns förmåga att ur-
skilja reklam från övrigt programinnehåll inte är
detsamma som att de förstår avsikten med reklam.

En viktig förutsättning för att individen ska
kunna inta ett kritiskt förhållningssätt till reklamen
är att hon/han förstår syftet eller avsikten med det-
samma. Vad som menas med att förstå avsikten

med reklam är emellertid inte helt okomplicerat,
dvs. begreppet förståelse har i detta sammanhang
en något otydlig definition. Olika forskare använ-
der sig m.a.o. av olika definitioner av begreppet
förståelse av reklamens avsikt. Oklarheten i termi-
nologin försvårar givetvis tolkningen av och jämfö-
relsen mellan olika forskningsresultat, eftersom
man inte tycks mäta samma fenomen.

Oavsett vilken definition man använder sig av
tycks dock samtliga studerade undersökningar vara
tämligen ense om att förståelsen av reklamens syfte
kommer vid senare ålder än förmågan att kunna ur-
skilja reklam från annat programinnehåll.

Vid vilken ålder har då barnen utvecklat någon
typ av förståelse när det gäller reklamens avsikt?
Furnham (2000) skriver följande i en liten bok vid
namn Children & Advertising The Allegations and
the Evidence angående barns förståelse av rekla-
mens avsikt:

Data from various sources show nearly two-
third of six year-olds can even distinguish the
intention of advertising while a third even
question the credibility of advertising at this age.
(ibib.:24 f.)

Exakt vilka data som författaren ovan stödjer sitt
påstående på framgår dock inte helt klart, mer än
att det tycks vara tyska undersökningar som han re-
fererar till. En lika tvärsäker forskare som den ovan
refererade kan Bergler (1999) sägas vara. Bergler
anser bl. a. att uppfattningen att reklam skulle på-
verka människors beteende inte har någonting att
göra med vetenskaplig kunskap utan endast är en
naiv vardagspsykologisk teori.

Sammanfattningsvis finner vi, att även beträf-
fande frågan vid vilken ålder barnen förstår rekla-
mens avsikt är forskningsresultaten varierande.
Skillnaden i resultat beror huvudsakligen på att
man i de olika undersökningarna har mätt olika sa-
ker, eller om man hellre vill man har använt sig att
olika definitioner när det gäller begreppet förstå-
else av reklamens avsikt. Genomgående tycks det
vara så att de aktörer som är reklamföreträdare of-
tare än andra aktörer har använt sig av en snällare
definition av förståelse, och betonat att förståelsen
kan finnas på en icke-verbal nivå (exakt vad som
avses med detta låter jag vara osagt). Ett genomgå-
ende drag – oavsett vem som har initierat och fi-
nansierat undersökningen – är dock att ju äldre bar-
net blir desto mer tycks den förstå reklamens av-
sikt, såväl det mer uppenbara som det mer dolda.
Detta faktum hänger givetvis ihop med barnets
kognitiva utveckling.
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Tjatets makt

Kanske beroende på en medvetenhet om svårighe-
terna, att studera TV-reklamens såväl kort- som
långsiktiga effekter har man i de senaste europe-
iska undersökningarna valt att intervjua huvudsak-
ligen barnens mödrar, såtillvida att man frågat dem
om de anser att barnen påverkas av TV-reklam och
om barnen påverkar familjens konsumtion. Givet-
vis är detta förfarande inte detsamma som att mäta
reklamens effekter. Snarare har man mätt mödrar-
nas inställning till fenomenet TV-reklam.

Goldstein (1998) menar att det faktum, att
många föräldrar har hört sina barn be om en pro-
dukt de precis har sett reklam för ofta tas som bevis
för reklamens omedelbara effekter. Goldstein me-
nar å sin sida att detta är rent nonsens utan att det
huvudsakligen är kamratgruppen som påverkar bar-
nen till konsumtion.

I en studie där man intervjuade 24 familjer och
59 mödrar i Storbritannien fann man t. ex. att re-
klam för mat hade väldigt lite inflytande på såväl
barnens, som den övriga familjens matvanor
(Stratton 1994). Det kan i detta sammanhang näm-
nas att resultaten är hämtade ur en rapport som pre-
senterades på Advertising Association Seminar on
Food Advertising and Children i november 1994.

En ofta refererad studie i debatten om barn och
TV-reklam är ”Pester Power” (1999), som bygger
på nationella frågeundersökningar i Spanien och
Sverige omfattande ett urval på 1000 individer över
18 år i varje land. Dessa undersökningar har ge-
nomförts på uppdrag av Food Advertsing Unit (i
vissa dokument verkar även Childrens Programme
vara initiativtagare) och studerar vuxnas attityder
när det gäller tjatets makt under shoppingrundor.
Anledningen att man valde Spanien respektive
Sverige som undersökningsorter berodde på att det
förra är ett land med få reklamrestriktioner och det
senare ett land med förbud mot TV-reklam riktad
till barn. Resultaten visar mycket kortfattat, att en-
dast en liten andel av de svarande i de båda län-
derna anser att barn som tjatar på sina föräldrar är
av någon större betydelse (Spanien 7 procent och
Sverige 9 procent), och endast en ytterst liten andel
av dessa anser att förbud mot reklam vore en lämp-
lig lösning. Givetvis kan man diskutera huruvida
siffrorna 7 procent respektive 9 procent är mycket
eller lite. Det intressanta hade dock varit att stu-
dera hur stor andel av de svarande som är små-
barnsföräldrar och huruvida resultaten skiljer sig åt
mellan de som faktiskt har barn och de som ej har
barn. Enligt rapportens tekniska data har urvalet
bestått av bofasta vuxna över 18 år. Detta innebär

att det troligen är en inte oansenlig andel av de sva-
rande som dels ännu inte blivit föräldrar, dels som
har vuxna barn. Studier rörande svenskars inställ-
ning till TV-reklam som vänder sig till barn har
tydligt visat att opinionsläget – positiv eller negativ
till TV-reklam – skiljer sig åt beroende på såväl
könstillhörighet, utbildningsnivå och det faktum
om man har småbarn eller ej (se Jarlbro och Sones-
son 1990).

Sammanfattningsvis finner vi sålunda, att ingen
av de studerade undersökningarna faktiskt har mätt
reklamens vare sig kort- eller långsiktiga effekter.
Snarare har de olika undersökningarna mätt föräld-
rars – huvudsakligen mödrars – inställning till TV-
reklam riktat mot barn. De funna resultaten är mot-
stridiga, såtillvida att reklamföreträdarna finner att
föräldrar överlag är positiva till TV-reklam och på
motsvarande sätt finner reklammotståndarna i sina
studier att föräldrar överlag är negativa till TV-re-
klam. Det vetenskapliga värdet av dessa undersök-
ningarna är ganska ringa, eftersom det metodologi-
ska angreppssättet inte alltid varit det mest ända-
målsenliga för att få svar på det man har sagt sig
studera.

Reklamens påverkan i relation
till andra påverkansfaktorer

Ett vanligt argument som reklamförespråkarna an-
vänder sig av är att reklamen har betydligt mindre
inflytande på barnens beteende än vad familj, sys-
kon och kamrater har. Härvidlag är även kommu-
nikationsforskare av idag ense, dvs. att masskom-
munikativa insatser är mer effektiva när det gäller
att öka medvetenheten om ett fenomen/produkt än
att åstadkomma långsiktiga förändringar i männis-
kors attityder och beteenden. Masskommunikation
kan även stimulera interpersonell kommunikation.
Detta innebär i korthet att interpersonell kommuni-
kation är effektivare när det gäller att påverka män-
niskors beteende, men att masskommunikation,
t. ex. TV-reklam stimulerar den interpersonella
kommunikationen kring t. ex. det man har sett i ett
TV-reklaminslag. Sålunda fann Fox (1996) i sin
studie att ett vanligt förekommande samtalsämne
bland barnen i skolan var att diskutera olika
reklaminslag. Vidare fann man i denna studie att
barnen även uppmanade syskon och föräldrar att
titta på olika reklaminslag, som på olika sätt hade
tilltalat dem.

Det finns även all anledning att anta, att det
faktum att reklamen av idag med dess olika former
såsom merchandising, produktplacering, inrättan-
det av klubbar t. ex. Barbieklubben, Disneyklubb-
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en, utdelandet av gåvor m.m. ytterligare stimulerar
den interpersonella kommunikation bland barn på
barnstugor och skolgårdar (se t. ex. Consument-
bond 1996; Consumer International 1999).

Det faktum att det är svårt att isolera de direkta
reklameffekterna från interpersonell påverkan lyfts
ofta fram av reklamförespråkarna. Sålunda menar
Goldstein (1998) att varje undersökning visar att
barn påverkas mer av sina föräldrar och klasskam-
rater än av massmedierna. Intresset för olika pro-
dukter bland barn kommer inte från reklamen, me-
nar Goldstein utan sprids via interpersonell kom-
munikation. I rapporten behandlas dock inte frågan
om varifrån vetskapen om produkten kommer i för-
sta hand.

Furnham (1996) menar å sin sida att det är
omöjligt att urskilja TV-reklamens inflytande från
andra påverkansfaktorer. Vidare menar Furnham
att barnets ålder, socio-ekonomiska status, föräld-
rarnas utbildning och kulturella bakgrund tillsam-
mans med vilken produktkategori som är för han-
den samtliga är viktiga faktorer att ta hänsyn till
när man diskuterar påverkan. Trots att Furnham
menar, att det är omöjligt att isolera direkta medie-
effekter anser han att ett förbud mot reklam skulle
ha negativa effekter, eftersom barnen då skulle hin-
dras att lära sig saker om verkligheten. Det framgår
dock inte hur dessa pedagogiska effekter kan mä-
tas.

1999 genomfördes en undersökning på uppdrag
av Advertising Education Forum rörande föräldrars
uppfattning av viktiga påverkansfaktorer i deras
barns liv (AEF 2000). Undersökningen bygger på
såväl personliga- som på telefonintervjuer med ca.
300 föräldrar till barn under 12 år i 20 olika euro-
peiska länder. Enligt rapporten var urvalet repre-
sentativt i varje land avseende ålder, social klass
och kön. Resultaten visar att TV-reklam i allmän-
het inte anses vara en stark påverkansfaktor i bar-
nens liv. Detta påstående bygger på att 86 procent
av föräldrarna inte spontant har nämnt TV-reklam
som en av de fem viktigaste påverkansfaktorerna.
Detta innebär att 14 procent av de europeiska för-
äldrarna spontant (de har således inte kunnat välja
mellan olika fasta svarsalternativ) har nämnt TV-
reklam som en av fem viktigaste påverkansfaktorer.
Givetvis finner man skillnader mellan svaren i
olika länder. Huruvida dessa skillnader beror på att
barnen i de olika länderna har olika TV-konsum-
tionsmönster, eller om det råder kulturella skillna-
der beträffande synen på föräldraansvar i de olika
länderna diskuteras inte i rapporten. Vidare kan
man diskutera huruvida skillnaderna mellan de
olika länder de facto beror på att man dels har an-

vänt sig av olika undersökningstekniker – i vissa
länder personliga intervjuer, i andra telefoninter-
vjuer – samt att urvalens storlek varierar kraftigt
mellan de olika länderna. Emellertid anser jag att
resultaten ställer mer frågor än de ger svar. Vidare
är det självklart en tolkningsfråga, om 14 procent
av de europeiska föräldrarna anser att TV-reklam
är en av de fem viktigaste påverkansfaktorerna i
deras barns liv, är en liten eller stor andel. Nume-
rärt är dock 14 procent av europeiska föräldrar en
icke-oansenlig grupp. Vidare kan man diskutera
TV-reklam som påverkansfaktor även ur ett annat
perspektiv; nämligen att det är en påverkansfaktor
som man har möjlighet att välja bort. Det är betyd-
ligt svårare att välja bort skolkamrater m.m. som en
påverkansfaktor på barnens liv.

Sammanfattningsvis finner vi att forskningen
tycks vara tämligen överens om att familj, syskon
och kamrater är en större påverkansfaktor i barnens
liv än medierna i allmänhet och TV-reklam i syn-
nerhet. Detta är på intet sätt nytt för kommuni-
kationsforskare. Interpersonell kommunikation är
betydligt mer effektiv än masskommunikation när
det gäller att påverka människors attityder, före-
ställningar och beteende. Vad som är svårt i sam-
band med studium av medieeffekter, vilket förvisso
har nämnts tidigare, är att isolera olika typer av
påverkansfaktorer från varandra, samt att kunna
kartlägga hur interpersonell- och masskommunika-
tion interagerar med varandra. Frågor som behöver
besvaras är hur masskommunikativa budskap fort-
plantas i grupp- och övrig interpersonell kommuni-
kation? Om jag får höra av en kamrat att jag ska
köpa något som han/hon har sett i ett reklaminslag
är det då kamrat- eller reklaminflytande som gäl-
ler?

Sammanfattande kommentar
I min studie har jag kunnat konstatera, att det finns
många olika aktörer i Europa med starka ekono-
miska och politiska intressen som är engagerade i
frågan om barn och TV-reklam. De olika aktörerna
initierar och finansierar undersökningar vars resul-
tat inte så sällan tycks gynna ens eget intresse. Det
faktum att majoriteten av undersökningarna rö-
rande barn och TV-reklam således har styrts av
utomvetenskapliga intressen, t .ex. om TV-reklam
riktad till barn ska förbjudas eller regleras, har
självfallet bidragit till att olika perspektiv fått styra
forsknings- eller undersökningsprocessen. Sålunda
har vi funnit att reklamförespråkarna betydligt of-
tare refererar till undersökningar som bygger på
observationer som visar att t.o.m. ganska små barn
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kan urskilja och förstå reklam. På motsvarande sätt
har reklammotståndarna oftare refererat till under-
sökningar som bygger på verbala utsagor, vilket vi-
sar att det är först i sen barndom som barnen dels
kan urskilja reklam från övrigt programinnehåll,
dels förstå reklamens avsikter.

Det faktum att man i olika undersökningar defi-
nierar begrepp olika, t. ex. vad man menar med att
förstå reklamens avsikt, försvårar givetvis en jäm-
förelse mellan olika forskningsresultat., eftersom
man inte tycks mäta samma sak. Vidare redovisas
inte alltid vilka mätinstrument som man har använt
sig av i de olika undersökningarna, vilket även bi-
drar till svårigheter när det gäller att bedöma huru-
vida tolkningarna av de empiriska resultaten är
rimliga eller ej.

Frågan är om kan man dra några generella slut-
satser överhuvudtaget av de senaste årens under-
sökningar när det gäller barn och TV-reklam. Jag
vill dock påstå, trots de ovan beskrivna implika-
tionerna, att detta är möjligt. För det första visar
samtliga undersökningar att barnens förmåga att
dels urskilja reklam från övrigt TV-innehåll, dels
förstå reklamens avsikt ökar i takt med åldern, vil-
ket givetvis hänger ihop med barnets kognitiva ut-
veckling. Även om vissa studier visar att 3-6-
åringar har en utvecklad ”reklamkompetens” finns

det inga som helst empiriska bevis för att denna
kompetens skulle vara ett naturligt inslag i alla små
barns kognitiva repertoar. En kärnfråga för såväl
reklamförespråkare som för dess motståndare, är
vid vilken ålder barn förstår reklamens avsikt.
Denna fråga anses viktig, eftersom det är först när
denna kompetens har utvecklats hos barnet som
man kan sluta att se barnet som ett hjälplöst ”offer”
och argumentera för att barnet faktiskt kan ha ett
kritiskt förhållningssätt till reklamen. Ovan nämn-
des att definitionerna av förståelse i detta samman-
hang skiljer sig åt i olika undersökningar. Oavsett
vilken definition man vill använda sig av, kan vi
konstatera att ingen undersökning, som kommit till
min kännedom, har visat att de riktigt små barnen
har förmågan att kunna förklara reklamens under-
liggande motiv och syfte. Denna förmåga tycks alla
barn först ha utvecklat fullt ut i åldern 10-12 år.

Avslutningsvis är det min förhoppning att forsk-
ningen i framtiden rörande barn och TV-reklam i
mindre grad kommer att styras av utomveten-
skapliga intressen än vad som hittills varit fallet.
Om forskningen kring barn och TV-reklam i min-
dre utsträckning styrdes av olika intressen skulle vi
kanske kunna erhålla mer djupgående förståelse av
det komplicerade och mångfacetterade fenomenet
barn och TV-reklam.
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