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Abstract 
In today’s Swedish society we have a law called the radio- and TV law. It’s a law with the 
purpose to protect children less than 12 years against exposure from mass communication. 
The law is limited and has to be followed only by TV4, considering this is the only canal who 
broadcasts from Sweden to Sweden. The aim of this essay is to investigate the need of this 
law by making a semiotic analysis. My material consist nine different commercial videos, six 
has already been treated by the inspection of radio/TV and the Swedish national board for 
consumers policies. I have compared these commercials with 3 personally selected 
commercial videos recorded from Kanal 5 and TV4. Then I compared my analyses with the 
Swedish rules and the rules from EU. The results showed that they all break the law and are 
inappropriate to children under 12 years old. Despite of this only three of the commercials 
have been judged. This is because of the laws unclearness and limited practise area. 

 

Key words: semiotic, representation, radio- and TV law, children, commercial videos, 

limitation, compare  
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Sammanfattning 

I dagens samhälle har vi radio- och TV-lagen, en lag som ska skydda barn under 12 år från att 

bli utsatta för reklam genom massmedia. En lag som kan tyckas vara begränsad då den bara 

kan tillämpas då en kanal sänder ifrån Sverige till Sverige. Den enda TV-kanalen som i 

dagsläget berörs av den är TV4. Jag har därför valt att undersöka om det är en lag som är 

nödvändig i dagens samhälle, då det är en lag som är 10 år gammal samtidigt som vi lever i en 

tid där massmedia årligen förändras. Genom att göra en kvalitativ semiotisk analys av nio 

olika reklamfilmer riktade mot barn vill jag komma fram till vad det är i dem som gör att är de 

är olämpliga för barn. Jag kommer att använda mig av den svenska radio- och TV-lagen samt 

de instanser inom EU som kontrollerar barnreklamfilmer; TV-direktivet och ICC. Med hjälp 

av min semiotiska analys och regelverket ska jag se om jag möjligtvis finner något som gör 

dem olämpliga för barn. Det jag valde att titta på i analysen är hur de olika karaktärerna 

framställs, vilka vinklar och bildutsnitt som används, musik, speakerröst och färger samt 

vilken betydelse rekvisitan och non verbal kommunikation har. 

 

Inom den tidigare forskning som finns om barnreklam råder det delade meningar om huruvida 

lagen ska finnas till eller inte. Konsumentverket påstår att regeln måste finnas kvar då barnen 

måste skyddas från sådant de inte förstår syftet med. Medieforskaren Margareta Rönnberg 

anser däremot att lagen bör försvinna, då olika undersökningar visar att ju tidigare barn börjar 

titta på reklamfilmer, desto tidigare förstår de syftet med reklamen. När de förstår syftet påstår 

Rönnberg att de inte kommer påverkas lika enkelt av reklamen. Eftersom det finns två tydliga 

sidor som tycker olika angående förbudet mot barnreklam i Sverige ville jag undersöka och se 

var någonstans mitt resultat skulle landa. Efter min analys kan jag nu konstatera att det 

landade någonstans mitt i mellan dessa två sidor. Jag tycker att man ska slopa radio- och TV-

lagens förbud mot barnreklam med tanke på dess dåliga formulering och begränsning. Istället 

borde vi använda oss enbart av EU:s regelverk som gäller alla länder inom EU. Detta skulle 

göra att även kanaler som Kanal 5, TV3, Cartoon network m.fl  som sänder i Sverige skulle 

beröras av lagen. Vilket skulle ta bort den begränsning den nuvarande lagen har.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag läste en reklamkurs förra året under vilken vi hade en gästföreläsning av den svenska 

reklamforskaren Margareta Rönnberg. Hon hade med sig ett band med reklamfilmer som hon 

visade upp för oss, den gången handlade det om två reklamfilmer innehållande filmen 

Askungen som hade köpfilmspremiär. Den ena av dem visade sig ha blivit fälld av 

marknadsdomstolen för att den varit riktad mot barn medan den ena gick igenom trots att de 

nästan var identiska. Rönnberg lät hela klassen gissa vilken av dem som blivit fällda och det 

intressanta var att 80 % gissade fel i den enkla frågan där man hade 50 % chans att svara rätt.  

 

Idag utsätts vi dagligen för reklam, vare sig vi vill det eller inte. Att barn skulle vara befriade 

från reklam är inte särskilt troligt i dagens massmediala samhälle. Enligt svenska radio- och 

TV-lagen som infördes 1991 är det förbjudet att sända reklam riktade mot barn under 12 år. 

Trots dessa regler har TV4 under 90- och 2000-talet ett flertal gånger sänt reklam som blivit 

anmälda och sedan fällda av granskningsnämnden och marknadsdomstolen, för att de har varit 

riktade till just barn under 12 år. Sverige är idag ett av få länder som tillämpar denna lag. 

Inom EU är lagen mycket ovanlig och därför är dess existens väldigt hotad i samband med 

Sveriges medlemskap där.  

 

Reklam kan idag både riktas till barn och vuxna, gränsen mot vem reklamfilmen riktar sig 

mot är ibland hårfin. Och det är inte alltid den tilltänkte målgruppen som tar del av den. Men 

hur kan då reklamfilmer som idag sänds på TV4 vara olämpliga för barn, när det finns 

möjligheter för många barn att ta del av reklamfilmer som är direkt riktade mot dem genom 

exempelvis TV3 och Kanal 5? Alla dessa är kanaler som inte lyder under svensk lag, då de 

sänder från England. I och med detta stora kryphål i den svenska lagen, behövs då verkligen 

den lag som Sverige har idag? 

 

Med tanke på att Sveriges radio- och TV-lag senast reviderades 1996 har mycket hunnit 

förändrats. Om lagen skulle vara borta menar somliga att staten hade kunna lägga ner energi 

och pengar på andra viktigare saker, samt att barnen redan vid ung ålder skulle lära sig 

hantera reklamen. Andra menar däremot att reklamförbudet ska bli hårdare och att det även 

ska gälla de kanaler som sänder ifrån andra länder. De menar att barn måste få vara barn, de 

ska inte behöva bli lydiga konsumenter som oss vuxna. 
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1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad olika barnreklamfilmer genom tecken och 

betydelser förmedlar till barn. Med hjälp av regelverket och de olika europeiska direktiven 

vill jag se om reklamfilmerna innehåller sådant material som kan vara skadligt och olämpligt 

för barn. 

 

1.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som jag vill att min uppsats ska svara på är: 
 

• Vad exponeras barn för genom barnreklamen?  

• Hur är den utformad för att fånga deras intresse? 

• Vad i reklamfilmen gör den olämplig för barn? 

• Finns det skillnader mellan de förbjudna filmerna och de andra som visas 

på TV4 och Kanal 5? 
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2 Material och Metod 
2.1 Material 

Jag har varit i kontakt med både konsumentverket och granskningsnämnden som har ordnat så 

att jag har fått ta del av barnreklamfilmer och beslutsrapporter från anmälda barnreklamfilmer 

under 90- och 2000-talet. Deras slutgiltiga beslut och reklamfilmer har jag använt som 

referenspunkter till min analys av de tre reklamfilmer jag spelat in själv från TV4 och Kanal5.  

 

Under helgen 7-9 april 2006 spelade jag totalt in 15 timmar från Kanal 5 och 15 timmar från 

TV4. Efteråt tittade jag dels igenom mitt inspelade material, dels det material jag fått ta del av 

genom granskningsnämnden och konsumentverket. Av mitt egna material har gjort ett urval 

genom att välja ut de tre reklamfilmer som kunde tänkas vara riktade mot barn under 12 år. 

 

Av granskningsnämndens material valde jag ut fyra reklamfilmer för Disney, där två av dessa 

fyra har blivit friade och två har blivit fällda.  Jag har även valt att analysera två reklamfilmer 

som konsumentverket sänt till mig, där en av dem blivit fälld och den andra friad. 

 

Anledningen till varför reklamfilmerna blivit fällda var att de ansågs vara riktade mot barn 

och därför brutit mot barnreklamförbudet. Samtliga reklamfilmer har gått på TV4. De 

reklamfilmerna jag fick ta del av genom granskningsnämnden och konsumentverket var: 

Askungen: En reklamfilm som visades den 12 september 1992 klockan 19:20. Denna 

reklamfilm valde jag därför att det finns en blandning av tecknat och spelfilm i denna. I 

spelfilmen finns det också ett sammanhang, det finns en etableringsbild och en slutbild. 

Askungen: Klockan 23:40 den 19 september sände man även en kortare version i samband 

med att köpfilmen Askungen hade premiär på video. Den här reklamfilmen valde jag för att 

den påminner väldigt mycket om den ovannämnda med skillnaden är att all ”verklighet” är 

bortklippt. Eftersom man hade friat den här reklamfilmen ville vi undersöka om 

granskningsnämnden fattat rätt beslut. 

Bambi: TV4 blev den sjunde augusti 1993 anmäld till granskningsnämnden för att ha visat en 

reklam om filmen Bambi, som skulle visas på bio. Tiden för sändning var 20:50. Denna valde 

jag, för att se varför denna reklamfilm blivit fälld då den enbart innehöll tecknade klipp, likt 

den ovannämnda Askungen som friades. 

Bambi: En annan version av Bambi gjorde att TV4 den tredje mars 1994 blev anmäld till 

granskningsnämnden. Man hade klockan 08:08 sänt en reklam för Bambi som skulle släppas 
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på köpvideo. I den här reklamen ville jag titta på varför en reklamfilm som sänds vid den här 

tiden på dygnet kan bli friad, när den är lik den andra reklamfilmen om Bambi. 

Hemglass Kort: TV4 blev den 23 mars 2001 anmäld till konsumentverket för att man 

klockan 19:59 sände en reklam för nyheter för nya glassorter hos Hemglass. Anledningen till 

att jag valde den här reklamfilmen är därför att jag själv inte kunde förstå hur den blivit fälld. 

Hemglass Lång: Den här reklamfilmen gick i samband med den andra Hemglass reklamen 

klockan 20.01. Den här reklamfilmen ville jag använda för att se varför den blivit friad, trots 

att den innehåller kända tecknade figurer samtidigt som den gick i samband med den 

ovannämnda Hemglass reklamfilmen. 

 

Filmer jag själv spelat in från kanal 5 och TV 4: 

Gloie den lysande krambjörnen: Kanal 5 sände denna reklam söndagen den nionde april 

2006 klockan 09:10.  Denna valde jag för att det är en typisk flickreklam. Jag ville se om den 

är olämplig för barn genom att titta på hur olika saker representeras. 

Joystick: Kanal 5 sände denna reklam söndagen den nionde april 2006 klockan 09:15. 

Anledningen till att jag valde den här reklamen är därför att det är en  typisk killreklam. Jag 

ville se om den är olämplig för barn genom att titta på hur saker representeras. 

Proviva: TV 4 sände denna reklam söndagen den nionde april 2006 klockan 20:12. Jag valde 

den här reklamfilmen, därför att det var en av få reklamfilmer som sändes på TV4, då ett barn 

hade huvudrollen. 

2.2 Metod 
Jag ska genomföra en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i min empiri, vilket består 

av en granskning av 9 reklamfilmer riktade mot barn under 12 år utifrån rådande lagar samt 

Keith Shelbys och Ron Cowderys analysmodell. Analysmodellen går ut på att man först tittar 

på reklamfilmen, därefter skriver man ett narrativ där historien förklaras - i det här fallet en 

reklambeskrivning. Med hjälp av reklambeskrivningen kommer jag att kunna ge en förklaring 

på varför saker representeras som de gör genom olika tecken, symboler och betydelser. 

 

2.2.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då min undersökning handlar om att 

analysera och jämföra betydelseskapandet i reklamfilmen. Enligt Svensson, Starin (1996:211) 

är kvalitativ metod inte en enhetlig forskningsmetod, den anpassas istället till det aktuella 
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forskningsproblemet. En kvalitativ metod används då man ska tolka det som finns mellan 

raderna. Anledningen till att jag inte valde att göra en kvantitativ undersökning är därför att 

man i den metoden använder sig av mätningar av insamlat material. Detta är en metod som är 

bra att använda då man vill se var och hur skillnaderna är, till exempel hur många gånger barn 

syns i bild - något som inte fungerar bra då en semiotisk analys ska genomföras. 

2.2.2 Semiotisk analys 
Genom att göra en semiotisk analys kommer jag att undersöka hur texten skapar betydelse 

och får mening. Jag kommer att analysera de sex reklamfilmer jag fått ta del av genom 

granskningsnämnden och konsumentverket, för att sedan jämföra de med tre reklamfilmer 

som barn exponeras av via TV4 och Kanal 5. Jag vill titta på om och hur man följer radio- och 

TV-lagens regelverk samt TV-direktivet och ICC:s grundregler för TV-reklam inom EU. Jag 

kommer även att använda mig av konsumentverkets tolkningsråd för barnreklam där jag ska 

titta på vilken den annonserande varan är, hur reklamfilmen är utformad samt i vilket 

sammanhang reklamfilmen sänds.  

 

3 Tidigare forskning 

3.1 Reklamens syfte 

Reklam är ett sätt att informera men även att övertyga. Reklamen handlar om att få publiken 

uppmärksam på ett budskap. Under 50- och 60-talet gick det ut på att via reklam förklara hur 

fantastiska produkter annonsörerna hade (Mral 2003). Idag krävs det betydligt mer för att 

budskapet inte ska försvinna i den mängd information som strömmar runt omkring oss 

dagligen. Därför har retoriken ”konsten att övertyga” blivit allt viktigare för att annonsörerna 

ska kunna förmedla det budskap de vill ge konsumenterna. 

 

Enligt konsumentverket (1998:20) har reklamen övergått från att förr ha varit väldigt strikt 

och informationsrik till att idag vara väldigt fåordig. Reklammakarna vill istället bygga upp 

en känsla och attityd genom bilder, ord och musik, de menar att det är sådant som lockar barn 

till att vilja ha produkter idag. På 60-talet var reklamen delvis könsuppdelad men på 90-talet 

blev det ännu tydligare. Idag finns reklamfilmer som är riktade till flera olika målgrupper. Till 

varje tänkt målgrupp finns det sedan olika symbolspråk som tilltalar just den specifika 

målgruppen. 
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Idag är reklamens syften enligt Rönnberg (2003) att 1) informera (berätta om nya produkter), 

2) Väcka uppmärksamhet, 3) Undervisa, 4) Underhålla, 5) Etablera varumärke, 6) Sälja, 7) 

Övertala, 8) Behålla marknadsandelar gentemot konkurrenter, 9) Upprätthålla konsumtion, 

och 10) Glädja medarbetare eller säljare. 

 

Enligt Bjurström (1994) är reklamens centrala budskap att vi ska köpa eller konsumera just 

den specifika varan eller handla på den affären. I dagens samhälle är det enbart den politiska 

propagandan som har lika stor makt att påverka som reklam, menar han. 

 

3.2 När barn förstår TV-reklam 

Bjurström (1994) menar att den tidigare forskning som genomförts visar att det finns belägg 

för barns förmåga att skilja reklamen från programinnehållet, men att det inte har något med 

att göra om barnen förstår syftet med reklamen. Användning av seriefigurer i TV-reklamen 

som också förekommer i olika program gör det svårare för barnen att skilja reklamen från 

programinnehållet. En del forskare menar att en del redan vid 3-4 årsåldern kan skilja på 

reklam och programinnehåll. Andra påstår att denna förmåga utvecklas hos barn först vid 6-8-

årsåldern och att den är fullt utvecklad vid 10 års ålder, men att det är först vid 12 års ålder 

som barnen har fått fullständig förståelse av det egentliga syftet med reklam. Med förståelse 

menar man att barnen kan ifrågasätta och kritiskt värdera olika reklambudskap.(ibid 1994) 

 

Rönnberg (2003) har däremot i sin forskning kommit fram till att ”åtminstone de flesta TV-

vana 4-5-åringar tycks kunna skilja ut reklamen från omkringliggande program och de flesta 

7-8-åringar begriper reklamens säljsyften. I vart fall den tredjedel av 4-åringar som begriper 

att reklamens saker kan köpas, måste anses kompetenta nog att vara konsumenter. Hälften av 

7-åringarna verkar vara föga förtjust i avbrytande reklam och hälften ofta gör annat under 

reklaminslagen än att titta på dem. Ungefär hälften tror på reklampåståendenas 

sanningshalt”(ibid:268). 

 

En annan forskare, Särman (1999), påstår att ju äldre barnen blir desto mindre tycker de om 

reklam. Särman (ibid) påstår att 70 procent av 6-13 åringarna tycker att reklamen stör då den 

avbryter programmen och att de inte aktivt tar till sig budskapet i reklamen. 
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I Gunnilla Jarlbros summering av den forskning som gjorts om barn och reklam (2001) på 

uppdrag av konsumentverket förklarar hon vad en forskningssummering av just barnreklam 

kommit fram till. De flesta forskare har olika uppfattning om när barn förstår TV-reklam, den 

tyske forskaren Furnham menar att bara två tredjedelar kan skilja på reklam i sex års ålder, 

medan en annan forskare, Goldstein, menar att det inte går att se vilken ålder det sker i. 

Goldstein menar att det hela istället beror på vilken uppväckt barnen har haft, vilken social 

status de har haft och vilka vänner de umgås med. 

 

Rönnberg menar att den största och grundligaste studien om barn och TV-reklam är 

genomförd av tysken Michael Charlton m.fl. Den forskningen är till skillnad från mycket 

annan forskning inte finansierad av branschen själv (Rönnberg 2003). Genom sin studie av 

1115 barn i åldrarna 4-14 år kom de fram till att 63 % av 4-åringarna förstod skillnaden 

mellan program och reklaminslag. Samtidigt förstod 79 % av 5-åringarna, 88 % av 6-

åringarna och 92 % av 7-åringarna skillnaden mellan reklam och programinnehåll (ibid 2003). 

 

I samma undersökning kom samma forskare fram till att hälften av alla 4-åringar kunde ange 

avsikten med reklamen, medan hela 86 % av 7-åringarna förstod det samma. ”Dessa rön säger 

alltså något helt annat än vad som påståtts i den svenska diskussionen.” (ibid 2003:76) 

 

3.3 Vilken effekt reklam har på barn 

Bjurström (1994) menar att de flesta studier visar att TV-reklamen har en omedelbar och 

kortsiktig effekt på barnens önskan att köpa vissa varor eller produkter. Framförallt yngre 

barn tror bokstavligt på det som sägs om olika produkter. Det har även visat sig att det inte 

bara är reklamen som får barn att köpa vissa produkter, utan att även barnens föräldrar och 

kamrater i många fall bidrar att förstärka eller motverka det reklamfilmen visar. 

 

Rönnberg (2003) menar att det inte är reklamen som har påverkan på barnen att vilja ha den 

speciella produkten. Det är istället kamrater, föräldrar, butiker som är informationskällor när 

det kommer nya produkter. Barnen bryr sig sällan eller aldrig om produkterna i 

reklamfilmerna, de uppskattar mer själva berättelsen. De bästa reklamfilmerna enligt barnen 

själva är de där vuxenprodukter som förlöjligar vuxna. 
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Slutsatsen av alla de undersökningar som Bjurström har tittat på, är att ”TV-reklamen utgör en 

viktig faktor men knappast den viktigaste när det gäller att förklara varför barn och yngre 

tonåringar väljer att köpa eller efterfråga olika varor och produkter [---] De faktorer som man 

framför allt har pekat på som på olika sätt förefaller spela en viktig roll för i vilken 

utsträckning barn och yngre tonåringar köper eller efterfrågar olika varor och produkter är hur 

ofta de ser på TV, deras ålder, socioekonomiska och kulturella bakgrund samt inflytandet från 

jämnåriga kamrater.” [Citerad efter De Bens & Vandenbruaene 1992:56,97,112] i Bjurström 

(1993)  

 

Bjurström anser att den utsträckning som TV-reklamen påverkar barns värderingar, attityder 

och kunskaper är mycket mer komplicerad än frågan hur reklamen påverkar dem att köpa 

eller efterfråga de specifika produkterna. Det är synen på konsumtion, våld, alkohol, rökning, 

matvanor, kön och etniska skillnader som man vill förändra genom att inte tillåta reklam 

riktad mot barn i Sverige. 

 

En rad undersökningar visar att form och innehåll styr hur mycket barnet ska uppmärksamma 

reklamfilmen. Många forskare menar att ett reklaminslag inte får vara för komplext, men att 

det måste visa något nytt, då finns det störst chans att locka till sig barnets uppmärksamhet. 

Uppmärksamheten hos barn kan förändras när ett reklaminslag har upprepats vid ett flertal 

tillfällen. Många barn uppfattar nämligen repetition som något njutnings- och meningsfullt, 

ungefär på samma sätt som när barn älskar att se samma tecknade film flera gånger om. 

 

Rönnberg (2003) framhåller att media i stor grad påverkar hur ”hon och han” bör vara, bör 

göra och bör se ut. Och ju fler gånger saker framställs i TV desto mer blir tanken att ”så här är 

det” i den riktiga världen. 

 

Udd (1999) har en annan åsikt där han menar att barn påverkas av reklam, men om den är 

skadlig eller inte vågar han inte ta någon ställning till. Udd (1999) fortsätter med att 

barnreklam idag inte enbart handlar om leksaker och godis, utan att det även handlar om 

tvättmedel, reklam för olika bilar osv. Allt för att barnen som tittar ska ha någon att identifiera 

sig med och sedan kunna påverka sina föräldrar till köp. 

 

Det finns egentligen inte några exakta siffror efter reklamkampanjer inom leksaksbranschen 

på grund av konkurrensskäl enligt Rönnberg (2003). Men det finns en tysk branschföreträdare 
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och marknadsförare vid namn Nobert Endres som 2001 gav ut material som visar på hur 

effektiviteten var på försäljning av plyschdjur, under en tio veckor lång reklamkampanj. 

Effekten enligt Endres blev att omsättningen under kampanjen ökade med hela fyra gånger, 

en siffra som visat sig gälla även för andra kampanjer med produkter riktade mot barn, för att 

sedan enligt Endres åka ner till den normala omsättningen igen, åtta veckor efter att 

kampanjen avslutats. Det visar att även leksaksbranschen är i stort behov av reklam menar 

Rönnberg (2003). 

 

Enligt Rönnberg finns det en företrädare för det tyska reklamförbundet vid namn Volker 

Nickel (1997) som hävdar att barnens köpbeslut över vuxna är väldigt överskattat. Nickel 

menar att barn mellan 6-17 år enbart delvis bestämmer över sina egna köp och knappt över 

föräldrarnas köp. Cirka 2/3 delar av barnen får bestämma sina egna klädköp, skor osv., 

samtidigt som 40-60 % enligt Nickel får välja vilken läskedryckssort, kakor och flingor som 

föräldrarna ska köpa. 

 

Trots allt detta menar Rönnberg (2003:93) att cirka ”60 % av leksakerna får barnen i julklapp 

och 30 % i födelsedagspresent, dvs. troligen inte i så hög grad genom dagligt tjat utan efter 

lång och tålmodig väntan”. 

 
3.4 Hur reklam fångar barnens uppmärksamhet 

För att reklamfilmen först och främst ska fånga barnens uppmärksamhet menar Nilsson 

(2003) att reklamfilmen ska innehålla jingels, den ska vara rolig, bekant, en miniberättelse, 

innehålla färger och hjältar som barn tycker om.  

 

Unnikrishan och Bajpai (1996) har sju punkter som de anser lockar barn till att vilja se 

reklamfilmen och dessa punkter är: 

Korthet och repetition: Innebär att reklamen ska vara kort så barnen inte ska tappa 

koncentrationen och reklamen bör upprepas under ett flertal gånger så barnen lär sig den. 

Kompletta serier: Sammansatta serier som snabbt ökas med spänning och framhäver 

produkten, servicen eller meddelandet som vill förmedlas. 

Musik: Barn i alla åldrar tycker om musik. Om en reklam kopplas samman med musik 

kommer barnen lättare ihåg reklamfilmen. Musiken gör även att barnen lättare förstår 

skillnaden mellan programinnehåll och reklamfilm. 
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Färger: Färger har en förmåga att locka och fånga barns uppmärksamhet. 

Teknisk överlägsenhet: De avancerade och teknologiska möjligheterna hos TV-reklam gör 

den överlägsen de övriga reklamformaten när det gäller att locka barn till att köpa deras 

produkter. 

Känslomässig manipulation: Reklamfilmer spelar många gånger på känslor som t.ex. 

spänning, humor, rackartyg och bus som tilltalar många barn. 

Förebilder: Snygga modeller och superhjältar med olika egenskaper lockar till sig barns 

uppmärksamhet som ”dödliga” människor sällan kan. 

 

Språket i barnreklamen har förändrats med tiden, menar konsumentverket (1998:28). Under 

50- och 60-talet användes ord som nyhet, aktivitet, gott humör, trevlig, kul, skoj och lek för 

att beskriva olika produkter. Framåt 80- och 90-talet kommer ytliga egenskaper och ständigt 

nya upplevelser som t.ex. smarrigt, jättesöt, jättegullig, mjuk & go, superläckert och häftigt 

börjar användas. Även betoningen i reklamen ändras från informativ till mer påstående, ett par 

exempel är ”köp den bums” eller ”beställ den NU”. 

 

Förut användes fotografier på leksakerna som på ett naturtroget sätt framställdes i t.ex. ett 

barns famn. Idag byggs däremot konstgjorde miljöer upp och leksakerna framställs därefter på 

ett sådant sätt att de lever i en egen värld. 

 

Idag ser flickreklam och pojkreklam helt annorlunda ut enligt Konsumentverket (1998:28). I 

reklamfilmerna riktade mot flickor används vanligtvis färgerna vit, rosa och olika 

pastellfärger. Leksaksbeskrivningarna är små, mysig, häftig, gullig och mjuka. De förstärks 

ofta genom jättegulligt, jättemysig osv. Speakerrösten i flickreklamfilmerna är ofta väldigt 

ljus och intensiv. 

 

Pojkreklam är utseendemässigt väldigt olik flickreklam. Pojkreklamfilmerna är ofta väldigt 

färgglada med mörka färger, men färger som vit och pastellfärger används aldrig. 

Vanliga ord i pojkreklamfilmer är häftig, energi, spänning och superhäftig. Speakerrösten är 

ofta en grov manlig röst där talet är snabbt och gapigt. 

 

Det finns en oskriven regel bland reklammakarna som innebär att pojkar får förekomma i en 

flickreklamfilm medan flickor aldrig får vara med i en pojkreklamfilm, då det anses vara det 

bästa sättet att skrämma bort pojkkonsumenter. I annonser där både flickor och pojkar finns, 
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är flickan ofta den som får stå i bakgrunden, passivt och beundrandes pojkens kunskaper.  

 

3.5 Hur barn framställs i reklam 

Konsumentverket (1998) menar att intresset för barn som konsumenter har ökat. I och med 

det har de fått en stor plats i det enorma massmediaflöde som finns runt om oss dagligen. 

Risken med det, menar konsumentverket (ibid), är att barnen blir konsumenter istället för 

medborgare. 

 

Konsumentverket påstår att barn används regelbundet i reklamkampanjer, inte bara i dem som 

är riktade mot barn, utan även i reklam riktad mot vuxna för att höja trovärdigheten i t.ex.. 

reklam för bilar eller miljövänliga produkter. 

 

Helene Brembeck (2002) gör i Det konsumerande barnet en historisk överblick över hur barn 

i reklam har förändrat genom åren. I början av 1900-talet framställdes barn som svaga och 

passiva, det var mammans uppgift att förse dem med saker, godhet och humör. Reklamen var 

då alltid riktad till de vuxna. På 1930-talet menar Brembäck att barnen var mer aktiva och att 

det var föräldrarna som lärde upp sina barn. I slutet på 1950-talet började reklamen riktas mer 

till barnet, t.ex. genom insidan av omslaget på Kalle Anka-tidningarna. Brembeck menar att 

det dröjde ända till 1950-talet innan staten tog över ansvaret att barnet klarade sig som 

konsument, förut hade det enbart varit föräldrarnas ansvar att ta hand om sina barn. 

 

Idag ses barnet som en aktiv och förhandlade individ som har rätt till sina prylar. Brembeck 

menar att barnet idag är en mer aktiv deltagare i samhället. Istället från att skydda dem från 

marknaden borde vi istället förbereda dem för den och stärka deras rättigheter som 

konsumenter, avslutar Brembeck (ibid). 

 

Maria Jacobson (1998) har åt konsumentverkets vägnar gjort en framställning av vilka 

stereotyper som media har skapat i de reklamfilmer som finns idag. Jacobsson (ibid) menar att 

barn redan i unga år förväntas ha ett utseende och beteende som en vuxen, de framställs mer 

som ett objekt för renhet, trovärdighet och framtiden än för vad de egentligen är, en individ. 

 

Jacobson (ibid) framhåller att det finns tio olika stereotyper av hur barnen ser ut i media, hon 

påstår att de olika typerna är: 
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Projektören – Är den som har ett enormt självförtroende med den fina slipsen på plats. Han är 

den som tar initiativ och agerar. Det är han som sällan vilar och aldrig är passiv. 

Tekniknörden – Den som tidigt visar sitt intresse för konstruktioner och datorer. Redan i de 

unga åren är han en hacker som har lösningar på de flesta problem. Framställs ofta som 

ofysisk med för stora glasögon. 

Machomannen - Räddaren i nöden, atletiskt byggd och han ser döden i vitögat. En som 

verkligen kan hantera en pufra. 

Lillhjälten – En självständig person som är beväpnad med sitt svärd och som alltid strider 

mellan det goda och det onda. Lillhjälten menar att det är näven som i första hand får föra 

talan och genom att oskadliggöra motståndaren försvinner problemen. 

Drömprinsen – En romantisk dröm som ofta skildras i relation med kvinnor. Han har ett bra 

jobb och tjänar mycket pengar, en svärmorsdröm helt enkelt. 

Skönhetsslaven – En passiv kvinna som aldrig kan bli vacker nog, hon strider hela tiden mot 

celluliter, kalorier och rynkor.  

Glamourgullet – Hon är den som älskar färgen rosa. Allt hon köper ska innehålla färgen rosa, 

hon är den som tycker allt är sött och gulligt. Hon är den som inte ens vet vad en dator är, en 

riktigt ”dum blondin”.  

Hushållsmini – Hon är den som tycker om att möblera i sitt dockskåp. Babydockor som är så 

lika riktiga bebisar som möjligt är hennes favorit. 

Lilla hjärtat – Det är hon som är den enda riktiga vännen. En diplomat som alltid vill vara 

överens med de andra innan man gör något.  

3.6 Vad barn tycker om reklam 

I en undersökning gjord av Kristina Groth m.fl. (1996) har man intervjuat barn om vad de vet 

om reklam. I undersökningen kom man fram till att de flesta barnen mellan 5-7 år i gruppen 

som intervjuades förknippade reklam med produkter som går att köpa. Några barn kopplade 

även reklamen som påannonser till olika TV-program. 

 

Jennie Nilsson (2003) menar genom empiriska undersökningar av barn mellan 6-12 år, att 

barn i 6-8 års ålder tycker att reklamen enbart stör om den visas mitt i ett program, annars ser 

inte barnen det som ett störmoment. Några av barnen i undersökningen påstår att de brukar 

byta kanal när reklamen visas. Medan en annan del av barnen i 6-8 års ålder tycker reklamen 

blir bättre och roligare ju fler gånger de får titta på den. Samtidigt som ett fåtal tycker att 

reklamfilmen blir sämre och ”tjatig” ju fler gånger de ser den.  
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Groth (1996) menar att de flesta barnen tycker att sådan reklam som riktar sig till vuxna är 

rolig reklam. Medan andra istället tycker om reklam som både är riktat till barn och vuxna. 

Nilsson (2003) har i sin undersökning kommit fram till att barn i 6-8 års ålder tycker att 

reklam som innehåller sång är bra, medan vissa pojkar tycker att en reklamfilm som handlar 

om Star Wars är bra därför att den innehåller svärd. De flesta barnen mellan 9-12 år påstod att 

reklamfilmerna som innehöll humor, musik och sång var bäst. 

 

I undersökningen som Groth gjorde (1996) menar de flesta barnen att reklamen sällan är 

verklig. Två av de intervjuade barnen är kritiska till reklam och en av dem menar att ”En gång 

blev håret inte lika fint som på TV, för jag har ju tjockare hår” (Groth 1996:15). Nilsson 

(2003) menar att alla barn i 6-12 års ålder förstår vad reklamen vill åstadkomma, alla barnen 

vet att reklamen har ett säljande syfte och att de vill att vi ska köpa produkten. Vissa nämner 

även att den är till för att roa och underhålla oss. 

 

Under de första svenska undersökningarna genom telefonintervjuer utförda av Leni Filipson 

(1989), kom hon fram till att cirka hälften av 3-8-åringarna enligt föräldrarna bett om att få 

köpa sådant som de hade sett i TV. Samtidigt kom Filipson (1989) fram till att hälften av 

barnen i 3-8 års ålder ofta eller ibland zappar då det är reklam på TV, enligt föräldrarna som 

deltog i undersökningen. 

3.7 Varför det finns förbud mot TV-reklam riktad till barn 

Skälen till att förbudet finns är, enligt konsumentverket, att barn är barn, de är tillitsfulla och 

godtrogna. Den starka genomslagskraft som TV-reklam har skapar en stor köplust hos de 

unga (Nilsson 2003).  

 

Konsumentverkat (1994) menar att när en produkt och varumärke presenteras i en TV-reklam 

i form av en tecknad serie är det inte lätt för barnen att förstå syftet och förhålla sig kritiskt 

mot reklamfilmen. Sådan reklam i anslutning till barnprogram är idag den effektivaste 

reklamformen att nå många barn på. Konsumentverket (1994) menar även att det finns väldigt 

många som vill slopa denna lag eftersom det finns stora pengar att tjäna, samt att de genom 

forskning kommit fram till att reklam riktad mot barn inte är skadlig för dem. Men av alla 

dessa frågor om varför barnreklam är förbjudet i svensk tv anser konsumentverket att den 

viktigaste trots allt är den fråga som handlar om etik och moral. 
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Rönnberg (2003) är kritisk mot konsumentverkets åsikter. Enligt Konsumentverket är motivet 

konsumentskydd. Men mot vad och mot vem är konsumentskyddet? Hittills har det inte varit 

olagligt att påverka människors tankar, men genom förbudet som finns stoppas barn från att 

blir övertalade att köpa en produkt. Cheles-Miller (1957) konstaterade enligt Rönnberg 

(2003:269) redan på 50-talet att barn mellan 10 och 12 år som såg mest på reklam också var 

mest kritisk till den. Rönnberg (ibid) menar att det men som våra barn kan få genom att titta 

på reklam riktad mot dem, är att de blir till samma slags människor som deras föräldrar, 

nämligen konsumenter. Reklamförbudet finns inte för att skydda barnen utan det är snarare så 

att man vill skydda de vuxna från barnens tjat. 

 
Rönnberg (ibid) menar att barn istället borde skyddas mot sådant som de inte begriper, t.ex. 

religiös påverkan och ideologisk påverkan i hemmet eller av skolan. Inte heller skyddas 

barnen mot sådant som skadar dem rent fysiskt, t.ex. passiv rökning och bilavgaser.  

 

 

 

 

 19



 

4. Regler gällande barnreklam 

4.1 Radio- och TV-lagen 

Radio- och TV-lagen utgår från de två grundläggande grundlagarna yttrandefrihetslagen och 

tryckfrihetsordningen. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller ljudradio, television, videogram och 

ljudupptagningar. Detta är en grundlag som reglerar varje medborgares rätt att säga och tycka 

vad man vill i radio och TV. Det finns dock vissa restriktioner såsom hets mot folkgrupp och 

uppgifter som kan vara till fara för rikets säkerhet.  

Tryckfrihetsförordningen är av samma slag som yttrandefrihetsgrundlagen med skillnaden att 

den gäller tryckta medier, det vill säga att man får trycka vad man vill inom de restriktioner 

som nämnts ovan. Bägge dessa grundlagar tillkom i mitten av 1700-talet. 

 

Radio- och TV-lagen bestämmer också över sändningstillstånd, vad sändningarna innehåller, 

reklam och sponsring. Detta gäller alla sändningar som är avsedda för allmänheten.  

De som styr radio och tv-lagen är granskningsnämnden och den består av en ordförande och 

sex ledamöter. Dessa granskar redan sända inslag och kan också få anmälningar som de sedan 

granskar. Av 500 anmälningar fälls årligen 15 % . (www.ne.se 2006-04-10) 

 

Dessa regler gäller enbart för SVT 1 och 2 samt TV4.  De kanaler som visas i Sverige men 

sänds från utlandet går under det landets lagar. Granskningsnämnden kan dock anmäla 

reklamerna till den nämnd som finns i dessa länder.  

 

Reglerna säger att reklam inte får syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. 

Om reklamen blir fälld så kan den drabba annonsören, reklambyrån, reklamfilmproducenten 

och den sändande kanalen.  

 

Reklamfilmen får inte innehålla personer som har en framträdande roll i ett program som 

vänder sig till barn under 12 år. Detta gäller både fysiska personer och animerade rollfigurer. 

Med framträdande roll menar man programledare eller figurer som ofta återses i programmet, 

som till exempel Anita och Televinken eller Doktor Snuggles. Som framträdande roll räknas 

bara den roll som man spelar i programmet, man får göra reklamer såvida man inte anknyter 

till den person man spelar i barnprogrammet.  

 20

http://www.ne.se
http://www.ne.se2006-04-10


 

Reklamfilmen får inte visas precis innan, i slutet eller mitt i ett program som riktar sig till 

barn under 12 år. Det är något som gäller all reklam. Precis innan innebär att det inte får visas 

antingen före eller efter en hallåa, då det räknas det som direktanslutning.  

 

Paragraferna hämtade direkt ur RTVL:s regelverk Kapitel 7 

4§ Reklam i en TV-sändning får inte syfta till att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv 

år. I reklam i en TV-sändning får det inte uppträda personer eller figurer som spelar en 

framträdande roll i program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. 

 

7b§ Trots vad som sägs i 7 och 7 a §§ får annonser inte avbryta gudstjänster eller program 

som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. 

 

Reklam får inte förekomma omedelbart före eller efter ett program eller en del av ett program 

som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år såvida det inte är fråga om meddelanden 

som avses i 8 §. Lag (2002:116). 

 

11§ Om någon vid upprepade tillfällen sänder våldsskildringar eller pornografiska bilder i 

televisionen på tider och sätt som avses i 6 kap. 2 §, får Justitiekanslern förelägga honom eller 

henne att inte på nytt sända sådana program på tider och på sådant sätt att det finns en 

betydande risk för att barn kan se programmen. Föreläggandet får förenas med vite. 

(Radio och TV-lagen paragraf 4, 7b och 11 1996:844) 

4.2 Konsumentverket 

Konsumentverket är en statlig instans som arbetar med att bevaka konsumenternas intresse. 

De har en tidning som heter Råd och Rön där de hjälper hushåll med att spara pengar och tid 

och även testar olika produkter. De ingriper också när det förekommer vilseledande reklam 

och farliga produkter på marknaden. När de finner något som de anser vara fel så kan de på 

eget initiativ utfärda en vitesföreläggande om förbud men när det gäller större saker så 

anmäler de detta till marknadsdomstolen. Konsumentverket får över 10 000 anmälningar varje 

år. Hos konsumentverket går barnreklamen under marknadsföringslagen och de reklaminslag 

som innehåller vilseledande och otillbörlig reklam kan förbjudas. De kan även förbjuda 

oetiska marknadsföringsmetoder samt obeställda reklambrev via e-post och mobiltelefoni. 
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Så här tycker konsumentverket att man ska bedöma barnreklam som tillåten eller inte, men 

man måste använda sig av en helhetsbedömning och man tittar i huvudsak på tre parametrar.  

Vilken är den annonserade varan? Det spelar ingen roll vad det är för vara. Så fort den riktar 

sig till barn under 12, t.ex.. genom en reklamfilm för en bil och ett barn används. Om barnet 

används på fel sätt kan den anses vara en reklam riktad mot barn under tolv år. 

 

Hur är den utformad? Början av reklamen är väldigt viktig. Är sista halvan inte riktad till barn 

men första halvan innehåller barn, djur eller barnskratt kan den ändå bedömas som felaktig. 

Så de inledande sekunderna kan vara väldigt viktiga. En annan sak är hur speakerrösten 

används, om den till exempel riktar sig till barn eller om barn pratar. Det kan även vara så att 

dessa röster framförs av dockor eller seriefigurer i reklamen. Barn får inte heller berätta till 

andra barn om hur bra denna produkt är, barn eller figurer får inte heller rikta sig till kameran 

och berätta hur bra produkten är. Det största förbudet är att ingen, varken barn eller vuxna 

figurer, får rikta direkta eller indirekta uppmaningar om köp till barn. 

 

I vilket sammanhang sänds den? Tittarsiffror visar att andelen barn under 12 år som tittar på 

TV efter 21:00 måndag-torsdag är väldigt liten, så risken för att reklamfilmer som sänds efter 

den tiden är riktade till barn under 12 år är mindre då. Man bör vara försiktig om det sänds 

något speciellt sport eller familjeprogram då, för då kan andelen barn under 12 år som tittar 

vara större. Detsamma gäller under alla lov som barn har och även helger. Klockan 21:00 är 

en generell tid för när barn slutar titta på TV. (www.konsumentverket.se 200-01-19) 

4.3 ICC 

ICC är näringslivets världsorganisation som representerar företag och organisationer av alla 

storlekar och branscher. När ICC uttalar sig så är både leverantörers och kundens intresse 

sammanvägda. De har 130 medlemsländer och har den högsta konsultativa statusen i FN.  

Deras fyra huvudsyften är:  

Att främja ekonomisk frihet, fri handel och konkursens.  

Att verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationell handel. 

Självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder. 

Att lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom 
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ICC har också en del reklamregler som de utgår ifrån. Dessa är samma i alla länder som är 

med i förbundet. Visa regler tolkas dock olika i olika länder. Till exempel är åldern för när 

man är myndig inte densamma i alla länder. De utgår från tre sätt: 

 

Hänsyn till godtrogenhet och oerfarenhet. 

 

Det vill säga att man inte får utnyttja deras bristande erfarenhet och deras naturliga 

godtrogenhet.  

Man får inte underskatta åldern som normalt krävs för den produkt som används i reklamen.  

Man får inte vilseleda gällande produktens verkliga storlek, värde och hållbarhet. Man får inte 

häller använda ordet ”endast” när man beskriver priset.  

Om det krävs extra tillbehör såsom batteri måste detta anges i reklamen.  

Om den ingår i en serie ska det nämnas var man får tag på den. 

 

Säkerhet och trygghet. 

 

Reklamen får inte framställas i ord eller bild så att barnen utsätts för fysiska eller psykiska 

skadeverkningar.  

Den får inte visa klipp i reklamen som gör att barn utsätter sig själva för riskfyllda situationer 

eller uppsöker kontakt med främmande personer eller platser. 

 

Sociala värderingar. 

 

Reklamen får inte ge intrycket av att man genom ägandet av denna produkt kan få fysiskt, 

socialt eller psykologiskt övertag över jämnåriga barn eller motsatt effekt. 

Detsamma gäller med föräldrar; produkten får inte undergräva föräldrarnas auktoritet eller 

deras normer för omdöme och smak, inte heller deras ansvar.  

Reklamen får inte heller innehålla direkta uppmaningar att barnen ska övertala sina föräldrar 

eller andra vuxna att köpa produkten. (www.icc.se 2006-04-10 

http://www.icc.se/policy/marknad/koder/svenska/grundregler.pdf artikel 14) 
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4.4 TV-direktiven 

Tv-direktiven bygger på sändarlandsprincipen i det gällande land som programmet sänds 

ifrån. Det vill säga, om programmet sänds från Sverige men visas i Danmark så gäller de 

Svenska reglerna.   

Då Tv-sändningar betraktas som en tjänst har alla länder inom EU rätt att sända programmen 

till samma villkor som det landet som programmet sänder ifrån. EU-länder kan inte hindra en 

mottagning av ett program som sänds från ett annat EU-land så länge det inte bryter mot EU:s 

minimikrav för TV-sändning.  

Det finns bara två tillfällen då man tillfälligt kan stoppa en utsändning. Detta är när den kan 

skada en minderårigs hälsa genom att visa pornografiska inslag och onödigt våld. 

 

EU har ett antal minimikrav angående barnreklam under TV-sändningar: 

  

Man får sända max 12 minuter per timme.  

Man får inte göra reklam för tobak eller receptbelagda medicinprodukter, alkohol får inte 

riktas till minderåriga eller uppmuntra till överkonsumtion.  

Reklamen får inte uppmuntra barn att övertala sina föräldrar eller andra vuxna till köp. 

Den skall inte direkt uppmana minderåriga att köpa en produkt eller tjänst genom att utnyttja 

deras oerfarenhet eller godtrogenhet. 

Den skall inte utnyttja det speciella förtroende minderåriga hyser för föräldrar, lärare eller 

andra vuxna. 

Medborgare ska kunna vända sig till en myndighet där de kan anmäla om de känner att ett 

program gjort något fel, de ska också kunna få genmäle som sänds direkt på en rimlig tid. 

(http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1698.aspx 

2006-04-10) 
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5 Teoretiska utgångspunkter för reklamfilmanalys 

5.1 Berättelsen 

Vad i reklamfilmen som berättas är enligt Chatman (1978) ett annat namn för diskurs. 

Rönnberg (1998) förklarar det som att upphovsmänniskorna med hjälp av rörliga bilder och 

händelser kedjar samman dem till en berättelse där någonting händer. Historien visar vad som 

händer medan diskursen förklarar hur det som händer sker (ibid). 

 

Enligt Keith Selby och Ron Cowdery (1995) finns det några grundläggande saker att titta på 

vid analyser av TV-reklam.  

• Den första är att titta på vad som sker i historien, en detaljerad beskrivning av viktiga 

element som beskriver vad reklamfilmen handlar om. Det vi ser och vad som sägs. 

Och hur den är konstruerad dramaturgiskt. 

• Den andra är att titta på det explicita temat och dess budskap som föreslås av 

reklamfilmens narrativ, dvs.. vilka känslor som förmedlas och hur skådespelarna 

framställs. 

• Den tredje saken att titta på det implicita och fråga sig själv varför saker och ting 

framställs och representeras på det sätt de görs. Med representation menas hur 

framställningen av världen görs och hur saker och ting får mening. Det kan t.ex.. vara 

hur kön, etnicitet, barn samt vuxna används i reklamfilmerna.  

 

När man går från det explicita till det implicita behöver man relatera det som visas i 

reklamfilmerna till de dominanta och rådande värderingar som finns i dagens samhälle. 

Genom att göra på det viset får man en mer kritisk bild av hur saker framställs i 

reklamfilmerna (ibid). 

5.2 Konstruktion och Representation 

Selby m.fl. (1995) påstår att all mediatext är konstruerad genom mediaspråk och att koderna 

som är valda av upphovsmännen förmedlar särskild kulturell information.  

 

Tv är enligt Fiske (1987:5) uppbyggd av koder och enligt honom finns det tre olika nivåer 

som koder kan sorteras in i: 

”Verkligheten” – Uppträdande, kläder, makeup, miljö, rösten, gester, uttryck och miljöljud. 
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Dessa är sedan kodade elektroniskt genom tekniska koder som t.ex.: 

Representation – Kamera, ljussättning, redigering och musik som översätter de representerade 

koderna som sedan formar berättelsen, konflikten, karaktärer, dialoger osv. Dessa blir sedan: 

Ideologi – Organiserade till sammanhängande och sociala antaganden av de ideologiska koder 

som t.ex.. individualism, patriotism, ras, kön osv. 

 

Med representation menas hur vi använder språket för att säga något meningsfullt eller för att 

representera världen på ett meningsfullt sätt till andra människor. Representation är 

producerandet av mening genom språk (Hall 1997:1). I språket använder vi tecken och 

symboler, ljud, text, bilder och objekt för att representera våra känslor, tankar och idéer för 

andra människor. Rönnberg (2003:22) menar att representation avser hur media genom olika 

verktyg skapar en slags text som t.ex.. kan vara reklamfilmer, fotografier och skrift. Enligt 

Hall (1997:3) ger vi saker mening genom hur vi använder dem eller hur vi integrerar dem i 

vårt vardagliga liv. 

 

Hall (1997:1) påstår att språket skapar tankar, idéer och känslor som representeras i kulturen. 

Med kultur menas de delade värderingarna som finns i en grupp eller i samhället. Kultur 

hjälper oss i producerandet och utbytet av mening mellan medlemmar i en grupp. De 

människor som hör till en och samma kultur ser, tänker, känner och förstår världen på 

liknande sätt. 

 

Ideologi är ett begrepp som är väldigt svårt att definiera, påstår Ross (1994:29). En väldigt 

aktuell frågeställning är hur massmedierna bidrar till att bevara det samhälle som finns idag, 

vad gäller den ojämlikhet som finns inom makten idag. I ett klassiskt marxistiskt synsätt är 

ideologi en form av falskt medvetande som gör att de rådande värderingarna blir normala för 

människorna som lever under dem. Eftersom det även är svårt att ange vad som är falskt eller 

sant medvetande har andra teoretiker valt att se ideologi som en samling av idéer, begrepp, 

symboler osv. som har en förmåga att gynna en viss klass eller grupp i samhället. Den 

gruppen eller klassen utrycker och befäster sedan dominansförhållandena som finns utan att 

säga vad som är sant eller falskt (ibid). Rönnberg (2003:19) menar däremot att det finns två 

helt olika innebörder vad gäller ideologi, där den ena är natural definition, dvs.. ett partis eller 

rörelses politiska ideologi och vision som bedriver en kamp med andra partier eller visioner. 

Den andra innebörden är pejorativ definition som innebär att de mäktigas intressen vinner, på 

de underordnades bekostnad. ”Någonting är ”ideologiskt” om det är 1) osant, vilseledande, 
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tvetydigt, på ett obefogat sätt associerar till vanföreställningar eller utesluter viktig 

information OCH 2) tjänar någon form av social dominans eller något (klass-, köns-,…) 

förtryck” (Citerat ur Rönnberg 2003:19). 

 

Genom att titta på konstruktionen kan man förklara mer detaljerat vad som egentligen visas i 

reklamfilmen. Många människor förknippar idag Paris med romantik och kultur. Om man då 

ser t.ex. en reklamfilm som utspelas i Paris med Eiffeltornet i bakgrunden kommer 

undermedvetet känslorna för romantik och kultur fram, menar Shelby (1995). Genom att 

sedan titta på vilken rekvisita som används kommer man att kunna se vilka värderingar och 

känslor upphovsmännen vill presentera genom reklamfilmen (ibid). 

 

En viktig sak att titta på i en mediatextanalys, menar Shelby (1995), är hur non-verbal 

communication används, dvs. det som skådespelarna förmedlar utan att de pratar. Det kan 

exempelvis ske genom olika poser och ansiktsuttryck genom vilka de detonerar olika saker 

som publiken sedan skapar mening av genom konnotation. Hirdman (2002:49-50) menar att 

gester och hur personen poserar har stor betydelse för hur personen uppfattas och för vilket 

budskap bilden har och får. Kroppsspråk kan användas för att förmedla olika känslor till 

publiken, t.ex.. allvar, sorg, lycka, upphetsning mm. Handen vid hakan kan visa att personen 

är koncentrerad, eftertänksam eller allvarlig. I reklam används kanske inte detta kroppsspråk 

så ofta av kvinnor, påstår Hirdman (ibid), utan är mer förekommande hos män.  

 

Hirdman (ibid) menar att kvinnorna istället avbildas genom sensuella danser och att fokus är 

på håret genom att röra vid det eller dra handen igenom det. Detta är kroppsspråk som är 

viktigt att analysera. Kvinnan avbildas ofta leende vilket framställer henne som lättillgänglig 

och oproblematisk. Vilka poser och ansiktsuttryck som vi ser på tv påverkar inte bara de 

uppfattningar som vi har om andra utan även de vi har om oss själva. Vi uttrycker oss genom 

bland annat kroppsspråk som vi anser är spontana, omedvetna och naturliga. Detta 

kroppsspråk består av socialt fastställda scheman som bestämmer när ett visst uttryck 

används. Vi lär oss alltså när och hur vi ska uttrycka oss på ett visst sätt, menar Hirdman 

(ibid). 

 

Shelby (1995) framhåller även att utseendekoderna spelar stor roll i reklamfilmerna. Åhlund 

(2003) menar att färger länkas väldigt mycket till genus, eftersom barn redan när de är 

nyfödda blir placerade i färger där flickor kläs i rosa medan pojkar kläs i blått.  
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Det finns även en hel del tekniska punkter som kan förändra sakers mening, menar Shelby 

(1995). De koder man kan titta på då är t.ex.: a) storleken på bilden, b) vinkeln på bilden, c) 

lins på kameran, d) komponering av bild, e) skärpedjup, f) ljussättning och g) färger. Detta är 

något som förklaras senare i arbetet. 

5.3 Publiken 

Shelby (1995) menar att media aldrig kan skapa en enda fast mening och budskap, eftersom 

varje enskild människa gör det som tas in till något eget. 

 

Jansson (2002:59) menar att all mediepublik bör förhålla sig kritiskt till det som visas i 

massmedia. Många människor förväntar sig att det som visas på nyheterna är sant. Det som 

händer på bild händer, men valen av ordningen på bilden som skapar ”sanningen” är gjord av 

journalisten eller producenten. Allt som visas i TV har genomgått en selektions- och 

konstruktionsprocess där man väljer ut vilka tecken som ska visas och inte visas och även hur 

dessa ska kombineras till ett sammanhängande meddelande. 

 

Genom att titta på målgruppens troliga utbildningsbakgrund, ålder, kön, ekonomiska status 

och social klass kan man få en bra bild av mot vem reklamen är riktad till. Det är inget 

vetenskapligt, menar Shelby (ibid), men det är något som fungerar bra och möjliggör för 

kampanjplanerare att få till lyckade kampanjer. 

 

Idag kan publiken anses vara både källan och mottagaren till ett och samma meddelande, 

menar Hall (1973) i Fiske (1990:103). Det finns två olika sätt på vilka publiken kan vara 

anledningen till att det aktuella meddelandet sänds. De två sätten är innehållet och formen. 

Med innehållet menar Hall att ett tv-program som ska få många tittare måste behandla frågor 

av ett allmänt intresse. En duktig producent är väl medveten om vilka känslor och vilka 

människor i samhället som ska beröras av meddelandet. Med formen menar Hall att publiken 

till viss del bestämmer meddelandets eller tv-programmets form. Om t.ex. ett programformat 

eller en genre fungerat väldigt bra förut är det inte alls ovanligt att det kommer ett tv-program 

som bygger på en gammal struktur, enbart därför att det lockar tittare. Publiken har en del 

gemensamma förväntningar tillsammans med avsändaren eller tv-kanalen. De bestäms efter 

kulturella erfarenheter, som att t.ex.. ett program alltid måste ha en inledning, en mellandel 

 28



 

och ett slut, där den röda tråden som funnits genom programmet ska knytas ihop (Fiske 

1990:104).  

 

Shelby påstår även att publiken blir uppmuntrade att inta någon form av ställning till texten 

som erbjuds oavsett var det innehåller. Den aspekten kallar han för ”audience positioning”. 

Med det menas att reklamfilmen antingen kan vara soft sell, dvs. att information endast är via 

antydningar, snarare än att peka ut den exakta tjänsten. Något som Mral (2004) menar blivit 

populärt i dagens reklamfilmer, då varumärket i sig har blivit viktigare än att sälja den 

enskilda produkten. Den andra delen av ”audience positioning” är hard sell, där någon berättar 

direkt för tittaren hur bra just den produkten är. Det kan t.ex. vara reklamfilmer där saker 

testas och genom det ”bevisas” vara bättre än de övriga (Shelby 1995). 

 

Shelby (1995) påstår även att det vid en analys kan vara nyttigt att titta på hur publiken är 

adresserad, dvs. på vilket sätt man förmedlar budskapet till mottagaren. Det finns fem olika 

stilar vid copywriting, enligt Shelby (ibid). Dessa är: 

Frågande - Varför äta där när du kan äta här. 

Påstående – Vi har den bästa maten. 

Befallning – Ät här. 

Emotionellt tilltal – Endast den bästa maten är bra nog för dig. 

Nyheter – Undersökningar visar att vi har den bästa maten. 

 

Shelby (ibid) påstår att vi hela tiden blir adresserad på olika sätt, men grunden är alltid den 

samma. Det är publiken/mottagaren som måste ge mediatexten en mening, dvs. göra det som 

visas till något eget. Shelby (ibid) fortsätter med att man måste komma ihåg att läsningar och 

tolkningar av mediatexter är kulturellt specifika, t.ex. representerar slöjan på kvinnor i TV 

något helt annat i Sverige än om kvinnan med slöja hade varit med i iransk TV. 

 

Det är fel att säga att de som skapar reklamen använder sig av någon teoretisk dominant 

ideologi när de skapar reklamen, menar Shelby (1995). Det är istället bättre att påstå att det är 

publiken som skapar mening utifrån sin egen kulturella bakgrund. Mediatexter är inte paket 

med fast mening pga. att kulturen hela tiden ändras. När kulturen ändras, förändras även 

individerna och samhället vilket leder till att budskapen i texten förändras över tid och rum 

påstår Shelby (ibid). 
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5.4 Teoretiska begrepp 

Det centrala i det strukturalistiska synsättet menar Fiske (1990) är tecknet. Inom 

strukturalismen vill upptäcka hur människorna förstår världen, inte hur världen är. Studierna 

av tecknet och dess sätt att kommunicera budskap kallas för semiotik. Enligt Shelby (1995) är 

det en specialiserad ordverkstad som används till att beskriva hur signs och codes arbetar för 

att producera mening/innebörd på särskilda sätt. 

 

Enligt Fiske (1990) studerar semiotiken tre områden: 

Själva tecknet. Olika varianter av tecken, deras olika sätt att förmedla betydelse samt hur de är 

i relation med dem som använder dem. Tecken kan bara förstås genom att titta på hur 

människor använder dem. 

De koder eller system där tecken organiseras. Hur koder har utvecklat för att utnyttja de 

kommunikationskanaler som finns tillgängliga för överföring av information. 

Den kultur inom vilken dessa koder och tecken arbetar i. 

 

Det finns tre olika typer av tecken (signs), enligt Shelby. Dessa tre är ikoner, index och 

symboler. Ikoner liknar alltid sakerna de representerar, det kan t.ex. vara ett fotografi eller en 

teckning. Jansson (2002:58) påstår att ikoner är kulturellt sett lika i många länder. Därför 

används de väldigt ofta på platser där man strävar efter extra stor begriplighet. Det är vanligt 

att vi möts av standardiserade skyltar i trafiken, affärer och på flygplatser, skyltar som ser 

likadana ut världen över.   

 

Index är något som har en koppling till de saker som de ger uttryck för, t.ex. en kungakrona 

som kännetecknar kungens ”hatt”, men den är även ett indextecken då den kännetecknar 

kungen för landet. Det kan även vara fotavtryck i snön eller ett fingeravtryck. Med index 

förutsätts att det finns en referens inom oss till vad som ses, t.ex. om vi ser rök förväntar vi 

oss att det även finns en eld genom vår kulturella uppväxt (Jansson 2002:59). Metonymi är en 

del av index där verkligheten får representera helheten. T.ex. står ”flaskan” för en 

alkoholhaltig dryck, kronan står för den svenska kungen och bräda står för skateboard osv.  

 

Symboler är t.ex. föremål eller text som i sig inte behöver ha någon logisk koppling till det de 

representerar. Det betecknande liknar aldrig det betecknade. På TV kan t.ex. en ros vara 

symbol för romantik, ett hjärta för kärlek osv. 
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Roland Barthes var den första som konstruerade en sammanfattande modell som visade hur 

betydelse kunde analyseras, påstår Fiske (1990:117). Kärnan i den är föreställningen om två 

metoder av beteckning. Den första metoden är denotation, som avser tecknets förnuftiga och 

uppenbara betydelse. Jansson (2002:61) framhåller att denotation är vad det betecknande 

föreställer.  

 

Den andra metoden är konnotation, som enligt Barthes (1977) i Fiske (1990:118) beskriver 

det som händer när tecknet når mottagaren. Denotationen i ett fotografi är den mekaniska 

återgivning som blir mot det håll kameran är riktad mot. Konnotationen i ett fotografi är den 

mänskliga delen, där det är fotografen som gör ett val vad gäller utsnitt, skärpa, bländare och 

kameravinkel osv. Enkelt kan de beskrivas som att denotation är vad som fotograferas medan 

konnotation är hur det fotograferas (ibid). 

 

Enligt Jansson (2002:62) tolkade Barthes relationen mellan objektet (tecknet) och kulturell 

kontext. Genom det ville han visa vilka underliggande värderingar som förmedlas till 

publiken som det ”naturliga” i ett visst samhälle. Barthes analys präglas till stor del av 

strukturalismen där det finns en vilja att förstå tecknets betydelse med tanke på de strukturer 

vi lever i. 

 

En myt är enligt Barthes i Fiske (1990:121) kulturens sätt att förstå verkligheten. Barthes 

menar att myter i första hand fungerar genom att de får historier att framstå som naturliga. 

Jansson (2002:61) menar att en myt är en uppsättning föreställningar och värderingar om att 

samhället är gemensamt inom en viss kulturell gemenskap. I vardagstal är myten kopplad till 

en ”skröna” eller något liknande. Inom strukturalismen kopplas däremot myten tillsammans 

med de övergripande och kulturella mönster människan tolkar omvärlden utifrån. 

 

Ett område där myter används väldigt aktivt är inom reklamens värld. Inom varuindustrin är 

det viktigt att lyckas skapa en image kring sina produkter och genom det nå den målgrupp 

man är ute efter. Problemet med myter är att den målgrupp man vill nå med produkten måste 

vara väl införstådda med de mytstrukturer reklammakarna utgått ifrån, verktyget myter blir 

annars verkningslöst (ibid:62). 
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Enskilda tecken kommunicerar ett budskap eller mening, men för att kunna analysera måste 

man titta på den större samlingen av tecken. Genom att titta på det kommer man kunna se den 

fullständiga bilden på hur sättet mening skapas i reklamfilmen. Dessa samlingar av tecken 

kallas för koder (Shelby 1995). Fiske (1990) förklarar enkelt att koder är system i vilka tecken 

organiseras för att skapa mening, de är system som styrs av något som medlemmarna i ett 

samhälle har godkänt. Shelby (1995) menar att koder finns överallt i vårat sociala liv, t.ex. 

klädkoder, språkliga koder osv. Hit hör även de tekniska koderna, som t.ex. ljussättning, 

bildkomposition m.m. Allt för att kunna förmedla den förutbestämda känslan som 

upphovsmännen vill skapa. 

 

För att kunna analysera semiotik och tecken, menar Shelby (1995), är det användbart att se 

tecknen som en enhet av signifiers och signified. Signifiers är de fysiska saker som uppfattas 

av sinnena (rekvisita, kläder, utseende osv.), och signified är meningen som konceptet har för 

oss, t.ex. att vi upplever något avslappnat, romantiskt, spännande osv.  

 

För att sedan kunna tolka tecken påstår Shelby (ibid) att man måste isolera signifiers som 

kommunicerar reklamens budskap genom rekvisita, gester m.m och sedan kommentera vad vi 

antar är dess signified. Shelby (ibid) menar att det bara är sådan rekvisita som har en viktig 

roll i reklamen som man behöver identifiera i sin analys, något som kallas symbolic prop. En 

sådan kan t.ex. vara glasögon som symboliserar intelligens eller en röd ros som symboliserar 

romantik osv.  

 

Shelby (ibid) förklarar att det finns ett enkelt sätt att ta reda på vilka tecken som är viktiga, 

kan man använda sig av ”the commutation test”. Ett test där man tar bort ett särskilt tecken 

som man tror är viktigt, för att sedan ersätta det med något annat relaterat element. Om det 

nya elementet ändrar budskapet i reklamfilmen, kan man vara säker att det utbytta elementet 

har ett speciellt budskap menar Shelby (ibid).  

 

Claude Lévi-Strauss utvecklade de strukturalistiska tankegångar som fanns genom att studera 

uppkomsten av sagor och symboliska konstruktioner. Han försökte nå en djupare förståelse 

för en viss kulturs världsbild. Han menade, enligt Jansson (2002:64), att varje kultur använder 

sig av binära oppositioner (motsatsförhållande) för att göra ”verkligheten” begriplig. Det 

innebär att ett tecken alltid måste förstås i termer av dess motsats; det som tecknet inte är. Det 
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kan exempelvis vara ljus-mörker, vatten-eld och natur-kultur. I olika kulturer kan dessa se 

annorlunda ut och betyda olika. 

5.5 Bilder 

Olika bildutsnitt, kameravinklar och komposition ger olika känslor och budskap, menar 

Shelby (1995).  

 

Etableringsbild – Subjektet tar upp en liten del av bilden, miljön är det viktiga i bilden. 

Används ofta som startbild så att tittaren ska få en bild av var det utspelar sig. Signified – 

Sammanhang och avstånd. 

Helbild – Personen eller objektet syns i helfigur men miljön tar fortfarande upp en stor del av 

bilden.  

Halvbild – Eller som fotografer kallar det - amerikanare. Det är det vanligaste valet när man 

väljer bildutsnitt. Subjektet är avklippt just under midjan. Halvbilden används ofta som 

övergångsbild mellan helbild och närbild för att förhindra s.k. jump cuts, dvs att två bilder är 

för lika varandra så att tittaren upplever det som händer som förvirrande. Signified – En 

personlig relation till subjektet. 

Närbild – Subjektet eller objektet fyller upp största delen av bilden. En intim bild som är 

reserverad till viktiga och dramatiska händelser, kan ofta förekomma med en inzoomning för 

att öka på det dramatiska. Närbilden möjliggör att man kan studera subjektet eller objektet i 

detalj. 

Signified – Intimitet. 

Extreme närbild – Personen beskärs ofta mellan pannan och hakan. Används ofta vid 

dramatik när man vill visa detaljer som visar karaktärens inre. Ofta förekommande vid dueller 

i Westernfilmer. 

Signified – känslor, ett viktigt ögonblick 

Olika kameravinklar: 

Fågelperspektiv – Kameran ser ner på objektet, vilket gör att tittaren känner sig överlägsen 

och dominant. Ofta ger det känslan av att en vuxen ser ned på ett barn eller en chef som ser 

ner på anställd osv. 

Ögon nivå – Här är vi alla på samma nivå som subjektet. Här är alla likvärdiga. 

Grodperspektiv – Publiken ser subjektet underifrån och rollerna är det omvända från 

fågelperspektivet. Subjektet är nu den dominanta. Här får vi se det ur barnens eller den svages 

ögon. 
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Val av komposition kan vara: 

Symmetrisk – Bilden är symmetriskt komponerad. Publiken kan uppleva den som konstgjord 

men det ger bilden lugn. 

Asymmetrisk – motsatsen till symmetrisk, men bilden kan ändå upplevas balanserad och 

harmonisk. Användning av rules of third – En regel som går ut på att man placerar in en 

person 1/3 in i bilden samt att ögonen befinner sig 1/3 ner från bildens överkant. Genom att 

göra på det viset blir bilden mer levande och subjektet befinner sig i det som kallas hot spots. 

Hot spots har en tendens att fånga publikens intresse lättare än övrig komposition. 

 

 5.6 Färgernas betydelse 

Färger har ett större intryck på oss människor än vad vi ofta är medvetna om, våran hud läser 

av våglängderna som finns i färgerna. Därför är det inte ovanligt att man t.ex. fryser mer i ett 

blått rum än i ett rött.  När någon säger att den ser rött eller är grön av avundsjuka förenas 

färgerna med våra känslor. Färger är något som det experimenteras mycket med i t.ex. reklam 

och reklamfilmer. En del färger gör oss glada och aktiva medan vissa gör oss lugna och 

avslappnade menar Bergström (2004). (www.ne.se 20060515) 

Röd – Representerar värme och är starkt energigivande. Ord som förklarar färgen: livsglädje, 

passion, entusiasm, kampvilja, hetta, styrka, impulsivitet, hot, vrede, överflöd, eld och ilska. 

Orange - Färgen får dig på bra humör och uppmuntrar till kommunikation. Ord som förklarar 

färgen: extas, djup insikt, harmoni, rikedom, vänskap, sinnlighet, attraktion, uppmuntran och 

stimulans. 

Gul - Färgen står för glädje, skratt och kunskap. Den är väldigt effektiv mot depressioner. 

Gula väggar får dig att känna dig välkommen. Gult gör oss även vaknare och mer intelligent. 

Ord som förklarar gul är: individualitet, mental klarhet, viljekraft, förtjusning, sarkasm, 

intelligens, rädsla, värma, logik, snabbhet, precision, varning och svartsjuka. 

Grönt - En färg som är lättast för ögat att hantera, det är naturens egen färg. I och med att ögat 

inte behöver jobba får färgen grönt en avslappnande effekt. Färgen förknippas med ungdom, 

hälsa, säkerhet och överflöd. Ord som beskriver grönt är: ungdom, hopp, drömmar, 

konstnärlighet, evighet, pengar, fertilitet, harmoni med jorden, känslighet, naturlighet och 

ömhet. 

Blå – Färgen ger en känsla av lugn och ro. Färgen verkar avslappnande i hela kroppen och är 

pulssänkande. Blått för våra tankar till vatten och hav, vilket står för renhet. Ord som 
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beskriver blå är: diplomati, viljekraft, frihet, idealism, tradition, renhet, fred, balans, stabilitet, 

oändlighet, trösterik och konservativ. 

Lila – Det är en läkande och helande färg. Den kan göra lugn och sömnig. Ord som beskriver 

lila är: känslig, intuitiv, ovanlig, osjälvisk, tjänande, individualitet, storhetsvansinne, lidande, 

sorg, kunglighet, tro, tillit, tålmodighet, ambition, makt, spänning, självförtroende, mystik och 

vilja.  

Rosa - Den rosa färgen står för ovillkorlig kärlek, förmågan att kunna älska förutsättningslöst. 

Experiment i USA har visat att färgen har en bra inverkan när det gäller att lugna ohövliga 

och aggressiva fångar. Rosa står för kvinnlig intuition och värme. Enligt konsumentverket 

(1998:28) är rosa den vanligast förekommande färgen i flickreklamfilmer. Ord som beskriver 

rosa är: framgång, belåtenhet, kärlek, vördnad, moral, romantik och kvinnlighet. 

Brun - En jordnära färg som kan användas när du har svårt att koncentrera dig och vill känna 

att du har båda fötterna på jorden. Ord som beskriver brun är: neutralitet och osäkerhet. 

Svart – En färg som innehåller alla färger, men inget ljus. Den representerar ondskan och 

sorgen, men också det suspekta och förbjudna. Svart kan ge ett hotande eller sofistikerat 

intryck. Enligt konsumentverket (1998:28) är svart eller mörka färger de vanligaste i 

pojkreklamfilmer. Ord som beskriver färgen är: formell, mystisk, mörker, reserverad, stark, 

sorg, negativ, livlös, oenighet, förvirring, förlust och ondska. 

Grå – Färgen förknippas med gammal tradition. Färgen står idag för tråkighet och korrekthet. 

Är balansen mellan vit och svart. Ord som beskriver grått är: respektabel, neutral, balanserad, 

bedräglig, svekfull, vilseledande och osäkerhet. 

Vit - Ljusets färg som får oss att känna oss avsvalkande och friska. Färgen står för renhet och 

oskuld. Färgen är även obehaglig i längden eftersom den är ansträngande för ögonen. Enligt 

konsumentverket (1998:28) är även vit en vanlig färg i flickreklam. Ord som beskriver vitt är: 

ren, fräsch, äkta, oskuldfull, befriad,  kall, neutral och futuristisk. 
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6 Analys 

6.1 Askungen 

6.1.1 Reklambeskrivning 

Det börjar med att man får se en helbild inifrån en videoaffär med en långsam inzoomning 

mot en pappa och dennes dotter som står utanför skyltfönstret. I affären finns det en 

pappersfigur av Musse Pigg och hyllor med videofilmer. Utanför skylfönstret pekar dottern 

exalterat mot något speciellt. I nästa klipp får man se en helbild ur en tecknad film där en tjejs 

kläder förvandlas från vardagskläder till en balklänning. Därefter kommer dottern springandes 

i en halvbild mot en videohylla för att hinna sträcka sig mot en film innan någon annan tar 

den. Samtidigt kommer en mjuk manlig speakerröst igång som säger: 

– Premiär för Askungen på video. 

 

Under ordet video sätts väldigt snabba klipp ifrån den tecknade filmen igång. Det börjar med 

att man får se en ung tjej (askungen) dansa in i en diligens samtidigt som en dam skickar iväg 

magi. I slutet visas en stor klocka som visar tiden 00.00. 

 

Efter det fortsätter den manliga speakerrösten med: 

– Nu kan du under en KORT period köpa Askungen på video, självklart talar vi alla svenska. 

Under tiden kommer det många snabba och roliga klipp ifrån filmen. Det börjar med att det 

visas ett klipp när en av mössen sprätter vatten i ansiktet på en stor katt. 

Direkt efter visas en glad mus, därefter två män som fäktas i pyjamas där den ena försöker 

hugga den andra med ett svärd. Ett snabbt klipp visar en förvandling av en diligens. När den 

manliga rösten säger ”självklart talar vi alla svenska” visas en bild när en dam i lila kläder 

pratar utan ljud. Efter mannen sagt ”svenska” fortsätter klippen ifrån filmen. Då visas ett 

snabbt klipp där askungen provar en sko av glass och ett klipp där askungen dansar med 

prinsen.  

 

Därefter kommer det sista klippet från den tecknade filmen, som avslutas med att askungen 

har på sig en bröllopsklänning. Hon åker i en fin guldvagn där hon vinkar åt någon. Under det 

klippet kommer den manliga speakerrösten återigen tillbaks med: 
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– Köp hem Askungen och hela familjen kan uppleva glädjen och magin i en riktig Disney- 

klassiker om och om igen. Samtidigt klipps det tillbaka till ”verkligheten” med en halvbild på 

den lilla flickan och dennes pappa som står på knä. Den lilla flickan vinkar tillbaks till 

askungen. Pappan ser glad och lite förvånad ut, samtidigt som de båda vänder blicken mot 

något annat. Dotterns min försvinner från glädje till sorg samtidigt som en halvbild på en 

videohylla visas, där någon tar det sista exemplaret av filmen Askungen på video. 

  

Det klipps tillbaka till pappan och dottern i en halvbild, där de båda verkar vara riktigt 

besvikna då de tittar på varandra, flickan tittar återigen besviket bort mot videohyllan 

samtidigt som pappan får fram ett leende. Han överraskar dottern med att plocka fram ett 

exemplar av filmen till henne. Det klipps direkt till en närbild där det verkligen visas hur glad 

hon blir av att få filmen. Samtidigt säger speakerrösten ”starta ditt eget Disneybibliotek på 

video redan idag”. Reklamen avslutas med en halvbilds stillbild där flickan kramar om sin 

pappa och ser jätteglad ut samtidigt som hon håller i ett exemplar av askungen på video i 

handen. 

 

Både dottern och pappan är vithyade, dottern är ungefär 5-7 år och pappan är i 40-årsåldern. 

Dottern har en vit jacka med en ljusblå tröja under. Pappan har en vit stickad tröja med en 

skjorta under.  

 

Speakerrösten är av en man i 50-årsåldern. Hans röst är väldigt positiv och lugn, samtidigt är 

rösten bestämd så att den som tittar verkligen måste snabba på innan filmen tar slut i 

affärerna. I melodin finns det ingen sång utan bara musik.  

 

Musiken i reklamfilmen är akustisk och väldigt glad. Det är trallvänlig och det är lätt att 

nynna med till reklamen. Harmoni skapas i reklamfilmen genom ett samarbete mellan bild, 

musik och speakerröst. 

6.1.2 Starta din Disneysamling redan idag 

Reklamfilmen är 29 sekunder lång. Den varvas med klipp från den tecknade långfilmen med 

klipp ifrån den verkliga ”världen”. Eftersom jag kommer att beskriva ett antal tecknade filmer 

har jag valt att i denna reklamfilm lägga fokus på de sekvenser som är från den verkliga 

”världen”. Längre ner finner du en analys ur en Askungen-reklamfilm som enbart består av 

animerat material. 
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Det första som visas är en videoaffär. Affären varieras i många olika färger, en stor 

pappersfigur av Musse finns i skyltfönstret. Redan här förstår tittaren att det har med Disney 

att göra, vilket även förstärker deras varumärke. Kameravinkeln är i jämnhöjd med barnets 

ögon, pappan får stå lite böjd för att synas. Här ser man att det är föräldern som har makten 

och är den som skyddar barnet från hemskheter. Barnet utanför pekar exalterat in mot affären 

på en specifik produkt. Här förstår man att barnen kommer be eller tjata på sin förälder för att 

få vad de vill ha.  

 

Dottern är vithyad i ungefär 5-7 års ålder. Hon ser under hela reklamfilmen väldigt glad och 

positiv ut, hon längtar efter att få något som hon kommer blir väldigt glad över. Hon bär en 

ljusblå tröja och en vit jacka. Det är väldigt ljusa kläder, där det blåa skapar lugn och ro. 

Hennes hår är brunt, spretigt och uppsatt i svans. Det är något som förstärker bilden av att den 

här flickan har mycket spring i benen och har svårt att sitta still. Det vita som är ljusets färg, 

känns fräsch och fri. De färger som flickan bär genom sina kläder är väldigt vanliga färger i 

flickreklamer, enligt Konsumentverket.  

 

Pappan till flickan har på sig väldigt vardagliga kläder; en vit stickad tröja med en skjorta 

under. Han är i ungefär 40-årsåldern, välvårdad och lugn. Det stämmer överens med färgen på 

hans kläder. I ett av klippen sitter dottern i pappans famn, där hon besviket ser när den sista 

filmen försvinner. Pappan finns då där för att trösta henne samtidigt som han gör henne glad 

igen. Det visar sig att pappan har lurat henne och redan tagit ett exemplar av filmen innan den 

tog slut. 

 

Hela reklamfilmen bygger på relationen mellan dottern och pappan, de ska verkligen 

föreställa den vanliga familjen som är i en butik där dottern får syn på videofilmen. 

Reklammakarna har genom att variera den verkliga ”världen” och den animerade skapat en 

stor interaktivitet där flickan i den verkliga ”världen” framställs som en framtida drottning. 

Typiska exempel på interaktivitet som skapas är att flickan alltid tittar upp mot himlen när det 

klipps till den animerade världen, när Askungen vinkar i den animerade filmen visas det som 

om hon vinkar åt den lilla flickan som vinkar tillbaks. Det kan upplevas annorlunda när det är 

en manlig speakerröst i en flickreklam. I det här fallet kan man tolka det som att speakerrösten 

är pappan som förklarar för sin dotter hur bra den här filmen är. 
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Reklamfilmen innehåller väldigt många klipp och klipptempot är högt. Den hinner innehålla 

både glädje och sorg. Genom att analysera speakertexten ser man att den här reklamfilmen 

under de 15 första sekunderna är väldigt informativ och soft cell, dvs. det ges bara 

antydningar att den här videofilmen finns ute i affärerna och i bilderna finns det väldigt 

många exemplar kvar. I de sista 14 sekunderna har speakertexten övergått till att bli påstående 

och hard sell. Speakertexten påstår att om man köper hem köpfilmen nu, kan hela familjen 

uppleva filmen om och om igen. ”Om och om igen” hänvisar till barns förmåga att kunna se 

samma film flera gånger så att föräldrarna genom det ska köpa filmen för att slippa hyra den 

flera gånger. Speakertexten förstärker bilder genom att prata till dem, t.ex. ”under en kort 

period” samtidigt som tomma videohyllor visas. Allt för att människor ska inse att filmen är 

populär och att man bör vara snabbt ute för att få ett eget exemplar av den. 

 

Musiken som konstant spelas i bakgrunden väver samman den verkliga ”världen” med den 

animerade världen. Känslan blir att flickan i den verkliga ”världen” blir ett med den 

animerade världen. 

 

Målgruppen för den här reklamfilmen är flickor under 12 år som ska tjata på sin pappa så att 

han köper filmen åt henne. Flickorna tror att deras pappa ska vara lika snäll som pappan i 

reklamfilmen. Musiken i bakgrunden förstärker känslan av att målgruppen är flickor och inte 

pojkar. Reklamfilmen i sig passar alla men den är riktad mot den vanliga medelklassen i 

Sverige, framförallt de som har svensk härkomst. 

 

Budskapet i denna reklamfilm är att familjer ska stärka sina band till varandra genom att köpa 

filmen och uppleva glädjen och magin. Genom att köpa denna film startar barnen sin egen 

Disneysamling vilket ska leda till fler köp i framtiden. 

6.1.3 Regelverk 

Enligt RTVL bryter denna reklam mot paragraf 4 eftersom att den syftar till att fånga barnens 

uppmärksamhet genom kända figurer från Kalle Ankas julprogram på julafton. Det är även 

barn med i reklamfilmen. Den bryter också mot RTVL då den har sänts 19:20 en lördag, en 

tid då majoriteten av barn fortfarande sitter och tittar på familjeprogram på TV:n.  

Den bryter även mot ICC:s regler då det inte framgår hur man kan skaffar resterande 

produkter ur Disneys serie. Det strider även mot TV-direktivets regler som säger att en 

reklamfilm inte får uppmana minderåriga att övertala sina föräldrar till att köpa produkten. 
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Av regelverket att döma tycker jag att granskningnämnden har gjort ett korrekt beslut, då 

reklamfilmen ett antal gånger bryter mot paragraf 4 i RTVL:s regelverk. Det vill säga tiden 

den sändes, att den syftar till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år och att den 

innehåller kända figurer. Samtidigt som jag anser att den även bryter mot minst en punkt i 

både TV-direktivet och i ICC:s regelverk. 

 

6.2 Askungen förkortad version 

6.2.1 Reklambeskrivning 

Logotypen för Walt Disney Home Video är det första som visas i reklamfilmen. Därefter 

kommer klipp från den tecknade filmen där en gammal dam förvandlar kläderna på en kvinna 

från vardagskläder till en balklänning. Samtidigt som en speakerröst säger: 

– Under en kort period kan du köpa Askungen på video. 

 

Därefter visas ett klipp där en man trär på en sko av glas på kvinnan som återigen har på sig 

vardagskläderna. Detta sker under tiden som speakerrösten säger: 

– Upplev glädjen och magin i en riktig Disneyklassiker om och om igen.  

I mitten av speakertexten kommer fyra små möss insläpandes på en kudde, en kudde som 

videofilmen står på. En av mössen stannar kvar och polerar videofilmen så att den glänser. 

Från att ha varit lite butter innan blir han strålande glad efter det jobb han har gjort. 

 

Speakerrösten är den samma som i föregående reklamfilm. 

 

Musiken är även den samma som i föregående reklamfilm. Musiken är lugnare än i den förra 

reklamfilmen och den här gången är det inte samma harmoni mellan musiken och klippen. 

6.2.2 Välkommen till en förtrollad värld 

Disney har valt att visa en förkortad reklamfilm på sin nya köpfilm Askungen. Reklamfilmen 

är enbart tio sekunder lång men det hinner hända väldigt mycket under dessa sekunder. 

Klippen är aldrig mer än två sekunder långa och de valda klippen lockar till nyfikenhet. I den 

här reklamfilmen vill Disney inte bara marknadsföra köpfilmen utan även Disney som 

varumärke. 

 40



 

 

Reklamfilmen utspelar sig under 1700-talet i en värld som bara finns i fantasin. Det går inte 

riktigt att få något begrepp var det utspelar sig då alla händelser i reklamfilmen enbart visas 

under en kort tid. De animerade klippen är hämtade direkt från långfilmen och därför är det 

svårt att kunna analysera den här reklamfilmen. Klippen är dock medvetet valda för att locka 

köpare till videofilmen. 

 

Alla figurer som medverkar i reklamfilmen har olika kroppsbyggnad och utseende. Där finns 

den unga, vackra och smala flickan, den gamla och tjocka kvinnan samt den långa och väldigt 

smala herren.  

 

Flickan har två olika attribut i reklamfilmen, hon är både den vanligt klädda ”bondflickan” 

och den vackra baldrottningen. Som ”bondflickan” bär hon en blå långärmad tröja och ett 

svart linne, brun klänning med ett vitt förklädde. Förklädet symboliserar att hon har en fattig 

bakgrund och den bruna klänningen symboliserar att hon har bägge fötterna på jorden, att hon 

är neutral men även att hon är tveksam och osäker. Tillsammans med det svarta symboliseras 

sorg, dessa två färger tillsammans gör att man känner att hon har haft en svår bakgrund men 

alltid har klarat sig för att hon är en väldigt stark person som har lärt sig att leva detta liv. När 

hon är den vackra baldrottningen bär hon rosa och vita kläder som symboliserar kärlek och 

frihet. Rosa och vitt är de typiska färgerna i flickreklamfilmer det faktum att det medverkar 

mest kvinnliga figurer i denna reklam visar att den är riktad till flickor. 

 

Den gamla och tjocka damen viftar med en trollstav. När glittret efter trollstaven kommer vet 

man att en förtrollning kommer ske. Med trollstaven ser vi en gammal trollpacka framför oss. 

Utseendemässigt är det en gråhårig äldre dam, med en storvuxen kropp och ett runt ansikte. 

Genom hennes utseende kan man se att det är en snäll häxa. Onda häxor framställs smala, 

spetsiga och bär på ett skönhetsfel istället för runda och mjuka. Hon bär en lila kappa med en 

röd rosett runt halsen. Lila symboliserar det mystiska och det spännande. Den röda rosetten 

gör att hon ser mer proper ut. 

 

Den smala och gamla gubben har blåa kläder, en monokel, en stylad mustasch och en röd 

banderoll. Färgen blå symboliserar diplomati, idealism och tradition. Genom kläderna syns 

det att han har hög status i samhället. Genom sin monokel ökar mannens intelligens samt att 
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han verkar rik. Den välsvarvade mustaschen förstärker intrycket av hans intelligens och 

rikedom. 

 

Flickan är väldigt vacker, så vacker att t.o.m. den rika farbrorn knäböjer för hennes skull. Hon 

är den som alla vill hjälpa, hon behöver aldrig göra något, förutom att se vacker ut. 

 

Tonen på speakerrösten, musiken och klippen i reklamfilmen visar att den är riktad mot 

flickor under tolv år. Reklamfilmen är en soft cell-reklam, eftersom det aldrig sägs att den här 

videofilmen måste köpas. Den rekommenderar och informerar publiken att den finns att köpa 

i butikerna nu. 

 

Syftet med den här reklamfilmen är att få barn eller vuxna att köpa filmen för att de ska kunna 

se den om och om igen.  

6.2.3 Regelverket 

Jag anser att reklamfilmen bryter mot RTVL 7 kap § 4 eftersom reklamfilmen syftar till att 

fånga uppmärksamhet hos barn under tolv år genom att använda sig av animerade figurer. Det 

handlar om en enda produkt och i det här fallet är det en videofilm som inte bryter mot ICC:s 

regler. Anledningen är att det inte finns något som kan göra att reklamfilmen utnyttjar en 

bristande erfarenhet samt att det aldrig är något prat om pris eller värde. Dock anser jag att 

reklamfilmen bryter mot ett av minimikraven i TV-direktivet då reklamfilmen uppmuntrar 

barn till att tjata på sina föräldrar om att köpa videofilmen. 

 

Jag tycker att bedömingen granskningsnämnden har gjort av den här reklamfilmen är korrekt. 

Trots att det  är uppenbart att reklamfilmen riktar sig till barn under 12 år, något som gör att 

bedömningen blir felaktig. Men med tanke på att den sändes så sent som 23.40 en 

lördagskväll blir bedömningen korrekt. Då 21:00 som tidigare nämnt är tidennär 

barnreklamförbudet slutar gälla, vilket jag tycker gör den slutgiltiga bedömningen korrekt. 

6.3 Bambi 

6.3.1 Biofilmen 

Reklamfilmen startas med att visa logotypen på Walt Disney Pictures. 

Samtidigt går speakerrösten igång med: 
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– Nu är en av Walt Disneys största tecknade långfilmssuccéer här igen, och den kommer bara 

på bio. 

Klipp från den tecknade filmen visas. Det börjar med att det visas två ekorrar där den ena 

slänger iväg sin nöt för att sedan försvinna ut ur bilden. Därefter visas ett snabbt klipp där fyra 

nyfikna kaninungar tittar fram ur sitt hål. Sedan visas en fågel som sitter och kvittrar på en 

gren samtidigt som tre hackspettar sticker fram sina huvuden ur trädet, den fågel som sitter på 

grenen blir rädd och flyr.  

 

Till nästa klipp försvinner den speakerröst som funnits. Den ersätts av en uggla som sitter på 

en gren som säger: 

– Det här är ju en stor händelse. 

Sedan visas ett klipp där Bambi springer nedför en snötäckt backe. När Bambi når isen landar 

han platt och snurrar runt några varv. Samtidigt tar den riktiga speakerrösten över igen: 

– Walt Disneys klassiska Bambi, den får du inte missa. 

När speakerrösten säger Walt Disneys klassiska Bambi, kommer en logotyp fram med texten 

”Walt Disneys classic Bambi, nypremiär på bio”. ”Walt Disney classic Bambi” är framme 

cirka tre sekunder, medan ”Nypremiär på bio” är framme cirka fem sekunder. 

 

Därefter visas fyra väldigt korta klipp ifrån filmen där figurerna är väldigt aktiva. En kanin 

hjälper Bambi upp på benen igen på isen, kaniner kommer hoppandes, fyra fågelhuvuden 

kommer fram ur en stubbe och grävlingar gräver sig fram under jorden. 

 

Därefter kommer det sista klippet. I det viskar en kanin i Bambis öra. Den rösten tar över 

speakerröstens med: 

– Det där sista hittade jag på alldeles själv. Varefter kaninen ser nöjd ut och Bambi ler. 

 

Det är en manlig speakerröst i 40-årsåldern. Den är tydlig och positiv med ett högt tempo. 

Den förändras under reklamen, första gången den hörs är den lite tyngre och informationsrik. 

Nästa gång den hörs är den mer mjuk och mer riktad till barn. 

Musiken i reklamfilmen upplevs inte som harmonisk. Klipp och musik passar inte ihop för att 

skapa det rätta flytet. Det är två olika musikstycken som spelas där det första är mer ”hemsk” 

medan de andra är mer fartfyllt och högre i volym. 
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6.3.2 Bambi på hal is 

Jag välkomnas till Disneys animerade värld genom logotypen som visas i starten. Ekorren 

kastar iväg nöten och rusar iväg. Det är ett tecken på att han ska hinna till biografen för att 

titta på långfilmen. De unga kaninerna är nyfikna på det som sker. Det symboliserar det 

fräscha och nya som biofilmen erbjuder. Även hackspettarna är nyfikna på vad som händer 

när de sticker ut sina huvuden ur boet. När sedan ugglan förklarar att ”det här är en stor 

händelse” höjs statusen för biofilmen när t.o.m. djuren i reklamfilmen tror att långfilmen är 

bra. När speakerrösten säger ”den kommer bara på bio”, ordet ”bara” är ett kraftfullt ord. Det 

skapar ett sug hos mottagarna att de måste vara snabbt ute, då åtkomsten att se filmen är 

begränsad. 

 

Det klipps till myten och talesättet ”Bambi på hal is”, en myt som många känner till. Genom 

att visa klippet skapar det ett begär hos publiken. Äntligen kan de se hela filmen där 

myten/talesättet kommer ifrån. De snabba klipp som visas i slutet innehåller händelser där 

djur nyfiket sticker upp sina huvuden, som förstärker den ”stora händelsen”. Kaninen i det 

sista klippet viskar ”Det där sista hittade jag på alldeles själv”. Det är en viskning som skapar 

en nyfikenhet, enda sättet att få reda på det är att besöka biografen. Deras ansiktsuttryck visar 

att de har upplevt en speciell händelse tillsammans som i reklamfilmen fortfarande är deras 

hemlighet. 

 

Genom alla de snabba klipp och djur som nyfiket tittar ut är budskapet och syftet med den här 

reklamfilmen att få människorna att rusa till biograferna. De använder djuren och deras 

rörelser som symboler att det är något nytt och ovanligt som händer på biografen nära dig. 

 

Reklamfilmens målgrupper är flickor och pojkar i 6-14 års ålder, samt vuxna som tidigare sett 

filmen och som nu vill ta med sina barn och se den igen. Mottagarna nås genom emotionellt 

tilltal då det endast informerar publiken om var långfilmen går att se. Det gör den här 

reklamfilmen till en soft sell produktreklam.  

 

I speakerrösten har de valt att betona ord som: största, succe, bara, bio, walt disney, klassiska, 

Bambi samt missa. Genom att titta på de här orden går det att utläsa att den är filmen är en 

fantastisk klassisk succé från Walt Disney som alla måste se. 
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6.3.3 Hyrfilmen 

Den här reklamen är ganska lik bioreklamfilmen, men trots det anser jag att en analys av den 

här reklamfilmen är viktig då reklamfilmerna blivit olika bedömda. 

 

Även denna gång möts jag av Walt Disney Home Videos logotyp. Även i den här 

reklamfilmen är det klipp enbart från filmen, men trots det ser den annorlunda ut jämfört med 

reklamen för biofilmen. 

 

I det första klippet visas en helbild på en stående Bambi, med sin nos emot en skunks nos som 

tittar fram från blomängen. Ett nytt klipp visar när några kaninungar och deras mamma 

kommer skuttandes över en stubbe. Speakerrösten säger: 

– Ingen bör växa upp utan Disneys klassiska Bambi. 

Det klipps till en halvbild på två hjortar där den ena slickar den andra på kinden. I nästa klipp 

visas Bambi med en gul fjäril sittandes på dennes korta svans. Bambi vänder sig nyfiket om 

för att titta på den. 

                              

Till nästa klipp försvinner den speakerröst som funnits. Den ersätts av en uggla som sitter på 

en gren som säger: 

– Det här är ju en stor händelse. 

  

Därefter visas ett klipp där Bambi springer nedför en snötäckt backe. När Bambi når isen 

landar han platt och snurrar runt några varv. Detta sker samtidigt som det klipps till en helbild 

på en kanin som sitter på isen och skrattar, med ljud hämtat från filmen för andra gången. Det 

klipps till en närbild där Bambi tittar fram ur en snöhög samtidigt som speakerrösten säger: 

– Nu finns den underbara familjefilmen om den lilla hjortkalven och hans uppväxt på 

köpvideo, men bara under begränsad period. Missa inte den du heller. 

Samtidigt visas det en utzoomande bild där kaniner och fåglar samlats för att titta på 

videofodralet till filmen Bambi, med en text i nedre delen av bilden där det står ”finns endast 

under en begränsad period”.  

 

I reklamfilmen använder de sig av klassik musik som är glad och tempofylld. Musiken känns 

inte harmonisk ihop med klippen. Speakerrösten är från en man i 40-årsålder. Rösten är 

väldigt glad och harmonisk att lyssna på. 
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6.3.4 Bambi - en Disneyklassiker 
I den här analysen har jag valt att försöka förklara vad som skiljer de två reklamfilmerna åt. 

Jag har inte tittat på vilka bilder som visas utan mer vilka känslor som förmedlas. I den här 

reklamfilmen är det Bambi som upptäcker nya saker, till skillnad från bioreklamfilmen då det 

var de övriga djuren som upptäckte Bambi. Man får bland annat se när Bambi träffar sin 

första vän, upplever sin första kyss, ser sin första fjäril och åker på isen. I ett av de sista 

klippen i reklamfilmen tittar Bambi fram ur en snöhög vilket genererar i att han tittar fram för 

att se om något nytt har hänt, att videon släpps. 

 

Genom hela reklamfilmen finns det en mjuk ton vilket visas genom alla blommor, kyssar och 

glada miner. Det finns två klipp som är likadana i de två reklamfilmerna. Det första är där 

ugglan sitter på en trädgren och den andra är där Bambi ramlar på den hala isen. Anledningen 

till att de två klippen används igen beror på att klippet med Bambi på hal is har stor betydelse 

i denna film. Ugglan på grenen har de använt på grund av att han har en egen replik, en replik 

som informerar publiken om att det är stor händelse att filmen nu går att köpa på video. 

 

Det är bättre harmoni i denna reklam, jämfört med bioreklamfilmen. Musiken, färgerna och 

klippen känns mycket gladare. Målgruppen för denna film är flickor och pojkar 6-14 år och 

vuxna som vill uppleva denna film ännu en gång på video hemma, tillsammans med sina barn. 

I sluttexten står det ”finns endast under en begränsad period”. Det är en text som gör att 

konsumenterna som är tveksamma till att köpa filmen, köper den därför att den bara finns ute 

under en begränsad period. Det som sägs i reklamfilmen är enbart i informativt syfte, ett 

emotionellt tilltal som gör reklamfilmen till en soft sell-reklam. Speakertexten används aktivt 

till bilderna genom att betona ”Bambi” extra högt vid ett tillfälle samtidigt som Bambi vänder 

sig om. Det är något som skapar en stor trovärdighet till det som speakerrösten förmedlar till 

mottagarna. Övriga ord som speakerrösten betonar är: ingen bör, klassiker, Bambi, underbara, 

köpvideo, begränsad period och missa.  

 

Budskapet med den här reklamfilmen är att förklara hur bra långfilmen är. Den är så bra att 

inget barn ska behöva vara utan den. 
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6.3.5 Regelverket 

Jag tycker att reklamfilmerna bryter enligt RTVL kapitel 7 paragraf 4, vilket gör att båda 

filmerna bör fällas då de innehåller tecknade figurer som syftar till att fånga 

uppmärksamheten hos barn under 12 år. Den bryter även mot två  TV-direktivets punkter 

anser jag. Den ena är att reklamfilmen uppmanar till att köpa en produkt eller tjänst medan 

den andra är då den uppmuntrar till att övertala föräldrarna till att köpa produkten eller 

tjänsten. Den bryter mot en punkt enligt ICC:s regelverk, då den uppmanar minderåriga att 

övertala sina föräldrar att köpa produkten eller tjänsten åt dem. 

 

De två reklamfilmerna sändes på TV4. Videofilmsreklamen sändes på morgonen 08:08 en 

vardag och bioreklamfilmen sändes 20:55 en lördag. Tider då en stor del av publiken är barn 

under 12 år. Biofilmreklamen fälldes av granskningsnämnden då den bröt mot kap 7 paragraf 

4 på grund av att den syftade till att fånga barns uppmärksamhet, samtidigt som den sändes på 

en tid då många barn under 12 år tittar på TV. 

 

Videofilmreklamfilmen friades då granskningsnämnden tyckte att det måste vara möjligt att 

,inom annonstid, sända en reklamfilm som helt eller delvis vänder sig till barn. 

Videofilmreklamen sändes sex månader efter bioreklamfilmen. Man tycker att 

videofilmreklamen har ändrat sin utformning i några avseenden jämfört med bioreklamfilmen 

, vilket gör att den inte strider mot RTVL kap 7 paragraf 4. 

 

Enligt de lagar och direktiv som finns, anser jag att granskningsnämnden har gjort en korrekt 

bedömning på biofilmen. Däremot tycker jag att granskningsnämnden även skulle ha fällt 

reklamfilmen om videofilmen då även den genom sin utformning har barn som den primära 

målgruppen. Dessutom sändes den på en tid då många barn sitter framför TV:n och kollar på 

barnprogram. 

 

6.4 Hemglass Kort Version 

6.4.1 Reklambeskrivning 

Det första som visas är en 3D-animerad hund i en helbild, den står framför en blå lucka med 

Hemglass-logotypen på. Hunden öppnar luckan samtidigt som han säger: 
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– Tjena hejsan. Just nu i hemglassbilen, nyheter på glassfronten.  

Samtidigt åker kameran in i luckan där bilden blir svart. Det dyker upp bilder och priser på 

glass samtidigt som hunden berättar vad de olika glassarna heter: ”Småstrutar, snurris”. 

Därefter kommer ett erbjudande på en videofilm, ”jerryvideon”, samtidigt som hunden säger 

”å missa inte Jerryvideon för bara 29 kronor”. Luckan till glassbilen stängs. Samtidigt som 

hunden backar undan visas logotypen Hemglass glassigt värre och han säger: 

– Hemglass, glassigt värre. 

 

När reklamen startar kommer glassbilsjingeln igång, den rullar hela tiden förutom när vi är 

inne i glassbilen där erbjudandena visas. Samtidigt som glassbilsjingeln rullar hörs barn som 

skrattar och leker. 

6.4.2 Glassigt värre 

Reklamfilmen är endast 15 sekunder lång, reklamfilmen håller ett långsamt tempo jämfört 

med de andra animerade reklamfilmerna. Här har reklammakarna valt att göra animerade 3D-

figurer. Det visar att det har skett en stor utveckling inom det animerade under de senaste 10 

åren.  

 

Reklamfilmen startar med att sidan på en ljusblå glassbil visas. Tillsammans med glassbilen 

hörs jingeln i bakgrunden. När logotypen visas samtidigt som hunden pratar förstår vi direkt 

att den här reklamfilmen är för hemglass. Att hunden bär en mössa symboliserar att det är 

kallt där reklamfilmen utspelar sig.   

 

Hunden öppnar luckan till glassbilen samtidigt som kameran åker in i den. En inåkning 

betyder att spänningen höjs samtidigt som tittarna inbjuds till att få reda på vilka nyheter som 

finns i glassbilen. När luckan öppnas påminns vi av när glassgubben öppnar samma lucka för 

att plocka ut den glass vi valt, men nu blir det istället som om vi själva får plocka de glassar vi 

vill ha. 

 

Invändigt i glassbilen är det helt svart. Erbjudanden som visas är väldigt färgglada vilket 

skapar stor kontrast gentemot det svarta och det gör att erbjudandena blir mer uppenbara. De 

två olika glassorterna har barnsliga namn. Namnet ”småstrutar” hänvisar till de allra minsta 

barnen. Det är väldigt glada figurer på förpackningen som ökar uppmärksamheten mot den. 

Speakertexten förstärker även för de små barnen som ännu inte kan läsa vad de olika 
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förpackningarna heter, dock utan priset som bara visas i bild. När erbjudandet ”snurris” visas 

är där ingen förpackning, de har valt att istället visa tre rosa/vita glassar. Färgerna på de 

glassarna är typiska tjejfärger, enligt Konsumentverket, där rosa står för kärlek, romantik och 

kvinnlighet medan det vita står för det äkta och fräscha. När jerryvideon visas i slutat ser vi ett 

rött videofodral och priset 29:- visas. Priset är något som speakertexten förtydligar, men vad 

tittarna kan ha svårt att tyda och som inte sägs är ”Gäller vid glassköp för minst 99:- och så 

långt lagret räcker”. Det är en lockelse av Hemglass för att få människor att handla mer. 

 

Genom musiken och den blåa glassbilen förstår man att det är en reklamfilm för Hemglass. 

Barnskrattet i bakgrunden av glassbilsjingeln förstärker att det är glass med målgruppen barn 

som finns med i reklamfilmen. 

 

Adressering till mottagaren sker endast genom information där mottagaren får veta vilka 

nyheterna hos Hemglass är. Reklamfilmen är därför en soft cell- och produktreklam.   

 

Hunden i reklamfilmen är vit och kal, han har en blå djupt sittande mössa och en vit t-shirt 

med en blå pullover över. På pullovern finns en ljusblå Hemglass-logotyp. Hundens ska 

föreställa en ung hipp och cool kille på ungefär 12-15 år. Hans röst låter dock äldre, rösten har 

en ”Rinkeby-dialekt”.  

 

Den här reklamfilmen har en svår målgrupp eftersom den innehåller både sådant som är 

specifikt för pojkar genom hundens attityd och klädkoder och för flickor genom färgerna, 

utseendena och namnen på glassarna. Den primära målgruppen vad gäller ålder är dock 6-12 

år.Syftet med reklamfilmen är att skapa begär hos människorna att testa de nya glassorterna.  

6.4.3 Regelverket 

Enligt beslutsrapporterna bryter den mot RTVL 7kap paragraf 4 då den har till syfte att fånga 

uppmärksamheten hos barn under 12 år. Anledningen till det är hundens sätt att agera, prata 

och namnet på glassarna. Enligt ICC:s regelverk bryter den mot två punkter då det gäller 

barns godtrogenhet och vilseledande hos barn. Det är pga. att förpackningar och glassarna inte 

är i naturlig storlek. Hos TV-direktivet bryter den mot en punkt då den uppmuntrar barnen att 

tjata på sina föräldrar att köpa en annonserad vara.  
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Då reklamfilmen bryter mot flera punkter hos de olika regelverken tycker jag att 

bedömningen som marknadsdomstolen gjort varit korrekt. Jag tycker att det inte finns några 

som helst tvivel tvivel på att den här reklamfilmen skulle vara riktad mot barn under 12 år. 

Med tanke på dess innehåll och sändningstid. 

6.5 Hemglass Lång Version 

6.5.1 Reklambeskrivning 

Reklamen börjar med en hög halvbild där två pingviner står framför en kiosk där det finns en 

fiskmeny istället för en glassmeny. Den ena pingvinen pekar på fiskmenyn samtidigt som han 

säger: 

– En sill och en sill, tack.  

 

I nästa klipp visas en etableringsbild där kiosken och de två pingvinerna visas och vi befinner 

oss i ett vinterlandskap. Pingvinerna står och slickar på fisken som om det vore en glasspinne. 

Mitt under det kommer en annan pingvin gåendes in i bilden, den nynnar glassbilens jingel 

samtidigt som de andra pingvinerna kollar avundsjukt på honom när han äter en riktig glass. 

 

När pingvinen gått ut ur bild igen kommer en inzoomning till en helbild med de två andra 

pingvinerna, de båda tittar besviket på varandra samtidigt som den enes fisk slaknar. 

Pingvinen tittar förvånat på fisken varefter han slänger iväg den över axeln. Han blir 

förbannad och börjar morra. Det kommer in en animerad vit hund i bilden samtidigt som 

bakgrunden med pingvinerna fadas till en vit bakgrund med logotypen Hemglass, glassigt 

värre. Hunden säger ”Tjena hejsan. Hemglass, glassigt värre”. Under tiden som hunden pratar 

går Hemglass-jingeln igång som sedan går under resten av reklamfilmen också. 

 

Pingvinerna som beställer fisken är en pappa och hans son. Pappan är ordentlig och trevlig när 

han beställer glassen med ett ”tack” i slutet. Pappan och pojken är normalbyggda pingviner. 

Pingvinen som går förbi bilden ätandes på en glass är en storväxt pingvin som ser väldigt nöjd 

ut när han äter sin glass. 

 

Hunden är vit och kal, han har en blå djupt sittande mössa och en vit t-shirt med en blå 

pullover över. På pullovern finns en ljusblå Hemglass-logotype. Hundens ska föreställa en 
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ung hipp och cool kille på 12-15 år. Hans röst låter dock äldre, rösten har en ”Rinkeby-

dialekt”. 

 

Musiken som ligger i bakgrunden ända tills hunden kommer in i bilden, då Hemglass-jingeln 

tar över, är typisk söderhavsmusik. 

 

6.5.2 Hemglass - den godare glassen 

Den här reklamfilmen utspelas där det finns mycket is och snö. Hela reklamfilmen är 

animerad i 3D och är 30 sekunder lång. 

 

När pingvinerna står framför menytavlan samtidigt som den ena pekar på den, blir vår 

konnotation att det egentligen är en glasstavla pingvinen pekar på, eftersom pingviner inte 

äter glass. Pingvinfamiljen ska symbolisera den klassiska människofamiljen där barnet får 

visa åt pappa vilken glass han vill ha. Det är något som pappan sedan förmedlar vidare till 

kioskägaren. Det skapar en känsla för barnen som ser den här reklamfilmen att de också vill 

åka ut med pappa för att köpa glass. Fiskarna på tavlan symboliserar glass i ”våran värld” då 

det även ingår priser på skylten. Pingvinpappan är trevlig när han gör sin beställning av fiskar. 

Barn hör och gör som vuxna, vilket visar för dem att man ska vara trevlig när man gör sin 

beställning av glass. Kiosken där pingvinerna befinner sig vid ser ut som en människokiosk - 

en kiosk som är fylld med fisk. På taket finns en stor fisk uppsatt och i skräpkorgen ligger det 

fiskben som symboliserar kastade glasspinnar. All den fisk som är med i hela reklamfilmen 

ger barnen signalen att fisk är pingvinernas huvudsakliga föda. 

 

I klippet efter står pingvinerna fint symmetriskt placerade i nedre delen av bilden där de 

slickar på sina nyinköpta sillar, de ser väldiga nöjda ut. När pingvinerna slickar på sillarna 

såsom barn gör med glass förstår vi att det är glass som det handlar om och att glass är ågot 

gott för barn. När den nynnande och kraftiga pingvinen kommer in i bild framför de övriga 

pingvinerna, slickandes på en ”riktig” glass i handen, följer alla pingviner undrande honom 

med blicken. Den lilla pingvinens min blir ”sån där vill jag också ha pappa”, en antydan till 

att barn som tittar på den här reklamfilmen ska känna likadant. Melodin som den kraftiga 

pingvinen nynnar på är Hemglass-jingeln. Det är en melodi som i vårt samhälle står för glass. 

Den kraftiga pingvinen är mer tydlig med ett stort avstånd ifrån de övriga pingvinerna, vilket 
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genererar att han blir mer dominant. Människor som är kraftiga i dagens samhälle har i regel 

gott om pengar. Glassen är en statussymbol för välstånd.    

 

Efter att den kraftiga pingvinen gått ur bild sker en inzoomning vilket ökar dramatiken och 

tydligt visar pappans besvikelse. Avundsjukan som finns hos pappan för att den kraftiga hade 

en glass förstärks när fisken han håller i handen vissnar. Känslan blir att sillen egentligen vill 

vara glasstruten. 

 

Pappan blir riktigt arg och förvånad över att glassen vissnar och kastar därför bort den. Barnet 

tittar upp på honom med den frågade minen ”vad håller du på med?”, varefter pappan ryter till 

över sin besvikelse för att han köpte ”sin glass” istället för hemglass. 

  

De färger som används i reklamfilmen är blått och vitt. Den vita snön symboliserar kyla, 

vatten och lugn. Fiskarna är grå vilket symboliserar tråkigt och alldagligt medan glassen är i 

en strut toppat med choklad. Det är väldigt få olika färger som används i reklamfilmen, 

glassen är gjord på ett sätt som gör att den ser godare ut än fiskarna som pingvinerna äter. 

 

Reklamfilmen är en soft cell pga. att det aldrig påpekas att någon ska köpa en glass av 

hemglass. Till skillnad från den andra reklamfilmen från hemglass är det här enbart en 

varumärkesreklam. Hemglass budskap med reklamfilmen är att enbart stärka sitt eget 

varumärke gentemot konkurrerande glassbolag. De vill även visa att deras glass är godare och 

har en högre kvalitet än de övriga märken. 

 

Söderhavsmusiken som spelas i bakgrunden skapar lugn i reklamfilmen, samtidigt som det 

skapar en stor kontrast till den kyla som pingvinerna befinner sig i. Musiken förmedlar 

känslan av att glass även kan ätas under det kalla vinterhalvåret. 

 

Eftersom den här reklamen är en s.k. varumärkesreklamfilm kan målgruppen vara otroligt 

stor. Den primära målgruppen är pojkar och flickor i åldern 6-12 år, men även föräldrarna till 

dessa barn är en tänkt målgrupp. 

 

Anledningen och syftet till att Hemglass har valt att göra sina reklamfilmer i 3D-animation är 

för att barnen ofta tittar på tecknat. Figurerna i reklamfilmen kan få barnen att relatera till 

figuren och serien Pingu som ofta sänds på TV. Genom det skapar hemglass ett ökat intresse 
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för barnen att titta på reklamfilmen. Det animerade kan även vara en kostnadsfråga då 

hemglass kan komma ekonomiskt billigt undan genom att anlita en illustratör istället för att 

åka med ett helt team till Antarktis. 

 

6.5.3 Regelverket 

Jag anser att den här reklamfilmen bryter mot RTVL kap7 paragraf 4 då den är utformad för 

att fånga intresset hos barn under 12 år. Detta genom att använda sig av tecknade figurer som 

påminner om serien Pingu. Och med tanke på tiden när den sändes kan en stor majoritet av 

barn under 12 år titta på TV. Enligt TV-direktivens regelverk anser jag att den bryter mot en 

punkt. Då reklamfilmens vill få barn att övertala sina föräldrar att de vill ha märket Hemglass 

på sina glassar. 

 

Eftersom den här reklamfilmen bryter mot ett antal punkter både hos TV-direktivet och RTVL 

tycker jag att den borde fällts då den skapar intresse hos barn under 12 år. 

Marknadsdomstolen har i detta fall valt att fria reklamfilmen då de ansåg att den inte riktade 

sig till barn under 12 år, en bedömning som jag tycker är felaktig då den inte stämmer överens 

med den svenska RTVL. Något som bevisar vilken luddig och otillräcklig lag RTVL är idag. 

 

6.6 Gloie 

6.6.1 Reklambeskrivning 

Den startar med en etableringsbild utanför ett hus och det är mörkt ute. Inne i huset lyfter en 

flicka upp en rosa pryl i luften. Samtidigt kommer en speakerröst in som konstant pratar under 

hela reklamfilmen.  

 

Nästa klipp visar en närbild på flickan som kramar om en blålysande teddybjörn. Efter 

kommer det en närbild på en teddybjörn och i det klippet visar de hur man slår igång 

teddybjörnens sken; genom ett knapptryck. I nästa klipp är det en ny björn som tänds, den här 

gången blir det först ett grönt sken, därefter ett blått sken. 

  

I nästa klipp visas en närbild på flickan som är glatt överraskad över vad teddybjörnarna kan 

göra. Klippet därefter visar en halvbild på flickan som håller i en blålysande teddybjörn, 

samtidigt som hon kastar sig i sin säng där det är fullt av lysande teddybjörnar. I nästa klipp 
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visas en halvbild på samma flicka som återigen kastar sig ner i sängen fylld av självlysande 

teddybjörnar. Sedan visas en närbild när lampan har släckts och det enda som lyser är 

teddybjörnen. Hon ger den en god natt-puss innan hon somnar samtidigt som björnen byter 

färg.  

Som sista klipp visas en bild där det finns tre björnar i färgerna rosa, ljusblått och blått. Det 

finns även en björn i en oöppnad förpackning. Priset 249:50 åker swoochande in i bilden och 

det finns även en text där det står, ”den drivs på 3stycken C-batterier”. Under hela 

reklamfilmen finns en liten BR-logotyp nere i det högra hörnet. 

 

Speakerrösten under reklamfilmen säger: 

Din nya vän Gloie – den lysande krambjörnen – är en vän du kan krama och gosa med. En 

överraskning, titta Gloie kan lysa i regnbågens alla färger. 

Mjuk och gosig när du ska lägga dig i sängen. När lampan släcks sov gott, dröm sött.  

Din vän Gloie – den lysande krambjörnen – finns där hela natten bredvid dig.  

Köp Gloie lysbjörnen hos BR leksaker för 249:50. 

 

Flickan i reklamfilmen är vithyad, har ljust axellångt hår och är ungefär 4-6 år gammal. Det 

enda klädesplagget hon har på sig är ett rosa nattlinne. 

 

Speakerrösten är en kvinna i cirka 25-30-årsåldern. Hon pratar väldigt snabbt men tydligt. 

Hon låter pigg och glad samt att hon är noga med att poängtera vissa betydelsefulla ord. När 

hon pratar låter det precis som att hon vore mamman till barnet i reklamfilmen. 

 

Musiken är väldigt lycklig, tempofylld och glad i början när flickan leker med teddybjörnarna. 

Direkt när flickan kastar sig i säng ändras tempot och det blir mer som en vaggvisa för 

flickan. Det poängterar att det är läggdags. När den stora BR-logotypen visas försvinner 

musiken och BR:s jingel ersätter den. 

6.6.2 Den lysande nallen 

Reklamfilmen är 20 sekunder lång och huvudrollsinnehavaren är en 8 årig flicka. 

Reklamfilmen utspelar sig på kvällen just innan flickan ska gå och lägga sig. 

 

Etableringsbilden jag möts av i början vill för oss visa var vi befinner oss. Genom att använda 

en kraftig kontrast mellan inomhusljus och utomhusmörker flyttas blicken automatiskt mot 
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det ljusa i bilden. Det första mötet med en fysik person sker när en flicka står vid fönstret och 

håller upp något i luften som lyser rosa. Rosa konnotonerar att det är en flickreklam.  

Färgen rosa symboliserar kvinnligt, kärlek och vördnad, vilket stämmer in på hur flickan 

verkar hantera sin björn. Hon håller upp den som ett litet barn. 

 

När första närbilden kommer på flickan, ser vi att hon är jätteglad över att äga sin nya vän 

”teddybjörnen”. Teddybjörnen är den här gången blå vilket symboliserar lugn och ro. I 

bakgrunden syns ett helt gäng med teddybjörnar. Alla lyser olika och det är något som visar 

att man gärna bör äga en teddybjörn av varje färg. Flickan i reklamfilmen har på sig ett rosa 

nattlinne som symboliserar att det är läggdags snart. 

 

Därefter följer det en rad informativa bilder om hur man slår igång teddybjörnarna och hur de 

lyser olika beroende på vilken färg som köps. Ett klipp visas där flickan blir jätteförvånad 

men samtidigt glad över hur björnen kan lysa olika. Skärpedjupet är väldigt kort, all fokus är 

på den lilla flickan och hur hennes ansiktsuttryck ändras.  

Flickan hoppar ett antal gånger i sin säng som är full med lysande teddybjörnar. Här förstärks 

budskapet om att det här är pryl som blir roligare ju fler man har av den. Även här ser flickan 

verkligen glad ut när hon hoppar i sängen. Att hon får kasta sig i sängen är verkligen, av 

hennes ansiktsuttryck att döma, det bästa hon vet. Här används enbart pastellfärger som är 

typiska i flickreklamfilmer. I reklamen finns det en effekt som TV-folk kallar för jump cuts, 

dvs. att två bilder är så lika varandra att bilden hoppar till genom repetition. Det är en effekt 

som ger intrycket av att flickan aldrig blir trött på att hoppa i sängen fylld med björnar. 

 

Efter det aktiva hoppandet och lekandet med sina björnar börjar flickan bli trött. Ett bevis på 

det är att det visas en harmonisk närbild på flickan liggandes i sin säng, kramandes med sin 

teddybjörn. Mörkret i rummet symboliserar att någon släckt lampan i flickans rum och att hon 

ska sova nu. Teddybjörnen är till en början lila, som symboliserar lugn och gör en sömnig. 

När flickan, innan hon somnat, pussar på teddybjörnen med en god natt-puss, skiftar den färg 

till rosa. Rosa som symboliserar kärlek förstärker signalen att flickan verkligen tycker om sin 

teddybjörn och att hon utan problem kan sova med den i sin famn. 

 

När flickan har somnat klipps det från ”verklighet” till en stillbild där det visas i vilka 

färgalternativ björnarna finns, även information om pris och tillbehör finns med. 
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I reklamfilmen påpekar speakerrösten att vi ska köpa Gloie den självlysande krambjörnen, 

vilket visar att det är en hard sell produktreklamfilm.   

 

Speakerrösten är väldigt snabb och hetsig. Genom att höja tonen vid vissa viktiga ord 

förstärks deras mening/betydelse. Hon förstärker ord som krama, gosa, överraskning, alla 

färger, mjuk och dröm sött, ord som enligt konsumentverket ofta finns med i 

flickreklamfilmer. Speakerrösten är informativ om vilka fina egenskaper teddybjörnarna har. 

För barnen låter det som något de absolut inte kan vara utan. Rösten är så snabb att barn kan 

ha svårt att höra vad hon säger, och speakerrösten är noga att påpeka att den här teddybjörnen 

kan köpas hos BR leksaker. Det görs för att förtydliga var Gloie går att få tag på. 

 

Musiken passar bra ihop med bilderna som visas i reklamfilmen. I början när flickan är i 

farten har musiken ett högt tempo. När flickan ska göra sig redo att lägga sig i sängen lugnar 

musiken ner sig och blir god natt-musik. I det klippet då flickan somnar tystnar musiken helt. 

Till den sista frysta bilden får musiken fart igen, innan den tonas ner för att ersättas av BR 

leksakers jingel. Musiken är som flickans liv. Mycket lek innan det är sovdags, till att sedan 

bli lugn när flickan ska sova. 

 

Målgruppen för denna reklamfilm är alla flickor i åldern 5-10 år. Detta förtydligas genom att 

reklamfilmen enbart innehåller färger som enligt konsumentverket är klassiska för 

flickreklamer. Den enda fysiska personen i reklamfilmen är en liten flicka som bär ett rosa 

nattlinne, vilket ännu mer förtydligar att det är en flickreklamfilm. 

 

Syftet med den här reklamfilmen är att barn som inte har vänner, har mardrömmar eller svårt 

att sova kan skaffa sig en Gloie - någon de kan umgås och känna sig trygg med. 

6.6.3 Regelverket 

Jag anser att den här reklamfilmen bryter mot RTVL kap7 paragraf 4 då den riktar sig till barn 

under 12 år. Anledning till det är att den sänts vid en tid då den primära målgruppen är barn, 

samt att barn medverkar i reklamfilmen. Enligt TV-direktivet då den bryter reklamfilmen mot 

två punkter då den uppmanar minderåriga att köpa produkten. Den uppmanar även barnen att 

tjata på sina föräldrar att de ska köpa produkten åt dem. Produkten bryter även mot tre punkter 

enligt ICC:s regelverk, då den utnyttjar barnens godtrogenhet, storleken på produkten är svår 
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att uppfatta och produkten ger även barnen övertag gentemot sina jämnåriga kamrater, något 

som kan skapa avundsjuka. 

 

Eftersom den här reklamfilmen sändes på Kanal 5, lyder den inte under RTVL och kan därför 

inte fällas i Sverige. Om den däremot visats på TV4 anser jag att reklamfilmen hade fällts av 

RTVL Kap 7 paragraf 4. Dock lyder den här reklamfilmen under EU: regler som innefattar 

TV-direktivet och ICC:s regelverk, där jag tycker att den bör fällas då den bryter mot ett antal 

viktiga punkter som gör att den blir skadlig för barn.  

6.7 Joystick 

6.7.1 Reklambeskrivning 

Reklamfilmen börjar med en vid helbild där en kille sätter ner en bergssprängare på golvet. 

Hela rummet är vitt och det enda som finns där är en glödlampa i taket. Killen reser sig upp 

mot glödlampan och det klipps till en halvbild på killen där allt är svartvitt förutom joysticken 

som lyser rött när killen trycker på den. Killen drar i glödlampssnöret som släcker allt till 

svart. När det är svart ser man två joystickar, den ena är röd och den andra är blå. Lampan 

tänds igen, en helbild på killen visas där han snurrar på de två joystickarna. Det blir återigen 

svart men joystickarna syns fortfarande. Det klipps till vitt igen men den här gången är det en 

tjej i helbild som håller på med en blå joystick. Ett nytt klipp i helbild visar när tjejen slår ihop 

två joystickar med varandra.  

 

I nästa klipp är det en ny kille som håller på med en grön joystick. Det går sedan direkt 

tillbaka till den första killen som fortfarande håller på med två stycken joysticks. Det klipps 

till mörkt igen, den här gången är det fyra joysticks som syns i mörkret. Det tänds återigen 

snabbt, då det visar sig att det är tre killar som håller på med sina joysticks. 

 

I klippet efter är det släckt igen men fortfarande syns fyra joysticks. I nästa klipp är det en 

helbild på en kille som slår ihop två stycken joysticks med varandra och de tänds. I den sista 

scenen visas en bild på fyra pinnar som ligger bredvid varandra samt en taxt där det står ”/st 

99:50”. Pinnarna blinkar i takt med musiken. Avslutningsvis kommer den stora BR-logotypen 

fram, sist i reklamfilmen. 

 

Speakerrösten säger i reklamfilmen: 
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Den är liten och lyser. För heltuff joystick action, släck lampan, dra upp en joystick ur fickan. 

Tänd den, alla joystick tricks ser nämligen extra coola ut i mörker. Den nya lysande mini 

joystick finns i fyra färgkombinationer. Köp joystick hos BR leksaker. 

  

Den första killen har en mörk stickad tröja med en ljus t-shirt under. På benen har han shorts 

och ett par vita sneakers. Han är vithyad och har snyggt, stylat hår. Han är cirka 14-16 år 

gammal. 

 

Tjejen har långt ljust hår och bär smink i ansiktet. Hon har ett genomskinligt linne, med ett 

mörkt linne under. På armarna har hon långa svarta armvärmare. På benen har hon på sig ett 

par mörka jeans, ett brett skärp och svarta sneakers. Även hon är cirka 14-16 år gammal. 

 

De övriga killarna som är med en kort stund har fräna och moderna kläder på sig. Även de är i 

14-16 års ålder. 

 

Speakerrösten läses av en man som är ungefär 35 år gammal. Han är väldigt positiv och 

drivande, han vill verkligen att folk ska köpa denna otroligt häftiga produkt.  

 

Musiken är modern, tempofylld och poppig med mycket bas. 

6.7.2 Joystick action 

Reklamfilmen är 20 sekunder lång med väldigt många och snabba klipp som ska öka tempot. 

Hela reklamfilmen visas i svartvitt som den gamla sortens TV under 50-talet.  

 

När killen kommer in i rummet med en bergsprängare och musiken börjar spela visar det att 

det är hans egen valda musik som spelas. Det skapar en gemenskap med huvudkaraktären i 

reklamfilmen då musiken ofta är relaterad till ens personlighet. Klippen görs i takt med 

musiken, det skapar ett bättre flyt i reklamfilmen. Rummet som pojken befinner sig är ett tomt 

vitt rum, enda prylen som finns är en nedhängande glödlampa som syns tydligt i bild. Den 

symboliserar att killen är intelligent och den står även för ljuset. 

 

Den enda färgen som visas under reklamfilmen är när joystickarna är tända i de olika färgerna 

rött, blått och grönt. Genom att använda sig av den metoden kommer joystickarna i fokus för 

ögat, eftersom ögat gärna följer rörliga och färgglada föremål. Efter någon sekund förstår vi 
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att lampan används som en effekt och genom att dra i den kan pojken släcka hela rummet. 

Han visar då hur mycket häftigare joysticks ser ut i mörkret. Även här arbetar de med 

kontrasten mellan olika färger. Under ett flertal gånger i reklamfilmen släcks och tänds 

lampan, allt för att det ska locka ögats fokus till Joysticken som rör sig i både ljuset och i 

mörkret. 

 

Joysticken är alltid i mitten på bilden trots de många olika vinklarna som används. Den är 

alltid i rörelse då huvudpersonen visar vilka olika trick den kan användas till. Flickan som 

snabbt visas introduceras genom ett grodperspektiv med en vidvinkellins som gör att hon får 

väldigt långa ben. När de använder sig av ett sådant extremt grodperspektiv vill de visa att 

tjejen tittar ner på huvudpersonen som imponerar på tjejen genom att visa sina tuffa joystick 

tricks. Tjejen imponerar i sin tur tillbaka på killen genom att visa att även hon kan använda 

joysticks. 

 

Alla killar som medverkar i reklamfilmen är tufft klädda. Genom att alla i princip bär samma 

kläder blir de en norm för hur man ska se ut när man leker med sin joystick. Huvudpersonen i 

fokus är den ”duktiga” killen medan de andra två killarna står passivt i bakgrunden samtidigt 

som de försöker lära sig hur huvudpersonen gör tricken. Det symboliserar att vem som helst 

kan använda en joystick, men att det krävs träning för att bli så duktig att du till slut kan 

hantera två joysticks samtidigt. 

 

Reklamfilmen är en produktreklamfilm av typen hard sell. Eftersom speakerrösten förklarar 

alla fördelar med produkten och orden ”köp den hos BR”, blir speakerrösten en befallning till 

barnen att köpa den. 

 

Trots att den här reklamfilmen enbart använder sig av personer över 12 år riktar den sig till 

killar i 8-14 års ålder. Budskapet är att de yngre killarna ska se upp till äldre. Om de köper en 

joystick kan de även imponera på de snygga tjejerna.  

 

Anledningen till att den här reklamfilmen riktar sig till killar är för att majoriteten av de 

medverkande är killar och det här i dagens samhälle är en pojkleksak. Detta är något som 

förstärks genom den moderna och tuffa musiken, samtidigt som den djupt manliga 

speakerrösten ofta säger ord som släck lampan, tuff, coola och lysande på ett övertygande sätt. 
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Även färgerna i reklamfilmen känns väldigt pojkaktiga, då svart är en färg som används ofta i 

pojkreklamfilmer, enligt konsumentverket.  

 

Syftet med den här reklamfilmen är att pojkar genom att köpa den här leksaken ska känna sig 

coola och häftiga. Alla kommer vilja vara som du när du har en joystick i handen.  

6.7.3 Regelverket 

Den här reklamfilmen anser jag bryter mot RTVL kap7 paragraf 4 då den riktar sig till barn 

under 12 år och har sänts vid en tidpunkt när många barn tittar på TV. Enligt TV-direktivet 

bryter den mot två punkter, den ena är när den direkt uppmanar minderåriga att köpa en 

produkt. Den andra är då de direkt uppmanar minderåriga att övertala sina föräldrar att köpa 

produkten åt dem. Enligt ICC:s regelverk bryter den mot fyra punkter. Då den utnyttjar barns 

bristande erfarenhet, produkten kräver extra tillbehör som inte nämns i reklamfilmen, den 

uppmanar barn att övertala sina föräldrar att köpa produkten åt dem och den antyder att 

innehavet av produkten kan ge ett psykologiskt övertag mot jämnåriga kamrater då produkten 

skapar avundsjuka. 

 

När den här reklamfilmen sändes på Kanal 5, lyder den inte under RTVL, vilket gör att den 

kan den inte fällas i Sverige. Om den däremot hade sänts på TV4 anser jag att den skulle 

fällts, då den är klart riktad till barn under 12 år. Trots allt måste reklamfilmen fortfarande 

måste följa EU:s regler som innefattar TV-direktivet och ICC:s regelverk. När den även bryter 

mot de regelverken förstärker det min synpunkt att den här reklamfilmen är riktade mot barn 

under 12 år. 

6.8 ProViva 

6.8.1 Reklambeskrivning 

Reklamfilmen börjar med en halvbild där flickan står framför en whiteboardtavla. På 

whiteboardtavlan finns en enkelt ritad man, med en öppen mun och en strupe som går ner till 

magen. Till höger om gubben finns det en pil som pekar in mot munnen och ovanför den står 

texten ProViva. På whiteboardtavlan, som visar sig vara ett kylskåp, finns även ett schema. 

Flickan säger: 

– ProViva är ett resultat av svensk forskning och innehåller en bakterie som lugnar oroliga 

magar.  
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När ”magar” sägs visas en närbild då flickan suddar ut ett vågigt streck, i magsäcken på den 

ritade gubben, som hon ersätter det med ett rakt streck. Det klipps till en närbild på flickan 

som nu har vänt sig upp från kylskåpet. Hon säger självsäkert: 

– Några frågor på det? 

 

En utzoomningsswoosch sker, där vi får se att vi är hemma i köket hos en familj som har sex 

barn. Flickan står vid kylskåpet och slår med pennan i handen. Alla utom flickan som står vid 

kylskåpet springer runt och leker i sina pyjamasar. Pappan försöker äta frukost samtidigt som 

han försöker ta hand om barnen. Han tittar mot flickan vid kylskåpet samtidigt som det klipps 

till en halvbild på henne sägandes: 

– Ta ett glas till frukost så ska du se att det hjälper. 

 

Det klipps till ett frukostbord med ett kort skärpedjup där endast de produkter som står i 

förgrunden har full skärpa. De produkterna är: en liten ProViva fruktdryck, en stor ProViva 

fruktdryck samt ett glas fyllt till hälften med en röd dryck. I bakgrunden syns en del av ett 

bröd, en del av en kopp samt alla de övriga ProViva-smakerna. Det finns en liten ProViva-

logotype i det nedre högra hörnet. Genom en stämpeleffekt kommer en röd text in där det står: 

”GODKÄND” ”Den enda godkända!”. Flickans röst kommer in: 

– Magens bästa vän finns i sju goda smaker. 

 

Det klipps till en halvbild där pappan sitter ensam vid frukostbordet i en morgonrock, som är 

väldigt sliten och less. En rosa boll kommer inflygande som träffar pappan i huvudet utan att 

han visar en min. 

 

Flickan som talar i reklamen har axellångt brunt hår och ett rosa nattlinne. Hon är sex år 

gammal, det syns därför att hennes tänder inte är utvuxna ännu. Hon talar väldigt tydligt. Det 

finns ingen musik i reklamfilmen. Det enda ljud som finns med i reklamfilmen är miljöljud. 

6.8.2 Magens bästa vän 

Alla vi i det svenska samhället har någon gång fått stå framför en tavla och redovisa inför 

klassen. Den känslan känns direkt igen när flickan står framför whiteboardtavlan och förklarar 

hennes teckning av en gubbe. Den ritade gubben befinner sig i rules of third som gör bilden 

harmonisk. Gubben är väldigt enkelt ritad. Budskapet med det är att vi som tittar ska förstå att 

det är flickan som ritat den och ingen annan. Schemat i bakgrunden är ett tecken som 
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förstärker känslan av att flickan befinner sig i ett klassrum. Flickans uppträdande är väldigt 

moget och vetenskapligt för den åldern. Hon uppträder som en ”mini”-lärarinna för klassen. 

Genom att aktivt visa och förklara vad hon menar, blir det som hon säger en sanning. När hon 

avslutar med ”några frågor på det?” skapar utzoomningsswooschen en effekt av att vi beger 

oss till en annan plats och sätter ett sammanhang till det hon säger. En beskrivande 

etableringsbild visar ett livligt och stökigt kök. Det är en signifier som symboliserar hur 

någons mage kan vara. 

 

Det är morgon, det visar sig att flickan som stod framför whiteboardtavlan egentligen stod 

framför ett kylskåp. Där förklarade hon fördelarna med ProViva för hennes pappa som har det 

väldigt stressigt med att ta hand om alla barnen, samtidigt som han ska äta frukost innan han 

ska till jobbet. Flickan står och slår tuschpennan i handen. Anledningen till att hon gör det är 

för att hon otåligt försöker få ordning på klassen, som även i det här fallet symboliserar 

magen. En helbild över köksbordet visar hur svårt pappan har att koncentrera sig på vad 

flickan framför kylskåpet har att säga när barn springer runt omkring honom. Vi ser ett bord 

som är fyllt med leksaker, tallrikar, glas och en ProViva-förpackning. ProViva-förpackningen 

är placerad i centrum av bilden, förpackningen är grön och högre än allt annat på köksbordet. 

Färgen grön är den färg som drar åt sig ögat, då det är en färg som ögat lättast kan hantera. 

Grönt står även för hälsa. 

 

Det klipps till halvbild på flickan som befinner i det gyllene snittet (rules of third) och 

kameran filmar underifrån vilket gör att flickan blir mer dominant gentemot sin pappa. 

Tuschpennan hon håller i handen är ett tecken på hennes makt. 

 

I stillbilden är det endast en rad med produkter som är i fokus, något som reklammakarna 

använder som knep för att locka ögat just dit. Genom att glaset som finns är halvfullt 

signifierar det att någon smakat av drycken. Den stämpeleffekt som används legitimerar och 

förstärker det positiva som flickan redan sagt om ProViva. Bilden på brödet och koppen visar 

att ProViva ska intas vid frukost för att hålla magen lugn resten av dagen. Bevis på att 

ProViva dämpar stress visas då pappan i slutet inte rör en min trots att bollen träffade honom i 

huvudet. 
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Flickan legitimerar den här produkten bättre än vad en vuxen hade gjort, eftersom barn inte är 

lika bra på att ljuga som vuxna. Flickan betonar orden: ProViva, resultat, svensk forskning, 

bakterie, magar, frukost, hjälper och goda. Dessa är ord som beskriver helheten av produkten.  

 

Reklamfilmen är en soft sell. Den bygger på att informera hur bra produkten är, den vill även 

stärka varumärket ProViva. Målgruppen för reklamfilmen är flickor i 6-12 års ålder och 

föräldrar till barn i flickans ålder, som har det stressigt hemma och på jobbet. Varför den 

riktar sig till barn är för att de vill vara som den jämnåriga flickan i reklamfilmen. 

Reklamfilmen kan få dem att tjata på sina föräldrar att de ska köpa den åt dem eftersom att 

den är god. 

 

Anledningen till att de gör en reklamfilm med den valda effekten är att mottagarna i början 

ska tro att flickan befinner sig i ett klassrum där hon redovisar ett arbete. Det är något som hos 

många mottagare bryter det aktiva motståndet som finns gentemot reklamfilmer. När sedan 

effekten kommer hinner inte det aktiva motståndet aktiveras hos mottagaren, vilket i sin tur 

leder till att mottagaren blir påverkad av budskapet i reklamfilmen. Budskapet vill få dig att 

tänka extra mycket på din mage när du är stressad. För att få tillbaka lugnet ska du dricka 

ProViva varje dag till frukost.  

 

6.8.3 Regelverket 

Jag tycker att reklamfilmen bryter mot  Kap 7 4 paragraf då den syftar till att fånga 

uppmärksamheten hos barn under 12 år. Huvudrollsinnehavaren i reklamfilmen är en ung 

flicka och tiden den sändes var 19:00, en tid då många barn sitter framför TV:n. Den bryter 

även mot två punkter i TV-direktivet då den uppmuntrar minderåriga att övertala sina 

föräldrar till köp av varan och den utnyttjar förtroendet som minderhåriga har hos lärare. 

Enligt ICC:s direktiv ska reklamfilmen fällas på ett fåtal punkter då det aldrig visas vilka 

egentliga resultat produkten har på magen. Ett vetenskapligt resultat ska kunna bevisas och 

hållbarheten för produkten finns inte angett under reklamfilmen. 

 

Eftersom att den här reklamfilmen visats i TV4 måste den lyda under den svenska RTVL. 

Därför anser jag att reklamfilmen ska fällas.  Dock har jag svårt att tro att den här 

reklamfilmen hade fällts hos marknadsdomstolen då den inte är skadlig för barn under 12 år. 

Däremot hade en varning varit befogad, då ett barn under 12 år används i reklamfilmen. 
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Jag tycker att den däremot att den inom EU ska fällas, då den bryter mot viktiga punkter inom 

både TV-direktivet och ICC:s regelverk, anledningen är att reklamfilmen är otydligt utformad 

för minderåriga. 

 

7 Slutsats och diskussion 
Mitt syfte med denna studie var att ta reda på om olika reklamfilmer innehåller sådant 

material som kan vara skadligt för barn att titta på. Genom att sedan titta på mitt 

analysmaterial och regelverket hoppades jag på att kunna se vad det är i dessa reklamfilmer 

som gör dem olagliga. 

 

Det finns studier som, enligt konsumentverket, visar att barn redan i 3-4 års ålder kan skilja på 

reklam och programinnehåll. Men det är först vid 12 års ålder som barn har fullständig 

förståelse för var det egentliga syftet med reklam är, vilket är att först och främst informera 

om nya produkter. 

 

Reklamfilmerna har under det senaste seklet genomgått en stor förändring vad gäller 

utseende, känsla och attityd. Det är något som märks tydligt i de reklamfilmer jag har 

analyserat. De reklamfilmer som gjordes i början på 90-talet var väldigt strikta i klippen och 

speakerrösten använde en enkel rikssvenska utan slangord. Medan dagens reklamfilmer som 

riktar sig till barn använder uteslutande snabba och effektfulla klipp med en speakerröst som 

pratar med mycket slang och förstärkande ord som t.ex. jätte-, extra-, super- osv. Jag tror att 

anledningen till den förändring som skett i reklamfilmerna beror på att barnen idag är mer 

medievana, samtidigt som språket vilket barnen använder sig av idag till stor del består av 

slangord och härmning av olika dialekter. Barnen väljer bort en reklamfilm som innehåller en 

gammeldags speakerröst då de inte har något att relatera till.  

 

En reklamfilm som riktar sig mot barn innehåller vanligtvis glada barn som själva pratar om 

produkten. Det skapar en relation mellan sändaren och mottagaren, vilket i sin tur gör att 

mottagaren också vill ha produkten när sändaren redan har en sådan produkt. I det stora 

mediebrus som råder idag måste reklamfilmerna innehålla något som inte liknar något annat 

samtidigt som den inte får vara tråkig och seg. Genom att reklammakarna använder sig av 

många snabba klipp, häftiga effekter, och häftig musik blir reklamfilmen lik en tecknad serie 
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eller en långfilm. I reklamfilmerna riktade mot barn spelas det mycket på känslor, känslan av 

att inte äga produkten gör livet tråkigt och grått. Genom att köpa produkten blir man världens 

lyckligaste och livet kan inte vara bättre. Även animerade figurer används ofta för att fånga 

uppmärksamheten hos barnen. Enligt Nilsson (2003) tycker barn om s.k. jingels och 

miniberättelser och det ska gärna var färgglatt. Detta är något som jag har märkt är ett 

genomgående tema i många av de reklamfilmer som jag har analyserat. 

 

Av de sex reklamfilmer jag fått ta del av genom granskningsnämnden och konsumentverket 

har hälften blivit friade och hälften fällda.  Anledningen till att de blivit fällda är för att de har 

ansetts bryta mot radio- och TV-lagens 7 kapitel 4 paragraf, en paragraf som förbjuder reklam 

från att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år. Jag anser att instanserna har felbedömt 

två av de friade inslagen. Den ena är reklamfilmen om Bambi på köpfilm och den andra är 

den långa Hemglassreklamen. Enligt granskningsnämnden har reklamfilmen om Bambi 

ändrats sedan den fälldes, även om de i beslutspappret skriver att den borde fällas då den 

syftar att väcka uppmärksamheten hos barn. Trots det har de valt att fria den då det, enligt 

dem, ska vara möjligt att sända en reklamfilm riktade mot barn inom en annonstid då även 

barn tittar på TV. Vadå dubbelmoral? Då båda reklamfilmerna om Bambi enbart innehåller 

animerat material från långfilmen och påminner mycket om varandra, ser jag ingen anledning 

till att fria den ena av dem då den, enligt mig, är den av de två reklamfilmerna om Bambi som 

bryter mest mot lagen. Även tiden då reklamfilmerna har sänts är tider då många barn tittar på 

TV. 

 

Den andra friade reklamfilmen som jag anser vara felaktigt bedömd är Hemglassreklamen 

med pingvinerna. Marknadsdomstolen ansåg att den här reklamfilmen inte syftade till att 

fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år då det handlar om en varumärkesreklam som 

har en större målgrupp. Jag anser trots det att den bryter mot RTVL då den innehåller 

tecknade figurer som påminner om den kända tecknade pingvinen Pingu. Det gör att den 

uppenbart främst syftar till att fånga uppmärksamheten hos barn under 12 år, då det är den 

huvudsakliga målgruppen för tecknad film. 

 

I min frågeställning ställde jag mig frågan vad i reklamfilmerna som gör att de är olämpliga 

för barn, en fråga jag märkt är väldigt svår att svara på då det är väldigt många faktorer som 

spelar in. Tiden som reklamfilmen sänts på är en viktig faktor, allt som sänds efter 21 blir inte 

fällda av de beslutande statliga organen. Anledningen är därför att man anser att det är en tid 
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då många barn har slutat titta på TV. Men även vilken sorts produkt det handlar om, hur 

tydligt det syns att reklamfilmen är riktad till barn. Även hur reklamfilmen är utformad har en 

stor betydelse för bedömningen av den. 

 

I min undersökning har jag utgått ifrån boken ”How to study television” av Keith Shelby och 

Ron Cowdery för att vi ska kunna skapa mening av saker som visas på TV. Boken är en enkel 

guide då den innehåller information för hur jag praktiskt och detaljerat ska kunna studera 

texter och symboler inom TV-program och reklamfilmer. Både Keith Shelby och Ron 

Cowdery är lärare inom media och kommunikation på olika universitet i Storbritannien. 

Något som är väldigt intressant med den här boken är att den inte innehåller någon 

referenslista som hänvisar till vidare läsning. Det finns dock tydliga tecken som antyder att 

boken många gånger utgår från Fiske och Hall:s teorier. 

 

Jag har genom tidigare forskning läst att reklam ofta använder sig av stereotypisering av 

könsroller i barnreklamfilmer. Det är en stereotypisering som jag till en början ansåg inte 

fanns. I reklamfilmerna från 90-talet var det svårt att se tydliga skillnader mellan vad som var 

pojk- respektive flickreklam. Speakerrösterna i de gamla reklamfilmerna var alltid manliga, 

vilket gjorde det svårare att veta till vilket kön reklamfilmen var riktad till. Den stora 

skillnaden mellan hur pojkar och flickor framställs i olika reklamfilmer fick jag tydligt se när 

jag började analysera mina egeninspelade reklamfilmer från Kanal 5. I den ena reklamfilmen 

användes en kvinnlig speakerröst som framställde produkten som fin, gullig och något du kan 

mysa med. Den andra bestod av en manlig speakerröst vilken framställde produkten som 

häftig, cool och tuff. Utformningen var väldigt olika då allt i flickreklamen handlade om 

glädje och lycka medan det i killreklamen handlade om att vara tuffast och bäst. 

 

Enligt konsumentverket är skälet till att vi har ett förbud att barn är barn och att de är 

tillitsfulla och godtrogna. Med den genomslagskraft reklam har idag påstår de att den ökar 

barnens köplust. De menar även att barn inte förstår syftet med reklamfilmen om den visas i 

samband med ett barnprogram. På andra sidan står Margareta Rönnberg som är kritisk till 

konsumentverket och dess åsikter. Rönnberg menar att det aldrig har varit förbjudet att 

påverka människors tankar. Hon hänvisar till gammal forskning där man har kommit fram till 

att ju mer barn tittar på TV-reklam vid 10-12 års ålder, desto mer kritiska blir de till den. 

Reklamförbudet finns inte till för att skydda barnen, utan hon påstår att det finns till för att 

man vill skydda de vuxna från barnens tjat. 
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Genom mina analyser av reklamfilmer anser jag att en reklamfilm bryter mot regelverket så 

fort det är tecknat eller så fort ett barn har en betydande roll, då det syftar till att fånga 

uppmärksamheten hos barn.  

 

Jag har under mitt arbete funderat över om vad som skulle hända om man tog bort den 10 år 

gamla RTVL som förbjuder tvreklam som anses vara riktad mot barn. För att istället ersätta 

den med TV-direktivet och ICC:s regelverk som idag är EU-standarder. Anledningen till det 

är att dagens RTVL är såpass begränsad i Sverige angående barnreklam. Då den bara 

tillämpas på kanaler som sänder ifrån Sverige till Sverige, vilket idag enbart är TV4. Med den 

ständiga utvecklingen där vi nås av fler och fler kanaler som sänder ifrån andra länder. Länder 

som idag inte är berörda av det svenska barnreklamförbudet, bevisar att lagen idag är 

otillräcklig. Därför anser jag att om det överhuvudtaget ska finnas en lag som förbjuder 

reklam riktad till barn, ska den gälla alla kanaler som sänder i Sverige. Vilket land de sänder 

ifrån ska inte ha någon betydelse.  

 

Genom de beslutsrapporter jag tagit del av från granskningsnämnden har jag märkt att många 

tidigare fällda fall enbart handlar om subjektivt tycke då domen för reklamfilmen beslutats. 

Det är något som jag har märkt av i till exempel Bambi, då den friade filmen enligt mig är ett 

exempel på en reklamfilm som tydligt borde ha fällts enligt regelverket.  När den svenska 

RTVL mot barnreklam är så luddig och begränsad, anser jag att Sverige är i behov av en 

förändring. Sverige är idag med i EU och därför anser jag att de istället borde följa EU:s 

standard vad gäller barnreklam, vilket gör att vi ska gå under TV-direktivet och ICC:s 

regelverk. Dock anser jag att de båda instanserna måste precisera sina direktiv tydligare och 

ge tydliga exempel på hur barnreklamfilmer ska tolkas, något som idag känns väldigt diffust 

och svårtolkat. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom jag anser att Sverige behöver en förändring av lagen gällande barnreklam, skulle 

man kunna göra fortsatt forskning om hur RTVL går att utveckla vad gäller reklam riktad mot 

barn under 12 år. Det hade även varit intressant att göra en egen undersökning om vad som 

egentligen påverkar barnen att vilja köpa olika produkter; om reklamen är den stora 

anledningen eller om det är vänner och familj som leder till barnens ”vill ha”-begär. 
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