
EXAMENSARBETE

Barns förståelse för reklamens säljande
syfte

En litteraturstudie

Jenny Wikman Fält

Filosofie kandidatexamen
Psykologi

Luleå tekniska universitet
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Barns förståelse av reklamens säljande syfte 
 

- En litteraturstudie 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Jenny Wikman Fält 
 

 
 
 

 

 
 
 

Psykologi C 

 
Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 

Avdelningen för Teknisk psykologi 



 

 

Abstract 

 
The market for children is lucrative and has annual sales that generate huge profits. Children 
are seen as three markets in one; they spend their money in the current market, influence their 
parents to buy things and can, through their experience, be loyal to a brand in the future.  

Therefore it is important for companies to advertise their products and services. The 
techniques to capture our attention are many and product placement is one of them. 
Advertisement is available in many places in our society and children are exposed to it daily. 
The purpose of this thesis was to investigate, through a literature review, how much of the 

advertising sales message children understand and the question posed was: In which cognitive 
and social stage do children understand the selling intent of advertising? Due to variations in 
the results of the chosen scientific articles, this study did not result in any definite answer to the 

question in which cognitive and social stage children understand the selling intent of 
commercials. 
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                                                     Sammanfattning 

 
Marknaden för barn är lukrativ och omsätter årligen mycket pengar. Barn ses som tre 
marknader i en; de spenderar sina pengar på den existerande marknaden, påverkar föräldrarnas 
köpvanor och kan genom sina erfarenheter bli trogna ett märke i framtiden. Därför är det 

viktigt för företag att göra reklam för sina produkter och tjänster och teknikerna för att fånga 
uppmärksamhet är många, till exempel produktplaceringar. Reklam finns idag på många platser 
i vårt samhälle och barn utsätts dagligen för den. Syftet med detta examensarbete var att genom 

en litteraturstudie undersöka hur mycket av reklamens säljande budskap barn förstår och 
frågeställningen som knöts till syftet var: I vilket kognitivt och socialt stadium förstår barn 
reklamens säljande syfte? På grund av variationer i de valda vetenskapliga artiklarnas resultat var 
det svårt att göra några generaliseringar och studien gav inget entydigt svar på i vilket kognitivt 

och socialt stadium barn förstår reklamens säljande syfte.  
 

 

      Nyckelord: barn, reklam, utvecklingsstadium, förståelse, syfte 
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1. Inledning 

 
    1.1. Bakgrund 
Idag finns reklam praktiskt taget överallt; vi möts av den på bussen, i staden och i våra hem 
genom olika medier såsom Internet, tidningar och tv. I ett ständigt flöde av reklam har vuxna 

blivit bättre på att sortera bland intrycken och är därför svårare att påverka. Det vill säga, ju 
äldre en person är desto mindre mottaglig är han/hon för reklam (Schultz Jørgensen, 
Bjørnbekk, Jarlbro, & Tufte, 1992). För att komma runt ”problemet” har marknadsförarna 
hittat en bakväg; nämligen barnen. 

 
Barn och unga är en integrerad del av den kommersiella världen och dagens generation barn 
och unga är en grupp konsumenter som har stort inflytande över vuxnas köpvanor. Barn är 

med och påverkar i många avseenden; allt från vilka frukostflingor familjen köper till vilken 
dator de har hemma (Nairn, 2009). En undersökning av Schutz Jørgensen et al. (1992) visade 
exempelvis att barn pressar föräldrarna att köpa produkter de ser i reklamfilmer. Det är inte 
konstigt att barn, för marknadsförare, är en central konsumentgrupp då de utgör tre 

marknadsaktörer i en; de spenderar sina pengar på den befintliga marknaden, influerar familjens 
inköp och kan genom sina tidiga erfarenheter som konsumenter bli trogna ett märke även som 
vuxna (Mazzarella, 2007). 

 
Reklam riktad till barn finns idag på många olika håll i samhället och företagen kommer 
ständigt på nya kreativa lösningar för att sälja sina produkter. I USA, för att ge ett exempel, 
finns skolor sponsrade av exempelvis läskedryckstillverkare. Under skoltid är det, på dessa 

skolor, förbjudet att dricka läskedrycker tillverkade av andra läskföretag än det 
läskedrycksföretaget som sponsrar skolan och att bryta mot dessa regler kan leda till 
avstängning. Det finns även företag som sponsrar skolor med undervisningsmaterial, men innan 
barnen får ta del av detta material är det obligatoriskt att alla barn ser en serie med diverse 

reklam (Nairn, 2009). 
 
Det är inte konstigt att företagen vill ha så mycket uppmärksamhet som möjligt då marknaden 

för barn är lukrativ och omsätter årligen 133 miljarder dollar globalt, vilket motsvarar Indiens 
BNP (Nairn, 2009). Det var på 1960-talet som barn började uppfattas som en självständig 
konsumentgrupp och det var nu forskarna började att utöka sina tillämpningsområden till att 
även omfatta forskning om barns förståelse av marknadsföring och detaljhandel (John, 1999). 

Parallellt växte en debatt fram om hur reklam riktad till barn ska regleras (Kunkel & Roberts, 
1991). I Sverige är det idag olagligt att göra reklam för produkter som riktar sig till barn under 
tolv år enligt radiolagen (Bjurström, 1994), eftersom barn inte anses vara tillräckligt mogna för 

att förstå syftet med reklam (Adronikidis & Lambrianidou, 2010).  
 

Reklamen har under de senaste femtio åren ändrat karaktär. Tidigare marknadsfördes 
produkter genom att betona deras egenskaper och funktioner, medan modern marknadsföring 

syftar till att förmedla känslan av en produkt. Det är med andra ord inte endast en produkt som 
marknadsförs, utan snarare värderingar och attityder (Edström, Jacobson, Muhr, & Näslund, 
1998). De traditionella teknikerna som används i tv-reklam är repetition, att skapa produkter 

med intressanta och övertygande funktioner, att använda sig av kändisar och premier som 
exempelvis leksaker i flingpaket. En av de nya teknikerna som marknadsförarna tillämpar kallas 
för ”stealth advertising”. Det är en teknik där reklammakarna försöker dölja reklamens syfte. Den 
bakomliggande idén är att reklam är mest effektiv då konsumenten inte förstår att det han/hon 

ser är reklam. När konsumenten inte är på sin vakt är han/hon mer mottaglig för det 
övertalande meddelandet som sänds i samband med reklamen. Genom att tillämpa denna 
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teknik försöker marknadsförarna sudda ut linjen mellan reklam och programinnehåll. Denna 

teknik är dock bara tillåten på mötesplatser på Internet. En annan teknik som används är 
produktplaceringar. Produktplacering innebär att en produkt placeras exempelvis i en film för 
att produkten inte ska uppfattas som reklam. Marknadsföringsstrategier som är förenade till en 

helhet är en annan teknik som används flitigt och som bygger på att en produkt kan figurera i 
olika typer av medier. Exempelvis kan en leksak från ett flingpaket figurera i en film, som en 
produktplacering (Calvert, 2008).  
 

Det finns i huvudsak två olika perspektiv på reklam; det kulturpessimistiska och det 
kulturoptimistiska. I det kulturpessimistiska perspektivet uppfattas reklam som en 
bakomliggande orsak till köphysteri och en ökad konsumtionsmentalitet hos barn. 

Marknadsförare och annonsörer manipulerar barn till att önska sig saker som de egentligen inte 
behöver och påverkar dem till att bli materialister. Reklam har enligt det kulturpessimistiska 
synsättet inte enbart negativa effekter på köpbeteendet, utan också på barns attityder och 
egenskaper, eftersom barn genom reklam får ett förändrat sätt att bedöma sina vänner (Werner, 

1996). Det andra perspektivet är det kulturoptimistiska i vilket anses att barn är medvetna om 
att reklam är ett spel och att små barn klarar av att genomskåda reklamens budskap. De menar 
att barn inte är sårbara för reklam utan att de klarar av att ställa sig skeptiska mot, och distansera 
sig från, den (Werner, 1996). 

 
 
    1.2. Reglering av reklam riktad till barn. 

Trots att de etiska riktlinjerna för hur reklam skall regleras hänvisar till att reklam riktad till 
barn borde förbjudas, eftersom barn inte kan filtrera information de tar emot, visar forskning på 
att barn även kan påverkas av reklam som inte är riktad direkt till dem (Adronikidis & 
Lamdrianidou, 2010). Särskilda rättsliga bestämmelser har upprättats i en rad olika länder för att 

skydda minderåriga från tv-reklam.  
 
Ett rättsligt krav i Grekland är att tv-reklam inte får orsaka moraliska eller fysiska skador på 

minderåriga. Tv-reklam får inte syfta till att få barn att köpa produkter genom att spela på deras 
oerfarenhet och godtrogenhet. Det är också förbjudet för tv-bolag att visa leksaksreklam mellan 
klockan 7 och 22. I England finns så kallade koder som reglerar reklam, The Advertising Codes, 
som är upprättade av The Advertising Standards Authority (ASA). The Advertising Codes stipulerar 

att alla under 16 år skall räknas som barn och förbjuder reklam som utnyttjar barns 
godtrogenhet, sårbarhet och brist på erfarenhet samt reklam som uppmuntrar barn att försöka 
efterlikna något som kan vara farligt. Det är även olagligt att aktivt uppmana barn att utsätta sig 

själv och andra runtomkring för obehag samt att överse från eller uppmana barn till dåliga 
matvanor eller till en ohälsosam livsstil (Advertising Standards Authority, n.d.). I Belgien får 
inte reklam, med produkter avsedda för barn, sändas omedelbart före, under eller efter program 
riktade till barn. På Island är det förbjudet att sända reklam till barn under program riktade till 

barn. Detta har sina grunder i de EU-direktiv från 2003 som föreskriver att allt som kan 
påverka den fysiska, intellektuella och moraliska utvecklingen av barn, däribland reklam, inte 
får sändas under tider barn ofta ser på tv. (Adronikidis & Lambrianidou, 2010) Försök inom 

EU har gjorts angående en gemensam lagstiftning gällande regleringen av reklam. Dock har 
resultatet inte varit framgångsrikt (Adronikidis & Lambrianidou, 2010).   
  
 

    1.3. Reklamexponering och reklamens olika funktioner 
I USA ser genomsnittsbarnet ungefär 40 000 reklamfilmer per år. Flest reklamfilmer i Europa 
ser de engelska barnen, som exponeras för ungefär 18 000 reklamfilmer årligen. Inom länderna 
i EU varierar antalet timmar barn ser på tv från 142 minuter per dag i Österrike till 243 
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minuter per dag i Grekland. Antalet timmar barn ser på tv innebär också att de utsätts för stor 

exponering av reklam (Adronikidis & Lambrianidou, 2010). 
 
Vidare har reklam olika funktioner och en av dem är en informativ funktion. Reklamens 

informativa funktion har till uppgift att berätta vilka varor eller tjänster som finns att köpa. För 
att mottagaren ska förstå reklamens övertalande funktion måste han/hon besitta förståelse för 
fyra olika attribut: 
 

1. Det finns en källa med andra intressen bakom reklam än de intressen mottagaren har. 
2. Källan har en övertalande funktion. 
3. Källan sänder ett meddelande som har ett övertalande syfte som per definition är 

partiskt. 
4. Meddelandet, som är partiskt till sin karaktär, kräver annorlunda tolkningsstrategier än 

primära, informativa meddelanden (Martin, 1997). 
 

 

    1.4. Tidigare forskning 
Variationerna i resultat mellan olika undersökningar är tämligen stora, då det kommer till 

frågan huruvida barn förstår reklamens syfte. I vissa undersökningar utgår forskarna uteslutande 
från att barn ska förstå reklamens ”avsikt att sälja” och i andra vill forskarna förutom detta 
undersöka om de deltagande barnen vet att de som har producerat reklamen har betalat tv-

bolagen pengar för att de ska sända den. Ett flertal undersökningar ger belägg för att det är först 
när barn förstår tv-reklamens syfte som de kan utveckla ett kritiskt tänkande i den meningen att 
de kan avgöra om reklamen är trovärdig eller inte (Bjurström, 1994). 
 

Det har även visat sig vara problematiskt att avgöra vid vilken ålder barn börjar förstå reklamens 
syfte. Det är flera frågeställningar som gör det hela komplicerat, exempelvis vad det innebär att 
förstå avsikten eller syftet med reklamen. Dessutom går det inte att säga att barn antingen helt 

och hållet förstår reklamens syfte eller att de inte alls förstår det, då verkligheten inte är så 
simpel. Förståelsen för reklamens syfte är något som utvecklas stegvis (Bjurström, 1994). 
 
I en studie fann forskarna en skillnad mellan hur barn upplevde reklam som är riktad till barn, 

exempelvis leksaksreklam, respektive reklam riktad mot vuxna. De flesta nioåringar som ingick 
i studien kunde för det mesta förklara vilket syfte och vilken innebörd reklamen hade. 
Nioåringarna kunde genomskåda reklamen och se att den bitvis innehöll bluff och båg. Då det 

kom till produkter familjen eller barnet själv hade införskaffat efter att ha sett reklamen för 
produkten ville barnen inte medge att de personligen hade påverkats. De underströk istället 
produktens nytta och värde. De yngsta barnen (sjuåringarna) däremot, fann forskarna, hade 
svårare att verbalt förklara vad reklam var. Sjuåringarna påpekade helt enkelt att reklam var 

något som visades mellan olika tv-program (Jarlbro, 1995). 
 

Donohue, Henke och Donohue (1980) fann i en undersökning att barns språkmöjligheter 
spelar en viktig roll. De menade att barn kan ha en mycket större förståelse av reklamens syfte, 

men att de inte kan uttrycka sin förståelse på grund av verbala begränsningar. De använde sig 
därför av icke-verbala tester, varvid de gav barn från två till sex år möjligheten att peka ut en av 
två bilder föreställande ett shoppande barn och ett barn som tittade på tv. Innan barnen fick se 

bilderna ställde forskarna frågan ”Vad vill karaktären i reklamen att du ska göra?”. De flesta av 
barnen i undersökningen pekade på bilden av det shoppande barnet, vilket stödde forskarnas 
hypotes. Forskarna kom fram till att barn i tre till fyra års ålder därmed förstår syftet med 
reklam. Donohue, Henke och Donohues (1980) undersökning pekar således på vikten av 

åldersanpassade tester. 
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    1.5. Syfte och frågeställning 

Den kommersiella världen är en integrerad del av många barns dagliga liv (Nairn, 2009) och 
det finns en oro och rädsla för reklamens påverkan på barn. Enligt Moondore, Blades, Oates, 
och Blumberg (2009) kan det som skapar oro bland annat vara att reklam uppmuntrar till 

materialistiska värderingar, vilka står i konflikt med traditionella, sociala värderingar och att 
reklam för ohälsosam mat kan leda till en osund livsstil samt att reklam kan ge upphov till 
konflikter mellan föräldrar och barn. Reklam är ett medel med syfte att sälja olika slags 
produkter och tjänster (Werner, 1996), men om barn inte inser reklamens underliggande 

kommersiella syfte förlitar de sig på dess direkta budskap istället för att som vuxna gör, 
ifrågasätta den (Brucks, Armstrong, & Goldberg, 1988). Av denna orsak är det av stor vikt att 
finna svar på i vilken utsträckning barn förstår reklamens budskap samt vid vilken ålder de är 

kapabla till det. Denna kunskap är viktig för föräldrar, eftersom de har möjlighet att påverka 
sina barns tv-vanor samt för lagstiftare för att de, på ett adekvat sätt, skall kunna reglera 
reklamområdet. Syftet med detta examensarbete är att försöka hitta svar inom existerande 
vetenskaplig forskning angående barns förståelse av reklamens säljande syfte. För att uppfylla 

studiens syfte kommer följande frågeställning att söka besvaras:  
 

Finns det belägg inom existerande forskning om på vilket kognitivt och socialt 
utvecklingsstadium barn förstår reklamens säljande syfte?  

 

2. Teoretiskt ramverk 

 

 2.1. Johns model of consumer socialization 
Från det att en människa föds fram till tonåren pågår en ständig utveckling av de kognitiva 

funktionerna och av den sociala mognaden. Barn utvecklar förmågan att tänka på sin 
omgivning på ett abstrakt sätt och de lär sig att behandla och organisera information för att 
lättare kunna organisera samt förstå sin omgivning. Barn förvärvar också en djupare förståelse 

av sociala situationer, vilket ger dem möjlighet att se världen genom en rad olika vinklar. Både 
den kognitiva och den sociala utvecklingen under denna period ger barn en förfinad förmåga 
att förstå och agera i rollen som konsument. Förbättringen av den kognitiva förmågan är 
åldersrelaterad och bidrar till utvecklingen av konsumentmedvetenhet och förmåga att fatta 

beslut. En kognitiv förmåga som är välutvecklad underlättar för individen att bedöma och 
jämföra produkter. Många situationer, då en människa ska konsumera, inrymmer också social 
förståelse, det vill säga från de uppfattningar barn får av andra som använder vissa produkter 

eller märken till att försöka övertala sina föräldrar att köpa en viss produkt (John, 1999). Enligt 
Johns ”Model of consumer socialization” sker konsumentsocialisation i en serie av tre steg. Varje 
steg beskriver vad som karaktäriserar ett barns tänkande, resonemang och bearbetning av 
information. Dessa steg beskriver de stora förändringar som sker från förskoleålder till tonåren. 

”Model of consumer socialization” kombinerar Piagets teori om kognitiv utveckling och Selmans 

teori om social utveckling (John, 1999).   
 

Piaget, refererad av Hwang och Nilsson (2003), delade upp social utveckling i fyra olika 
stadier, vilka var åldersrelaterade samt skilde sig från varandra. Dessa stadier är konstruerade 
som en trappa, det vill säga att alla stadier bygger på varandra och går under benämningarna; 
det sensori-motoriska, det preoperationella, det konkret operationella och det formellt 

operationella stadiet.  
 
I det sensori-motoriska stadiet är barnet ungefär noll till två år och kan då enbart tänka genom 

sina sinnen och sina motoriska färdigheter. Allt börjar med reflexer och slutar med att barn 
nyttjar en komplex samordning av motoriska och sensoriska förmågor. Ett spädbarn uppfattar 
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sin omgivning genom vad de själv kan rikta sina handlingar mot. Objektkonstans, förståelsen 

att saker existerar även om de inte syns, är också något som infinner sig i detta stadium. I det 
sensori-motoriska stadiet förvärvar barnet inre föreställningar, det vill säga att det nu har en 
förmåga att komma ihåg och i sin fantasi plocka fram olika erfarenheter (Hwang och Nilsson, 

2003). 
 
Det preoperationella stadiet infaller vid två till sex års ålder och barnet kan då hantera 
symboler. Tänkandet är i huvudsak egocentriskt, det vill säga att barnet ser omgivning från sitt 

eget perspektiv. Successivt börjar barnet att kunna hantera mer än bara ett perspektiv och att 
kunna sätta sig in i andras perspektiv, det vill säga att förstå hur andra människor tänker och 
känner (Hwang & Nilsson, 2003). 

 
I det konkret operationella stadiet är barnet sju till elva år och kan nu på ett mer konsekvent 
sätt tillämpa ett logiskt tänkande. Dock kan barnet enbart tillämpa logiskt tänkande när det 
kommer till konkreta företeelser i sin omgivning (Hwang & Nilsson, 2003). Barn i det konkret 

operationella stadiet kan tänka på flera olika stimuli på en och samma gång samt relatera dessa 
stimuli till varandra på ett relativt abstrakt och tankfullt sätt (John, 1999). Det formellt 
operationella stadiet infaller vid 12 års ålder och barnet kan nu tänka abstrakt (Hwang & 
Nilsson, 2003). Abstrakt tänkande innebär att tankeprocesserna är grundade på abstrakta 

begrepp och allmänna principer och inte på enskilda objekt eller konkreta företeelser (Abstrakt 
tänkande, n.d.). 
 

Selmans teori, refererad av John (1999), om social utveckling är indelat i olika stadier och 
börjar med ”the egocentric stage” som infaller vid 3-6 års ålder. I detta stadium är barnet 
omedvetet om andra perspektiv än sitt eget. Nästa steg benämns ”the social information role taking 
stage” och barn förstår att andra också har motiv och åsikter, men barn i denna fas tror att det 

beror på att de andra har fått annan information och inte på grund av att de ser på saken ur ett 
annat perspektiv. Detta steg sker i 6-8 årsåldern och barn i detta stadium har inte förmågan att 
kunna tänka ur någon annans perspektiv än sitt eget. Det kan de först göra i nästa stadium som 

heter ”self reflective role taking stage”. Detta stadium infaller vid 8-10 årsålder och barn besitter nu 
förmågan att se saker ur en annan persons synvinkel. Dock besitter ej barn i detta stadium 
förmågan att tänka på sin egen och någon annans synvinkel samtidigt. Den förmågan förvärvas 
först i 10-12 årsåldern i det ”the fourth stage of mutual role taking”. Detta är en viktig tidpunkt 

eftersom förhandling och övertalning kräver att en person har förståelse för båda parter. Det 
sista steget betecknas ”the social and conventional system role taking stage”. Barn vet nu att andra 
människor har egna perspektiv och att de hör ihop med den sociala grupp den personen tillhör 

eller med det sociala system han/hon verkar inom (John, 1999). 
 
Konsumentsocialisation kan ses som en utvecklingsprocess som sker genom olika stadium ända 
fram till det att barnet blir en mogen konsument. Genom att integrera Piagets (refererad av 

Hwang och Nilsson 2003) och Selmans teorier (refererad av John, 1999) kan en tydlig bild av 
de förändringar som sker när ett barn socialiseras till sin roll som konsument skönjas. 
Konsumentsocialisation innefattar tre steg; det perceptuella, det analytiska och det reflektiva 

stadiet. Dessa tre steg beskrivs genom en rad olika dimensioner som alla visar viktiga 
förändringar i beslutsfattningsförmåga/kunskapsutveckling och de strategier ett barn tillämpar  
då det ska köpa något. Till exempel när det gäller kunskapsutveckling är övergången från det 
perceptuella till det reflektiva stadiet en övergång från konkreta till abstrakta reflektioner, från 

perceptuella till underliggande drag hos olika objekt och händelser, från enkla till mer 
komplexa representationer och från ett egocentriskt till ett mer öppet socialt medvetande 
(John, 1999). 
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2.1.1. Det perceptuella stadiet 
Det perceptuella stadiet infaller vid 3-7 års ålder och utmärks av de direkt observerbara dragen i 

marknadsföring, det vill säga konkreta detaljer som barn förvärvar genom egna observationer. 
Barnens kunskap karaktäriseras av perceptuella drag och åtskillnader som ofta är baserade på 
ensidiga dimensioner och attribut. I det perceptuella stadiet utforskar barnen det de känner till 
om marknaden genom olika begrepp, exempelvis märkesnamn, dock förstår de endast vad 

dessa koncept innebär ytligt. Eftersom det förekommer motstridigheter då det gäller att 
organisera och komma ihåg fakta om saker är erfarenheter sällan förenade med generaliserbara 
kunskapsstrukturer, perspektiv och kontingens. Med kontingens menas exempelvis att sötma är 

ett tilltalande drag hos godis, men inte hos citroner. Ovanstående gäller också för barnens 
förmåga att fatta beslut och komma på olika strategier, utan dessa är i det perceptuella stadiet 
simpla, ändamålsenliga och egocentriska. Barn i detta stadium kan inte tänka på sitt eget och 
andras perspektiv samtidigt, dock är de medvetna om att kompisar och föräldrar har ett eget 

perspektiv på saker och ting. De kan alltså inte nyttja och utforma strategier där de tar hänsyn 
till andras perspektiv, utan är egocentriska då det kommer till att forma exempelvis 
övertalningsstrategier. Då beslut ska fattas baseras dessa ofta på ett enda utmärkande drag som 
exempelvis en leksaks storlek (John, 1999). 

 
2.1.2. Det analytiska stadiet 
Det analytiska stadiet inträder vid 7-11 års ålder och i detta stadium sker stora kognitiva och 

sociala förändringar. Under denna period utvecklas stora delar av den kunskap och de 
färdigheter som en konsument bör besitta. Sättet att tänka på går från ett perceptuellt tankesätt 
till ett mer symboliskt. Förmågan att behandla inkommande information ökar, vilket leder till 
en mer sofistikerad förståelse av marknaden och en djupare kunskap om olika koncept såsom 

marknadsföring och varumärken samt ett nytt sätt att reflektera på som går bakom barnets egna 
motiv och känslor. Det analytiska stadiet kännetecknas av att barnet ser priser och 
produktkategorier som funktionella och underliggande dimensioner samt att de ser produkter 

och varumärken som två separata saker. Barn i detta stadium kan generalisera utifrån sina egna 
erfarenheter och resonemang och detta sker på en mer abstrakt nivå, vilket leder till 
förvärvandet av mer abstrakt kunskap såsom förståelse för reklamens motiv och kontingens (ex 
att sötma är ett tilltalande drag hos godis, men inte hos soppa). I detta stadium är barn mer 

eftertänksamma när det gäller att göra val och de kan ta hänsyn till mer än ett perceptuellt, 
framträdande attribut. Som ett resultat av ovanstående är barn mer flexibla då de ska fatta 
beslut, vilket medför att de kan vara mer lyhörda och adaptiva. Dessa tendenser är också synliga 

då det gäller att övertala och influera andra. Tillvägagångssättet är mer adaptivt eftersom barnet 
nu kan se på saker utifrån andras perspektiv och därför tillämpa sina strategier mer effektivt 
(John, 1999). 
 

2.1.3. Det reflektiva stadiet 
Det reflektiva stadiet inträder vid 11-16 års ålder och barnen utvecklas ytterligare både 
kognitivt och socialt. Barnen förvärvar kunskap om marknadens olika koncept såsom märken 

och prissättning. Barnens bild av marknaden blir alltmer nyanserad och komplex allteftersom 
de utvecklar ett mer sofistikerat sätt att behandla information på samt att deras sociala förmåga 
växer. Barnens tänkande blir mer reflektivt och de blir mer fokuserade på marknadens sociala 
betydelse samt dess grundläggande drag. Resonemangen barnen för blir alltmer abstrakta, de 

besitter en förståelse för att reklam har ett bakomliggande motiv och de är medvetna om 
kontingens. I det reflektiva stadiet får barnen ett ökat medvetande för andras perspektiv och de 
känner ett behov av att forma sin egen identitet och konformera efter gruppens förväntningar. 
Detta medför att de riktar mer uppmärksamhet mot de sociala aspekter det innebär att vara 
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konsument, göra val och att konsumera ett visst varumärke. Försöken att influera och förhandla 

med föräldrar och vänner innehåller större social förståelse. De är mer strategiska och de 
strategier som tillämpas är de som barnen tror är de mest framgångsrika (John, 1999). 
            

3. Metod 

 
   3.1. Litteratursökning 
Vid litteratursökning har Luleå tekniska universitets biblioteks söktjänst Lucia samt ebscohost, 

Scopus, web of science och Future of children använts. Till att börja med söktes böcker som 
hade med ämnet barn och reklam att göra för att få en bredare förståelse för ämnet samt för att 
hitta lämpliga sökord för att söka efter passande vetenskapliga artiklar.  
De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna ebscohost.com, Scopus, Web of science samt 

Future of children. Hemsidan för The Advertising Standards Authority (ASA) var till hjälp för 

att hitta information angående reglering av reklam i England. Databaserna samt hemsida 
användes då de ansågs pålitliga och relevanta källor att söka efter information i.  

 
Vid sökning av vetenskapliga artiklar användes inledningsvis sökorden; children, advertising 
och understanding. Sedan utökades sökorden allteftersom med de nya orden commercials, 
intent, age, understanding och consumer socialization.  

 
De vetenskapliga artiklarna måste ha samma definition på kommersiellt budskap, det vill säga 
reklamens övertalande budskap att sälja varor eller tjänster, för att komma ifråga. Artiklarna som 
söktes hade som krav att de skulle handla om barn, reklam och förståelsen av reklamens syfte. 

Sökningen begränsades inte enbart till reklam som var riktad till barn, vissa etniska grupper 
eller kön. 
 

Vissa nya källor hittades genom de vetenskapliga artiklarnas referenslistor. Läroböcker (i ämnet 
utvecklingspsykologi) och vetenskapliga artiklar har använts vid beskrivningen av den 
teoretiska referensramen.  
  

   3.2.  Avgränsningar 
Endast förhållandet mellan barn och reklamens kommersiella budskap, i tv, radio, på Internet 
och i tidningsreklam används, då all reklam tjänar samma kommersiella syfte. Den är inte 

avgränsad till någon viss typ av reklam exempelvis leksaksreklam eller reklam enbart riktad mot 
barn, utan omfattar all slags reklam. Studien avgränsas till barn från 2 till -14 års ålder samt 
omfattar alla barn oberoende av etnisk härkomst och kön.  
 

   

4. Resultat 
4.1. Children’s understanding of advertising: an investigation using verbal and 
pictorially methods (Owen, Auty, Lewis, & Berridge, 2007). 
Den existerande forskningen om i vilken utsträckning barn förstår syftet med reklam är 

motstridig och dessa motstridigheter kan eventuellt uppkomma ur valet av forskningsmetod. I 
de flesta studier har intervjuer och endast verbala frågor använts. En metaanalys gjord av Martin 
(1997) innehållande 23 studier, visade att två tredjedelar av dessa är baserade på verbala 

metoder och att inte en enda kombinerar verbala uppgifter med visuella ledtrådar. 
 
I denna studie har forskarna använt sig av en metod som kombinerar både intervjuer och 
bilder. Syftet med studien var att ompröva existerande forskningsmaterial genom att tillämpa en 
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metod som kombinerade verbala uppgifter med bilder. Studien gjordes på 136 barn från tre 

olika skolor med olika socioekonomiska klasstillhörigheter i England. Försökspersonerna var 
sju- och tioåringar varav 87 var mellan sju och åtta år och 69 var mellan tio och elva år. 
Könsfördelning var representativ, då 48,5% av deltagarna var pojkar.  

 
Barnen fick börja med den verbala uppgiften, vilken bestod i att svara på en öppen fråga. När 
barnen var färdiga med den verbala uppgiften innehållande en öppen fråga fick de gå vidare till 
bilduppgiften. Bilduppgiften bestod av fyra olika bilder som alla reflekterade de vanligaste 

orsakerna, enligt barn, till vad reklam är till för. Orsakerna som illustrerades var, ”Reklam är en 
paus från program”, ”Reklam är till enbart för nöjes skull”, ”Reklam berättar om nya 
produkter” och ”Reklam finns till för att försöka sälja oss saker”.  

 
Resultaten av den verbala uppgiften visade att två tredjedelar av tioåringarna kunde förklara att 
reklam hade ett övertalande budskap. Bara 6% av tioåringarna hade ingen förståelse av 
reklamens informativa budskap (”Reklam berättar om nya produkter”). I motsats till dessa 

resultat förstod inte 48% av sjuåringarna reklamens budskap och en fjärdedel svarade ”vet ej” på 
frågan ”Vad är reklam till för”.  
 
Statistiska beräkningar utfördes som visade att fler sjuåringar angav svaret ”vet ej” och att fler 

tioåringar kunde identifiera att reklam var till för att sälja saker, utöver det fanns inga 
signifikanta olikheter. 
 

Resultaten visade också att de yngre barnen var dubbelt så benägna att identifiera reklamens 
informativa budskap när de fick se bilder än när de inte fick se några bilder alls. De visade också 
nästan lika mycket förståelse av reklamens säljande syfte som de äldre barnen när de båda 
metoderna var kombinerade; 69% av de yngre barnen och 75% av de äldre barnen. Med hjälp 

av endast bilder kunde 60% av de yngre barnen svara på frågan angående reklamens säljande 
budskap i kontrast till de 19% i den verbala uppgiften. Av de äldre barnen kunde 83% svara på 
frågan om vad reklam är till för endast med hjälp av bilder i kontrast mot de 67% som kunde 

svara på frågan i den verbala uppgiften. 
 
Slutsatser som kunde dras från denna studie var att metoden är viktig då forskare ska mäta barns 
grad av förståelse för reklam. Speciellt om undersökningen inkluderar yngre barn som inte har 

en lika utvecklad verbal förmåga som äldre barn. Det allra effektivaste är enligt denna studie 
kombinationen av verbala uppgifter och uppgifter med bilder. Studien visade att många 
sjuåringar (69% av deltagarna) förstod reklamens säljande budskap och än fler tioåringar (83 %). 

 
4.2. Do young children understand the selling intent of commercials 
(Macklin, 1985). 

Syftet med denna studie var att undersöka om barn förstår reklamens säljande syfte genom att 

göra en replikering och en förlängning av Donohue et al:s. (1980) tidigare studie. Forskarna 

testade barns förståelse av reklam genom att använda icke-verbala tester. Donohue, Henke och 
Donohue (1980) menade att barn kan besitta en större förståelse av reklam, men att de 
begränsas av sin verbala förmåga då de ska uttrycka sig. Försökspersonerna, som var mellan två 
och sex år, fick se en reklamfilm och efteråt fick de se två bilder föreställande olika scenarion. 

Försökspersonerna fick frågan vad de trodde att karaktären i reklamfilmen ville att de skulle 
göra, utifrån de två bilder de blev presenterade, titta på tv eller shoppa. De flesta barn i studien 
valde bilden med det shoppande barnet framför bilden med barnet som tittade på tv, vilket 

stödde forskarnas hypotes om att barnen skulle välja bilden med det shoppande barnet.  
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Studien gjordes på sammanlagt 60 barn i två till sex års ålder; 34 flickor och 26 pojkar. Barnen 

fick titta på två reklamfilmer, en animerad och en realistisk film samt svara på frågor angående 
filmerna. 
 

Utöver replikeringen utfördes en förlängning av Donohue et al:s (1980) studie och den 
ursprungliga studien gjordes om för att inkludera ytterligare mätningar. Utvidgningen av 
studien tillämpades för att få svar på om barnen i originalstudien hade varit framgångsrika på 
grund av att reklam för flingor är lättare att relatera till shopping än till TV-tittande. Därför 

utökades studien med fotografier föreställande olika aktiviteter. Dessa bilder lades till, eftersom 
forskaren ifrågasatte originalstudiens val av bilder, då de ansågs vara för lätta i och med att 
endast en bild som porträtterade flingorna i reklamen visades. 

 
Resultaten från replikeringen visade samma som originalstudien hade kommit fram till, det vill 
säga att barn i förskoleålder förstod det säljande syftet med reklam och att 18 av 30 barn valde 
korrekt bild av de två som fanns att välja mellan.  

 
Resultaten från förlängningen förändrade däremot slutsatsen och enligt den var det många unga 
barn som inte förstod syftet med reklam, då 80% av barnen misslyckades att välja en enda bild 
som visade reklamens säljande syfte. Av 30 barn som fick välja mellan fyra olika bilder var det 

endast 11,6% som valde rätt bild. Barnens misslyckande att välja rätt bild när testet gjordes 
svårare gjorde det tvivelaktigt om barn i åldrarna 3-5 år förstår det säljande budskapet med 
reklam.  

 
Resultatet från replikeringen och förlängningen av den ursprungliga studien visade att yngre 
barns förståelse av reklamens säljande budskap var begränsad och att frågan om yngre barn 
förstår det säljande budskapet av reklam var fortfarande obesvarad. 

 
Slutsatser som kan dras av denna studie är att val av metod kan ge vitt skilda resultat angående 
unga barns förståelse av reklam. Enligt replikeringen av en tidigare studie kan barn i 

förskoleåldern förstå reklamens syfte, medan förlängningen av studien visade att dessa barns 
förståelse av reklamens syfte var begränsad. Studien har således inget svar på när yngre barn 
förstår syftet av reklam. 
  

4.3. Children`s understanding of television advertising: A revisit in the 
Chinese context (Chan & McNeal, 2004). 

På basis av teorier utvecklade av barnpsykologer och upptäckter som konsumentforskare har 
gjort visar resultaten på att små barn kanske inte förstår det övertalande syftet med reklam. 

Enligt forskningsresultat av Ward, Levinson och Wackman (1972), refererade av Chan och 
McNeal (2004), ser små barn generellt reklam som informativ, sanningsenlig och 
underhållande. Dock har nästan all forskning bedrivits i samhällen i väst, medan väldigt lite 
forskning gjorts till exempel i Kina. Kina är det landet i världen som har den största 

populationen barn (ungefär 290 miljoner barn under 14 år). Reklam är ganska nytt för 
kinesiska konsumenter och reklamen är ojämnt utspridd inom Kinas olika provinser.  
 

I studien tillämpades Johns ”Model of consumer socialization”. Modellen beskriver hur barn lär sig 
att bli konsumenter, hur utvecklingen sker och modellen är användbar för att förklara barns 
förståelse av reklam. I denna studie utgick forskarna från tre hypoteser. Hypotes 1: Kinesiska 
barns förståelse för reklamens övertalande syfte steg med åldern, hypotes 2: När åldersfaktorn 

var kontrollerad hade kinesiska barn som ofta såg på tv bättre förståelse för tv-reklamens syfte 
och hypotes 3: När åldersfaktorn var kontrollerad hade barn som bodde i städer med hög andel 
reklam bättre förståelse för reklamens syfte än barn som bodde i städer med låg andel reklam. I 



10 

 

 

 

studien deltog sammanlagt 1758 barn i åldrarna 6-14 år. Försökspersonerna kom från sex olika 

skolor i Peking, Nanjing och Chengdu och 49% av deltagarna var flickor och 51% var pojkar. 
Medelåldern för deltagarna i studien var 9,6 år. Barnen ombads att svara på ett frågeformulär. 
Barnens förståelse för tv-reklam mättes genom en verbal metod där barnen fick svara på frågor. 

Frågorna som ställdes var, ”Vad är en tv-reklam”, ”Vad vill tv-reklamen att du ska göra” och 
”Varför sänder tv-bolag reklam”.  
 
I denna studie avvek barnens höga förståelse för reklamens institutionella funktion (att tjäna 

pengar och sponsra tv-program) från Johns (1999) modell. Eftersom barn ses som egocentriska i 
sitt tänkande borde de ha svårt för att se att reklam är sammanlänkat med andra system, 
exempelvis tv-stationer. Resultaten från studien indikerade att mindre än 45% av de äldre 

barnen (det reflektiva stadiet, 12-14 år) inte visste att reklam var meddelanden som sänds för att 
främja produkter. Barn i det reflektiva stadiet förväntades ha en förståelse för reklamens 
övertalande budskap. 
 

Vad beträffade hypotes 3 visade sig att barn i åtta till nio års ålder som bodde i städer med låg 
andel reklam hade sämre förståelse för ”Vad vill reklamen att du ska göra?” än barn som bodde 
i städer med medel eller stor andel reklam. Barn i alla åldersgrupper som bodde i städer med 
lite reklam hade större förståelse för ”Varför sänder tv-bolag reklam” än barn som bodde i 

städer med mycket reklam. Detta resulterade i att hypotes 3 inte fick något stöd. 
 
Slutsatser som kan dras av denna studie var att barnen i denna studie inte hade någon större 

förståelse av reklamens säljande budskap, dock visste en större andel av barnen att tv-bolag 
sänder reklam för att tjäna pengar. Detta trots att de förväntas vara egocentriska i sitt tänkande. 
Studien visade också att förståelsen för reklam inte hängde ihop med hur mycket ett barn såg 
på tv. Barn som bodde i städer med låg andel reklam hade större förståelse för reklamens 

budskap än barn från städer med medel till hög andel reklam. Resultaten visade även att barns 
förståelse för vad reklam är, och vilket syfte den har, stiger med åldern. 
 

 

4.4 Children and television advertising: When do they understand persuasive 
intent? (Oates, Blades, & Gunter, 2001). 

Syftet med studien var att undersöka barns respons till tv-reklam. Debatten om reklamförbud 
intensifierades i Europa 2001, då Sverige hade presidentskapet inom EU. Det fanns en oro att 

det svenska förbudet gentemot reklam för barn skulle utvidgas och gälla för hela Europa. 
Sverige har försvarat sitt förbud mot reklam riktat till barn och menar att barn under tolv år har 
svårigheter att förstå syftet med reklam (Edling, 1999). Resultaten från forskningen skiljer sig åt 

angående i vilken ålder barn förstår reklamens säljande syfte och författarna ställer sig frågan 
vilket av resultaten som är det korrekta och vad som bör rapporteras till lagstiftarna.  
 
För att utreda ovanstående fråga utfördes två experiment. I experiment 1 deltog 96 barn jämnt 

fördelade i åldersgrupperna fyra-, sex- och åtta år. I detta experiment ville forskarna undersöka 
barnens förmåga att komma ihåg namnen på olika varumärken och vilka inslag reklamen hade 
innehållit. Forskarna var emellertid rädda för att resultatet skulle påverkas av att barnen kände 

till produkterna som figurerade i reklamfilmerna som visades. De misstänkte att barnen kunde 
komma ihåg produkterna bättre eftersom de hade sett dem i liknande reklamfilmer tidigare. 
Familjariteten med produkterna kunde också påverka deras förståelse för reklamen i fråga. 
Experiment 1 repeterades och då användes reklam samt produkter som för barnen var okända.  
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I experiment 2 deltog 106 barn indelade i tre grupper om 36 barn i åldrarna sex, åtta och tio 

år. Forskarna undersökte om barnen kom ihåg produktnamn, om de kom ihåg scener ur, och 
deras minnen om vad som skedde i, reklamfilmerna samt deras förståelse för reklamens syfte.  
 

Resultaten från experiment 2 visade att de yngsta barnen (sexåringarna) var oförmögna att 
komma ihåg produktnamn. Åtta- och tioåringarna kunde ibland komma ihåg produktnamnen, 
men endast då de hade sett reklamfilmen fler än en eller två gånger. Cirka 28% av tioåringarna 
kunde komma ihåg produktnamn, då de hade sett reklamfilmerna 3 gånger. De flesta av barnen 

var bra på att komma ihåg stillbilderna oavsett hur många gånger de hade sett reklamfilmen. 
Cirka 72% av sex- och åttaåringarna och 75% av tioåringarna kom ihåg stillbilderna efter att ha 
sett dem en gång. Då de hade sett stillbilderna tre gånger var det 83% av sexåringarna, 94% av 

åttaåringarna och 86% av tioåringarna som kunde komma ihåg dem. 
 
Då det gällde att komma ihåg innehållet i reklamfilmerna var barnen i de högre 
åldersgrupperna (åtta- och tioåringarna) bra på att minnas och de kunde svara på de flesta ja/nej 

frågor om de hade fått se reklamfilmen fler än en gång. De yngre barnen (sexåringarna) var 
bättre på att komma ihåg innehållet i reklamfilmerna då de fått se dem fler gånger. Cirka 57% 
kom ihåg innehållet då de hade sett reklamen två gånger och 62 % då de hade fått se reklamen 
tre gånger. 

 
Barnens förståelse för reklamens syfte delades in i fyra kategorier; förståelse för det övertalande 
syftet med reklam, förståelse för reklamens informativa funktion, de som såg reklam som en 

paus från TV-program samt de som inte visste vad reklam var. Ingen av sexåringarna, bara en 
fjärdedel av åttaåringarna och en tredjedel av tioåringarna kunde referera till reklam som 
övertalande. 
 

Slutsatser som kan dras från denna studie var att barnen hade god förmåga att känna igen och 
komma ihåg scener från reklamfilmerna samt att barnens minnesförmåga förbättrades ju fler 
gånger de såg reklamfilmerna och detta oavsett åldersgrupp och mått. När det kom till frågan 

vilket syfte reklam hade förstod barnen det övertalande syftet från ungefär sju-åtta års ålder. 
 
 

5. Diskussion 
 
   5.1. Resultatdiskussion 
Syftet var att undersöka barns förståelse av reklamens säljande syfte. Utifrån de 
forskningsrapporter som analyserades söktes svar på frågeställningen i vilket kognitivt och 

socialt stadium barn förstår reklamens säljande syfte. Studierna som har analyserats har kommit 
fram till olika slutsatser gällande frågan i vilket kognitivt och socialt stadium barn förstår 
reklamens säljande syfte. Förklaringen till de skilda resultaten kan vara många, som till exempel 

den uppenbara komplexiteten som föreligger då undersökningsobjekten är unga. Den orsak 
som ligger närmast till hands som förklaring till skillnaderna i utfall är kopplad till 
undersökningsdesignen och då främst operationaliseringen av begrepp samt den valda 
forskningsmetoden. En möjlig orsak till de skilda resultaten skulle således kunna vara att 

forskarna har valt att operationalisera begreppet ”förståelse” på olika sätt. De fyra 
undersökningarna som ligger till grund för detta arbete pekar emellertid inte på att det skulle 
finnas några större skillnader kring operationaliseringen av begreppet ”förståelse”, dock finns 

skillnader i val av metod. 
 
Enligt studie 1 kan en verbal metod vara för svår för små barn, då de inte har lika utvecklad 
verbal förmåga som äldre barn och författarna menar att en kvalitativ metod kombinerat med 
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bilder är en bra metod för att mäta barns förståelse för reklamens säljande syfte. I studie 4 

framkom att barn förstår det säljande syftet med reklam vid 7-8 års ålder, det vill säga i det 
analytiska stadiet, enligt Johns (1999) modell. I studie 2 framkom inte vid vilken ålder barn 
förstår det säljande syftet med reklam överhuvudtaget. Vid en replikering av Donohue et al:s 

(1980) studie kom forskaren fram till samma resultat som Donohue et al. (1980) hade kommit 
fram till, det vill säga att barn förstår reklam i 3-4 års ålder. Då en förlängning av samma studie 
utfördes förändrades dock slutsatsen om att barn förstår det säljande syftet vid 3-4 års ålder, då 
80% av barnen misslyckades i sina bildval. Detta ifrågasätter forskaren och menar att 

förlängningen kanske var för svår alternativt att Donohue et al:s. (1980) originalstudie var för 
enkel. Utifrån detta resultat kan det också ifrågasättas om studie 1 var för lätt för barnen då de i 
den kom fram till ett resultat, men inte studie i 2 fastän de använde sig av liknande metoder. I 

studie 3 kunde endast 53% av fjortonåringarna säga vilket syfte reklam har. En nackdel kan ha 
varit att reklam var ett relativt nytt fenomen i landet, vilket kan ha påverkat studiens resultat. 
Resultaten kan också ha att göra med definitionen av ”reklamens säljande syfte” vilket kan 
tolkas olika av olika individer samt att tolkningen kan variera beroende på i vilket kognitivt 

och socialt utvecklingsstadium barnet befinner sig. I studie 4 menade en del av barnen att 
reklamens syfte var att tjäna pengar åt tv-bolag, visa upp nya produkter (informativ funktion) 
samt för att sälja saker och inget av dessa påståenden var i grunden felaktiga. I studie 3 hade 
barnen en hög förståelse för att reklam sänds för att tjäna pengar till tv-bolag, men de visste inte 

i någon större utsträckning att reklam var till för att sälja saker.  
                                                 
    5.2. Metoddiskussion  

Svagheter i denna studie var att de olika vetenskapliga artiklar som användes hade väldigt olika 
metoder, vilket kan ha påverkat resultatet. Risken föreligger emellertid att bilden av fenomenet 
inte blir lika nyanserad om endast en metod används. En annan svaghet kan vara att en av 
artiklarna var från år 1985 samt att i en artikel undersöktes barns förståelse av reklam i ett land 

där reklam var ett relativt nytt fenomen och ojämnt fördelat inom landet. Ytterligare en 
svaghet kan vara att antalet analyserade artiklar är få på grund av att det var svårt att hitta 
lämpliga artiklar, vilket kan påverka den externa validiteten. Denna studie kan anses vara 

reliabel då endast vetenskapligt granskade artiklar har använts. Variationen i resultat gör det 
emellertid svårt att dra några generella slutsatser utifrån de analyserade artiklarna och detta 
påverkar med stor sannolikhet validiteten negativt. 
 

   5.3. Framtida forskning  
Mer forskning inom området är nödvändig då andelen marknadsföring som riktar sig till barn 
växer samtidigt som marknadsföringen i världen i stort ökar i takt med den industrialisering 

som kan skönjas på många håll i världen och då inte minst i Kina, ett land som lyftes fram som 
exempel i detta arbete. Barn och reklam på Internet är ett annat viktigt område att undersöka, 
eftersom de flesta barn har tillgång till Internet och det har genomförts relativt få 
undersökningar inom just detta område. Det vore intressant att undersöka om det finns några 

skillnader mellan tv och Internet det vill säga jämföra hur barn skiljer mellan fakta och reklam 
på Internet och hur de skiljer mellan programinnehåll och reklam på tv. Under 
undersökningens gång var det svårt att hitta aktuella undersökningar inom området, vilket 

pekar på att mer forskning inom ämnet barns förståelse av reklamens kommersiella syfte, är 
önskvärt. 
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Titel: 
Children’s understanding 
of advertising: an 

investigation using verbal 
and pictorially methods 
Författare: 

(Owen, Auty, Lewis & 
Berridge, 
Tidsskrift: 
Infant and child 

development 
Årtal:  
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Den existerande 
forskningen om i 
vilken utsträckning 

barn förstår syftet 
med reklam är 
motstridig och dessa 

motstridigheter kan 
eventuellt 
uppkomma ur valet 
av forskningsmetod. 

De flesta studier har 
använt sig av 
intervjuer och 

endast verbala 
frågor. 
 
Syftet är att 

ompröva 
existerande 
forskningsmaterial 

genom att använda 
en metod som 
kombinerar verbala  
uppgifter med 

bilder. 
 
 

 
Kvalitativ  
kombinerat 
med bilder. 

 

 
Det mest 
effektiva är 
enligt denna 

studie att 
kombinera  
verbala  

uppgifter med 
bilder. Studien 
visade att 
många 

sjuåringar 
(69%) förstår 
reklamens 

säljande 
budskap och än 
fler tioåringar 
(83%). 

 

 
I denna studie 
framkom  att 
barn (i sju och 

tioårsåldern) 
visade en större 
förståelse för 

reklam än vad 
andra, tidigare 
studier har visat. 
Om ett barn 

hävdade att det 
inte visste vad 
reklam var vid 

den verbala 
uppgiften kunde 
de med hjälp av 
bilder ge ett 

acceptabelt svar. 
Detta är i linje 
med Donohue, 

Henke och 
Donohues 
(1980) resultat. 
Att kombinera 

verbala uppgifter 
och bild är en 
mer lämplig 
metod för att 

mäta förståelsen 
av reklam hos 
barn under åtta 

år, än att enbart 
tillämpa verbala 
uppgifter.  
 

Titel: 
Do young children 
understand the selling 

intent of                            
commercials  
Författare: Macklin 

Tidsskrift: 
Journal of Consumer affairs 
 

 
Syfte är att 
undersöka om barn 

förstår reklamens 
säljande syfte 
genom att göra en 

replikering och en 
förlängning av  
Donohue, Henke 

 
Kvalitativ 
kombinerad 

med bilder. 

 
Resultaten från 
replikeringen 

visade samma 
sak som 
Donohue, 

Henke och 
Donohue 
(1980) hade 

 
Frågan som 
ställdes var om 

Donohue, 
Henkes och 
Donohues 

(1980) uppgift 
var för lätt för 
barnen 



 

 

 

 

Årtal 
1985 

 

och Donohues 
(1980) tidigare 

studie.  
 
Denna studie var ett 

viktigt bidrag till 
kunskap av barns 
förståelse av 
reklamens säljande 

syfte. 

kommit fram 
till det vill säga 

att barn i 
förskoleåldern  
förstår det 

säljande syftet 
med reklam.  
 
 

Resultaten från 
förlängningen 
däremot 

förändrar  
slutsatsen om 
att små barn 
förstår syftet 

med reklam, då 
80% av barnen 
misslyckades att 
välja en enda 

bild som visade 
reklamens 
säljande syfte. 

Det är således 
tvivelaktigt om 
barn i åldrarna 
3-5 år förstår 

det säljande 
budskapet med 
reklam.  

 
 

alternativt om 
uppgiften i 

förlängningen 
var för svår. 

 

Titel: 
Children`s Understanding 
of Television Advertising: A 
Revisit in the Chinese 

Context  
Författare: Chan & 
McNeal 

Tidsskrift: 

Journal of Genetic 
Psychology 
Årtal: 

2004 
 

 

Att undersöka barns 
förståelse för 
reklam. 

 

 Kvantitativ. 

 

Barnen i denna 
studie hade 
inte någon 
större förståelse 

av reklamens 
säljande 
budskap, dock 

visste en stor 

del av dem att 
TV-bolag 
sänder reklam 

för att tjäna 
pengar. 
Studien visar 

att förståelsen 
för reklam inte 
hänger ihop 
med hur 

 

Resultatet från 
studien indikerar 
att hur mycket 
ett barn ser på 

TV inte har 
någon påverkan 
på barns 

förståelse av 

reklam. 



 

 

 

 

mycket barn 
ser på TV. 

 

 
Titel: 

Children and Television 
Advertising: When Do 
They Understand                               

Persuasive Intent?  
Författare: Oates, Blades 
& Gunter 
Tidsskrift: 

Journal of Consumer 
Behavior 
Årtal: 

2001 

 
Forskningsresultaten 

angående vid vilken 
ålder barn förstår 
det säljande syftet 

med reklam skiljer 
sig åt och 
författarna ställer sig 
frågan vilket resultat 

som är korrekt och 
vad som bör 
rapporteras till 

lagstiftarna.  
Syftet med studien 
är att undersöka 
barns respons på tv-

reklam. 
 
 

 
Kvalitativ. 

 
Förståelsen för 

reklamens syfte 
var dålig. Ingen 
av 

sexåringarna, 
en fjärdedel av 
åttaåringarna 
och en 

tredjedel av 
tioåringarna 
kunde referera 

till reklam som 
övertalande. 
Barnen förstod 
reklamens 

säljande  
syfte från 
ungefär sju, 

åtta års ålder. 
 
 

 
Resultaten från 

studien motsäger 
forskningsresultat 
som visar att 

barn förstår 
reklamens syfte 
tidigt. Barn kan 
verbalt inte 

förklara 
reklamens 
säljande syfte 

förrän vid 8 
årsålder. Istället 
för att förbjuda 
reklam riktad till 

barn bör barn 
istället 
informeras om 

reklamens syfte, 
exempelvis 
genom sina 
föräldrar eller i 

skolan. 

 
 


