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Kapitel 1
Inledning

Den här studien handlar om barn, konsumtion och reklam i dagens Sverige.
Ingången är att barn idag ofta betraktas som viktiga deltagare och aktörer som
ska komma till tals, ta ansvar och vara delaktiga i beslut som rör dem. Det
betyder att de tillskrivs samhälleliga rättigheter.1 Samtidigt utesluts barn från att
fullt ut vara delaktiga och ha inflytande med argument att barn först och främst
behöver skydd och saknar full förmåga att bestämma själva.2 Det skapar en
spänning där barn betraktas både som vilka sociala aktörer som helst i samhället
och som en grupp som särskiljs från vuxna. Vad gäller konsumtion är den här
spänningen särskilt stark.
Marknadsaktörer bemöter barn som konsumenter med rätt att delta och till
exempel riktas reklam till barn, marknaden för barnprodukter är enorm och barn
syns i reklam. Det gör barn till en del av konsumtionssamhället, vilket är
kontroversiellt och ofta kritiserat. I Sverige finns flera exempel på offentliga
debatter kring barn och konsumtion, som ibland har eskalerat till vad som kan
betecknas som moralisk panik.3 Det gäller exempelvis debatten kring
serietidningars ”skadlighet” för barn på 1950-talet4 och videovåldsdebatten på
1980-talet.5 På senare tid visar tidningsartiklar och insändare prov på liknande
tendenser i kritik av klädkedjors sexiga kläder för flickor,6 upprop mot
försäljning av våldsleksaker,7 diskussioner om dataspelens skadlighet8 samt mer

1 Sandin (2003) s. 234-236; Brembeck, Johansson & Kampmann (2004) s. 7; även Kjørholt

(2004) s. 228-229
2 Lindgren & Halldén (2001) s. 69-73, 77-78; Singer (2000) s. 83-87
3 Cohen (1987) s. 9; Drotner (1999) s. 596-597; Höjdestrand (1998) s. 13-19
4 Strandgaard Jensen (2012) s. 253-272
5 Höjdestrand (1998); Våldsskildringsutredningen (1987); Agebäck (1996)
6 Exempel på tidningsartiklar och insändare som visar på prov på upprördhet och kritik kring

utformningen av flickkläder är Hohner (2012) s. 56-57; Schagerlind (2009) s. 6; Enqvist
(2004) s. 20; Dagens Industri (2001).
7 Exempel på tidningsartiklar och insändare som visar på prov på upprördhet och kritik gällande krigsleksaker är TT (1994) s. 5. Krigsleksaker och den Kanadensiska debatten kring
dem har analyserats av Hutchinsson (2012).
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allmän kritik av hur marknaden bemöter barn.9 Innebörden i kritiken är ofta att
barn brister i förståelse och påverkas negativt av att vara eller bli bemötta som
konsumenter. Det tyder på att hur, när och var barn är del av
konsumtionssamhället är ett särskilt känsligt och moraliskt laddat ämne.10 Att
det i Sverige också finns lagar och regelverk som begränsar barn från att ingå i
konsumtionssamhället visar också att barn inte fullt ut betraktas som aktörer
med rättigheter att delta som andra. Eftersom det har med politiska frågor om
medborgarskap, rättigheter och den goda barndomen att göra är barns
delaktighet i konsumtionssamhället särskilt betydelsefullt att undersöka.11 I den
här studien vill jag därför problematisera barns roll och position i samhället
genom att granska vad som sker när barn på olika sätt är inkluderade och
synliggjorda i konsumtionssammanhang. Tonvikten ligger vid analys av
regleringar av reklam och konsumtion samt vardagskonsumtionens reklam och
visualitet.
Jag kommer nu kort att diskutera den vardagliga visualitet som inkluderar
barn i konsumtionskulturen. Det görs som en del av framskrivningen av det
problemområde som studien behandlar samt leder fram till en problematisering
av reklam och studiens material. Därefter kommer jag att diskutera tidigare
forskning rörande barn, konsumtion och reklam. Allt detta reser frågor som sist i
kapitlet samlas ihop till studiens syfte och frågeställningar.

Barn i vardagslivets reklamflöde
Det rutinartade, ordinära och banala, det som sker ofta eller obemärkt är det som
utgör vårt vardagsliv. Det hör ihop med hemmet och nära relationer och det är
på många sätt kärnan i våra liv. Hemmet är också den plats som mer än någon
annan tenderar att uppfattas som den tryggaste och mest självklara plats för barn

8 Exempel på tidningsartiklar och insändare som visar på prov på upprördhet kring hur dator-

spelande påverkar barn samt kritiserar utformningen av spel med våldsinslag är Doyle
(2012) s. 9; Olsson, Petrovic & Ingvar (2012) s. 6; Lapidus (2011) s. 28; Thente (2011) s.10
9 Exempel på tidningsartiklar och insändare som visar på prov på upprördhet och kritik vad
gäller hur barn blir del av konsumtionskultur och bemöts som konsumenter är Vickhoff
(2012) s. 4-5; Olofsson (2012); TT Spektra (2012) s. 11; Örjes (2011) s. 18; Sjödén (2011)
s. 50; Upprörd småbarnsförälder (2010) 43; Leijonhufvud (2009) s. 42; Åberg, (2007) s. 24;
Rosén (2006) s. 38; Gustafsson L. (2005) 63; Sydsvenskan (2004) s. 6; Biamont (2002) s.
6; Svenska Dagbladet (2001) s. 12; Fagerström (2001) s. 108; Rosén S. (2000)
10 Johansson (2005a) s. 11-12; Cook (2004a) s. 147-149; Cook (2000) s. 503; Cook (2007) s.
37-52
11 Trentmann (2007) s. 155; Ekström & Hjort (2009) s. 698-702
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att befinna sig på.12 I ett schematiskt separerande av hem och privatliv från
offentlighet, och platser som butiker och shoppingcentra byggda i
konsumtionssyfte, är det lätt att se på hemmet som en konsumtionsfri zon. Men
uppdelningen mellan offentlighet och privatliv, mellan konsumtion och
ickekonsumtion är imaginär eftersom hemmets vardagsliv är genomsyrat av
konsumtionspraktiker.13 Konsumtion innebär inte heller bara att pengar och
varor byter ägare utan det är något som kan betraktas som en vidare process där
konsumtion av diverse produkter, inklusive tjänster, platser och upplevelser,
pågår långt före ett inköp och fortsätter långt efteråt. Att gå omkring i en butik
eller att titta på reklam är också en slags konsumtion, oavsett om det leder till
inköp eller ej.14 Dessutom är konsumtion, medier och bilder numera så
sammansmälta med varandra att rollen som konsument och rollen som
betraktare är mer eller mindre densamma.15 Därmed är reklam inte någonting
som bara förmedlar information om produkter mellan säljare och köpare utan är
i sig själv en produkt som konsumeras.16 Med Jonathan E. Schroeders ord är det
en form av visuell konsumtion som dels konsumeras med ögonen, dels
engagerar människor i konsumtionssfären.17 Reklamen som landar hemma i
brevlådan utgör därför en av de allra mest vardagliga konsumtionspraktiker
människor är involverade i. Hur barn till vardags görs till del av
konsumtionssamhället via reklam kan exemplifieras med hjälp av ett barn jag
kallar Oscar.
En reklamförsändelse adresserad till Oscars mamma Linn damp ner i
familjens brevlåda bland brev och räkningar när han var sex månader gammal.
Det gröna kuvertet är vare sig den första eller sista reklamen som kommit hem
till familjen sedan Oscar föddes och den här gången är det världens största
livsmedelsföretag Nestlé18 som skickar en sked, provpåsar med grötpulver,
rabattkuponger och en folder om barnmat. På baksidan av foldern förkunnar
företaget bredvid en bild av ett litet kladdigt handavtryck att de har ”världens
viktigaste kunder”. Det är Oscar och andra små barn som ska äta barnmaten,
men för att det ska kunna ske är det föräldrarna som måste handla. Tillsammans

12 Lee (2001) s. 55, 72; Holland (2004) s. 57; Valentine, G. (1996) s. 586-587
13 Se Svensson J. (1988), s. 79, 107-108, 157-159, Grusell (2008) s. 19
14 Mackay (1997) s. 1-7; Paterson (2006) s. 2-3; Ellegård & Sturesson (2003) s. 9-11; Ek-

ström (2007) s. 336; Miles, (2001) s. 60-61; Husz & Lagerkvist (2001) s. 12-13
15 Jansson (2002) s. 6-7, 12, 14, 19
16 Goldman (1992) s. 142
17 Schroeder (2002) s. 3
18 Dagens Industri, ”Världens största bolag”,

http://di.se/Templates/Public/Pages/ArticlePrint.aspx?pl=223831__ArticlePageProvider,
2011-01-03
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är barn och föräldrar ”världens viktigaste kunder”, inte bara för Nestlé utan för
många företag inom den gigantiska bransch som tillverkar och säljer produkter
avsedda för barn och föräldrar. Eftersom Oscars föräldrar är förstagångsföräldrar
har de genom sitt föräldraskap kommit att bli intressanta för en helt annan del av
konsumtionsmarknaden än tidigare. Reklamen som trillar ner i brevlådan
introducerar dem för produkter de knappt visste fanns, och det är Oscar som är
anledningen till att företagen vill att de ska öppna plånboken. Och det gör de. Av
kärlek och omsorg kommer de liksom andra föräldrar i Sverige, enligt
beräkningar från Swedbank, att ha spenderat omkring en miljon kronor på
honom till den dag han blåser ut arton ljus på födelsedagstårtan och slutar vara
ett barn i lagens mening.19
Men innan han blir så stor kommer företagen också att vända sig direkt till
Oscar för att få honom och föräldrarna att konsumera. Om några år
prenumererar han sannolikt, precis som många andra barn i Sverige, på Bamse,
Pokémon, Fantomen eller någon annan av Egmont Kärnans barntidningar. Det
betyder att när han kommer hem efter skoldagens slut ligger en tidning i
brevlådan och väntar. När han tar av skyddsplasten faller reklamblad ut
tillsammans med en leksak och när han börjar bläddra möts han av
upphovsrättsskyddade figurer, tävlingar där man kan vinna priser, adresser till
hemsidor, annonser och information om när nästa nummer av tidningen går att
köpa i affären. Överallt finns logotyper och figurer som i sig själva är
varumärken. Hela tidningen signalerar ”köp nåt mer”, ”köp nåt mer” och ”kom
ihåg det här varumärket!” Tidningen innehåller inte bara reklam som riktar sig
till barn. Den är en konsumtionsprodukt som samtidigt i sig själv gör reklam,
och som bemöter Oscar som konsument.
Familjen prenumererar på en morgontidning där det ibland finns bilder av
barn. De syns sällan som medborgare eller subjekt som deltar i samhällsdebatten
i det redaktionella materialet, utan oftare som kommersiella bildobjekt i
tidningens annonser.20 Flickor och pojkar på solsemester och på familjeutflykter
i nya bilar ler glatt mot Oscar när han bläddrar i tidningen. Ibland marknadsför
de tvättmaskiner, dammsugare, kreditkort och försäkringar och annat som Oscar
inte är intresserad av. Och det är heller inte han som ska titta närmare på de här
annonserna, för de har sällan annat med barn att göra än att de visar fram barns
kroppar som visuella element för att bidra till annonsernas narrativ och skapa

19 Swedbank, http://www.swedbank.se/om-swedbank/analyser/institutet-for-

privatekonomi/aktuellt,-vad-kostar-barn/index.htm,
http://www.swedbank.se/idc/groups/public/@i/@sc/@all/@kp/documents/article/fm_26745
2.pdf , 2012-09-24
20 Söderlind & Engwall (2005) s. 141-143; Carlsson & von Feilitzen (2006) s. 10
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köplust hos vuxna. I den reklamen blir barn inte positionerade som konsumenter
utan som bildobjekt att konsumera visuellt.
Den bildväv av fotografier som finns i den reklam Oscar och vi andra
dagligen möter utgör enligt Paul Frosh “the wallpaper of consumer culture“,21
en ofta obemärkt vardaglig visualitet som får hemmet att bli en plats för
konsumtion. Det är dock för snävt att säga att fotografier är de enda eller
viktigaste beståndsdelarna i den vardagliga konsumtionsbildväven. Reklamen vi
får via brevlådan innehåller också andra typer av bilder, färger, former,
logotyper, varumärken och texter. Inte heller är den enbart tvådimensionell och
platt som fotografier utan är ett visuellt multisensoriskt ”mixed media”22 där
olika former av bild och texter i olika typsnitt är sammansatta för att locka till
konsumtion. Den kommer i många former. Som lösblad, som brev i ett kuvert,
tryckt i en tidning eller bestående av en tidning, ett produktprov, en plansch att
sätta på väggen eller en rabattkupong att ta med till affären. Det här är
vardagsreklam som inte fladdrar förbi på en skärm utan som kommer in i våra
hem och kräver att någon tar i den. Den måste tas upp ur brevlådan eller lyftas
upp från golvet under brevinkastet. Den kan vridas och vändas på, användas,
lekas med, bläddras i och tittas på igen och igen. Detta är reklam som stannar
kvar tills dess någon tar beslutet att fysiskt bära ut den till soptunnan eller
pappersinsamlingen.
Oavsett hur mycket tid och uppmärksamhet den ägnas är reklamen som
kommer in via brevlådan en del av det materiella vardagslivet och en del av den
konsumtionskultur vi lever i. Vardagslivets reklam utgör på så vis en arena där
det privata och det offentliga, hemmet och marknadsekonomin möts och där
privatpersoner blir tilltalade och positionerade som konsumenter. Att reklam
tränger in i vardagslivet är dessutom en av de faktorer som, enligt sociologen
Celia Lury, gör att kulturen vi lever i idag är just en konsumtionskultur.23
Lury menar att konsumtionskultur är en form av materiell kultur där
människor görs till konsumenter och där konsumtionsobjekt fungerar som bärare
av mening.24 Men konsumtionskulturen och dess objekt är och ingår samtidigt i
en visuell kultur (eller snarare flera visuella kulturer) som struktureras och
domineras av seende och visualitet.25 Vardagslivets bilder och visualitet, som
många gånger är kommersiell, har betydelse för vårt sätt att skapa mening i
tillvaron och de ger oss en överväldigande mängd information om världen, trots

21 Frosh (2003) s. 2
22 Mitchell (2002) s. 174; Mitchell (2005) s. 257-266
23 Lury, C. (2011) s. 3
24 Lury, C. (2011) s. 10-31
25 Heywood & Sandywell (2012) s. 2-14; Sturken & Cartwright (2009) s. 1; Rose, s. 2
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att vi sällan reflekterar över det.26 Därmed fungerar vardagens visualitet som en
ofta förgivettagen och ”osynlig” tapet. De bildvärldar som omger oss i
vardagslivet och som skapar visuella kulturer är därför inte, enligt Nicholas
Mirzoeff, en del av vardagslivet, de är vardagslivet.27
De former av reklam som är vardag för Oscar och hans föräldrar delas av
många människor och har det gemensamt att de gör barn till en del av
konsumtionssamhället. Direktreklam som skickas till föräldrar argumenterar för
att de ska konsumera med anledning av sina barn samt att barn är en grupp som
har speciella konsumtionsbehov. Barntidningarnas reklam positionerar barn som
individuella konsumenter med egen köplust och i reklamannonser som visar
barn blir barn använda som visuella berättelseelement för att locka vuxna till
konsumtion. Hur detta sker styrs av det lag- och regelverk som omgärdar barn,
konsumtion och reklam, och som styr och reglerar vad som är möjligt att se i
vardagen samt bidra till att forma våra föreställningar om världen. På så vis är
lag- och regelverk också en del av den visuella kultur som är viktigt att granska
för att förstå vardagslivets visuella konsumtion.
Lagstiftning och regelverk rörande barn, konsumtion och reklam, såväl som
vardagsreklam där barn aktualiseras, både inkluderar och begränsar barns
delaktighet i konsumtionssamhället. Dessutom påstår både lag- och regelverk
och reklam något om hur barn är och vad deras plats i samhället är eller bör
vara, vilket i sin tur skapar och reproducerar barn som idé.28 Såväl reglering som
vardaglig visuell konsumtion har därmed betydelse för barn på ett samhälleligt
plan eftersom de inverkar i hur vi kan skapa mening kring kategorin barn. Att
staten genom lagstiftning är inblandad i vilken reklam som framställs och får
synas i Sverige gör att marknadsintressen och politik samsas i reklam. I sin tur
innebär det att vardagsreklam och regleringen av den kan fungera som
utgångspunkt för analys av samhällsprocesser som rör sig långt utanför vardagen
och hemmet. Det betyder att hur barn enligt lag- och regelverk får bli och i
praktiken blir inkluderade i visuell konsumtion säger något om vilken betydelse
barn och barndom ges på ett övergripande plan i dagens Sverige. Det reser
frågor kring hur barn framställs och konstrueras som konsumenter och kategori i
förhållande till visuell konsumtion och reklam. Den här studiens avsikt är
således att granska hur barn framställs och görs som konsumenter och som
kategori, utifrån olika aspekter och skärningspunkter mellan barn, konsumtion
och reklam.

26 Schroeder (2002) s. 3
27 Mirzoeff (1998) s. 3
28 Piper (2008) s. 148; King & Piper (1995) s. 1
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Reklam, visuell konsumtion och material
För att beskriva det material som undersöks i den här studien kommer jag först
att problematisera begreppet reklam samt diskutera betydelsen av att granska
reklam.
Kulturantropologen William O´Barr som specialiserat sig på reklam menar
att ingen definition av reklam är riktigt tillfredsställande samt att varje försök att
göra en generell definition kommer att ignorera någon viktig aspekt.29 När
reklam diskuteras till vardags, i medier eller av marknadsförare själva är det ofta
beskrivet som en samling reklamformer i olika medier och utföranden, där de
vanligaste är annonser i dagspress, fackpress och populärpress, utomhusreklam,
direktreklam, bioreklam, TV-reklam, reklam på internet, PR/sponsring och
mässor.30 För att definiera och förstå reklam är det dock konstlat och
problematiskt att separera olika former av marknadsföring från varandra menar
marknadsföringsforskaren Christopher Hackley. Han framhåller att reklam är
något mycket vidare än en samling olika reklamtyper och genrer. Det är något
som dagligen sköljer över oss och som finns även på andra platser och i många
andra gestalter än de reklamtyper som listades ovan.31 Hackley beskriver det på
följande sätt:
’advertising’ can be seen as a wave of marketing consciousness that
sweeps over consumers in developed economies. Hence the term ’advertising’ is used here in a broad sense to refer to any communications activity whatsoever that, at some level, has a marketing motive. This perspective allows advertising to be seen as a cultural totality. Introductory managerial texts on advertising or marketing communications tend to mark a
distinction between various forms of promotion. ’Advertising’ tends to be
carefully defined and differentiated from sales promotion, direct mail, ‘e’marketing communication and other aspects of the ‘communications mix’.
Some academic texts have begun to recognize the artificiality of such distinctions…32

Utifrån den här beskrivningen liknar reklam inte alltid en annons, en reklamfilm
eller någon annan etablerad och lättigenkännbar form av reklam. Gränsen
mellan marknadsföring och redaktionellt material är exempelvis flytande och det
gör att reklam inte alltid går att särskilja från omgivande redaktionellt material.
Mer och mer redaktionellt innehåll är dessutom influerat av eller helt tillverkat

29 O´Barr (2005)
30 Dahlqvist & Linde (2009) s. 115-116
31 Hackley (2002) s. 212
32 Hackley (2002) s. 212
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av marknadsförare.33 Reklam kan därmed vara integrerad i andra medier utan att
uppta betald annonsplats och/eller utan att ha ett explicit
konsumtionsuppmanande tilltal. Det betyder att det avgörande för om något är
reklam rör det sätt som dess visualitet påvisar att där finns ett marknadsförande
motiv.34 Någon närmare definition av vad marknadsförande motiv är gör inte
Hackley men det kan emellertid tolkas som upphovsmännens eller avsändarens
bakomliggande vilja att öka och forma konsumenters varumärkeskännedom eller
skapa konsumentrelationer där individer och företag skapar och utbyter värden
med varandra.35 Ulf Dahlqvist och Magnus Linde som skriver för
marknadsförare menar att syftet med all marknadsföring är att påverka och
förändra konsumenters beteenden, attityder och/eller kunskap. En specifik
reklamkampanj kan syfta till att bygga varumärkeskännedom, beskriva en
produkt eller locka kunder till en butik. Men det överordnade syftet är alltid att
på ett eller annat sätt skapa lönsam försäljning.36
Reklam är med andra ord något som visserligen är svårdefinierat men som i
grunden handlar om säljande intentioner visualiserade i många olika former. Det
är någonting som i en sammansmältning av visualitet och konsumtion/ekonomi,
utgör en del av vår kultur och som syns i hybridiserade former.37 Men att
marknad38 och konsumtion är tätt förknippad med visualitet är något som enligt
Schroeder inte tillräckligt uppmärksammats – vare sig inom
marknadsföringsforskning eller konsumtionsforskning. Detta trots att dagens
globala marknadskultur och upplevelsebaserade ekonomi bygger på
symbolmiljöer och trots att konsumtion inte främst görs med pengar utan med
ögonen. Schroeder betonar att bilder och visualitet måste undersökas för att
förstå fenomen som rör konsumtionssamhället. Därmed sammanför han
ekonomisk-, marknadsförings- och konsumtionsforskning med forskningsfältet

33 Rosengren (2008a) s. 8, 14, 48
34 Hackley (2002) s. 212
35 Rosengren (2008b) s. 28, Grusell (2008) s. 37-39; Kotler, Armstrong & Parment (2011) s.

8
36 Dahlqvist & Linde (2009) s. 18
37 Finch & Geiger (2010) s. 237-251
38 Begreppet marknad använder jag som ett samlingsbegrepp för aktörer så som företag,

marknadsförare, producenter och sammanslutningar som agerar för att öka företagsvinst.
Centralt för mitt sätt att tolka begreppet är att jag ser marknader som något som skapas som
en social praktik (Helgesson, Kjellberg & Liljenberg (2004) s. 27-49; Arvidsson (2006) s.
43; Sparrman & Sandin (2012) s. 15). Beroende av sammanhang används begreppet ibland
i ett motsatsförhållande till stat som då betraktas som något som främst skapas utifrån politiska intentioner.
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Visuell kultur,39 vilket mejslar fram ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde
som kan benämnas Visuell konsumtion.40 Som utgångspunkt för studien innebär
det att reklam betraktas som en arena där visualitet och konsumtion sitter ihop
samt att samhället och kulturen den existerar i är en visuell konsumtionskultur.
Betydelsefulla teoretiker som diskuterat reklamens betydelse och mening och
som analyserat reklamannonser är Judith Williamson,41 Erving Goffman,42
William Leiss, Stephen Kline och Sut Jhally43 samt Robert Goldman.44 De
betonar vikten av att analysera reklam sociologiskt och detsamma uttrycker
Schroeder och O´Barr när de poängterar att reklam, eller egentligen annonser,
förutom att primärt uppmana till konsumtion och förmedla något om produkter,
varumärken och företag samtidigt förmedlar budskap som rör identitet, kultur
och samhälle. Det som syns i reklam berättar sådant som hur man äter flingor,
vem som skjutsar någon i en bil, vem som tvättar och i slutändan hur olika
grupper av människor får synas. Det är beskrivningar som från
marknadsförarnas sida enbart syftar till att säga någonting om det som
marknadsförs, men som samtidigt säger någonting om samt producerar och
reproducerar samhället och dess maktrelationer.45 Reklam är således en social
och kulturell företeelse som uttrycker och skapar sociala och kulturella värden
och ideal, samtidigt som den är ekonomiskt och politiskt betydelsefull och kan
uppfattas som såväl en positiv som negativ kraft i samhället.46 Därför är det
viktigt att granska vardagsreklam och hur den regleras. Både för att förstå
konsumtionens betydelse i det visuella vardagslivet och i omvänd ordning för att
förstå det visuellas betydelse i den vardagliga konsumtionskulturen.
Eftersom hemmet är centralt för att förstå visuell vardagskonsumtion har
brevlådan i hemmet använts som en grundläggande urvalsprincip för reklamen
som granskas i studien. Det är annonser som visar barn, publicerade i en
dagstidning, en månadstidning en gratistidning och en medlemstidning för
vuxna, adresserad direktreklam som oombett skickats hem till tre föräldrapar
under deras första barns första år samt reklam i ett års utgivning av tolv
tidningar avsedda för målgrupper från 3 år och uppåt. Samtliga tidningar som

39 Forskningsfältet kallas Visuell kultur, eng. Visual culture och inom det undersöks visuali-

tet, bilder och visuella kulturer. Fältet kan även benämnas Visuella studier eller Visual studies. Då med något annan innebörd.
40 Schroeder (2002) s. 3-5, 14-17
41 Williamson (2005/1978)
42 Goffman (1979)
43 Leiss, Kline & Jhally (1990)
44 Goldman (1992)
45 O´Barr (1994) s. 3; Schreoder (2002) s. 62-64
46 Schroeder (2002) s.14, 115-116; O´Barr (2005) s. 15

15

reklamen inhämtats från är sådana som främst når sina läsare genom olika
former av prenumerationer och abonnemang.
Tillsammans ger reklammaterialen inblick i hur barnkroppen används
visuellt för att uppmuntra en bred grupp av vuxna att konsumera, hur reklam på
ett personligt sätt talar till oerfarna föräldrar om barn och deras
konsumtionsbehov samt hur barn själva bemöts som konsumenter. De berör
offentligt material som via väl spridda tidningar når en stor del av Sveriges
befolkning, den privata familjesfären såväl som den visuella barnkulturen.
Dessutom granskas hur stat och marknad reglerar denna visuella konsumtion
genom lagar och regelverk.
Tabell 1, översikt över studiens empiriska material
Materialtyp

Insamlat material

Tidsram

Lagar och regelverk

Lagar, domar, tolkningsråd, självreglerande
egenåtgärder, uttalanden och prövningar.

Gällande
2012/2013

Reklamannonser som
visar barn

Annonser publicerade i Dagens Nyheter, Hem &
hyra/ Vår bostad, Sköna hem och Vi i Villa.

2010

Adresserad
direktreklam till
förstagångsföräldrar.

Direktreklam skickad till en pappa och två
mammor under ett år.

2008/2009,
2010/2011,
2011/2012

Reklam i tidningar för
barn

Tidningarna Bamse, Barbie, Fantomen, GOAL,
JULIA, Musse Pigg & Co, Nalle Puh magasinet,
Pets, Pokémon, Prinsessan, Spiderman och Tom
& Jerry.

2011-2012

Studien är upplagd så att den analytiska tyngdpunkten läggs vid delvis skilda
aspekter för vardera materialtyp (tabell 1) och tillägnas var sitt eget kapitel. I
vart och ett av kapitlen presenteras därför materialen närmare, i relation till
respektive frågeställning samt avgränsningar och avvägningar som gjorts vid
insamling och analys. Tillsammans möjliggör de olika materialen en bred
förståelse kring hur barn blir delaktiga i det visuella konsumtionssamhället
eftersom de ger inblick i såväl statlig regleringen av barn, konsumtion och
reklam som hur marknadens aktörer via reklam i praktiken framställer och
konstruerar barn som konsumenter och kategori. Materialen är därmed menade
att belysa varandra och öppna upp för en större diskussion om barns plats och
roll i konsumtionssamhället.
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I det följande diskuteras forskningsfältet barn, konsumtion och reklam med
avsikt att beskriva hur studien förhåller sig till tidigare forskning samt visa fram
studiens problemområde.

Tidigare forskning
Theories of consumption and consumer culture – like economic theory
generally – do not know childhood. The problems, formulations and concepts arising out of consumption theory have failed to incorporate and account for the place, practices and existence of children in economic life to
any significant degree.47

Barn och barndom finns inte inlemmade inom generella vetenskapliga teorier
om ekonomi, konsumtion och konsumtionskultur menar Daniel Thomas Cook i
citatet ovan, och får stöd av ekonomen Julie A., Nelson, samt av Alison M. S.
Watson som skriver om global politisk ekonomi.48 Men trots att den
ekonomiska forskningen brister i att uppmärksamma barn finns ändå en mängd
studier som på olika sätt rör barn och konsumtion. Det är forskning spridd över
olika discipliner och som bedrivs utifrån väldigt skilda syften, metoder och
teorier. Genom att kombinera barndomssociologiska och barndomshistoriska
perspektiv med konsumtionsteorier ägnar sig Cook åt att undersöka och
problematisera barns roll i konsumtionssamhället och han är idag den mest
betydande barnkonsumtionsforskaren.
Cook menar att forskning rörande barns konsumtion inte kan betecknas som
ett eget forskningsfält eftersom det består av studier som blir sammanfösta med
varandra för att de på ett eller annat sätt intresserar sig för barns konsumtion,
trots stora skillnader i teori, metod och angreppssätt.49 Det innebär till exempel
att konsumtionsforskning som bygger på utvecklingspsykologi och
socialisationsteori samt effektforskning som handlar om reklampåverkan
sammankopplas med tvärvetenskapliga studier som lutar sig mot
barndomssociologi. Det gör att fältet, som enligt Cook alltså inte kan betraktas
som ett fält, spretar åt flera olika håll, både i sin syn på barn och i teoretiskt
anslag. Att Cook i sin beskrivning av forskningsområdet benämner det
”children´s consumption”, eller på svenska barns konsumtion, får det dessutom
att framstå som om det som undersöks inom fältet enbart är den konsumtion

47 Cook (2008) s. 219
48 Cook (2008) s. 219-243; Nelson (2003) s. 129; Watson (2009) s. 1, 34-45, 87-89
49 Cook (2008) s. 220
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barn som individuella aktörer själva deltar i. I själva verket visar inte minst hans
egen forskning att fältet även rör föräldraskap, marknadens föreställningar om
barn, produkter och den kulturella synen på barn.50 Den gemensamma nämnaren
är, snarare än barns individuella konsumtion, konsumtion som på något sätt har
med barn att göra. Därmed samsas inom barnkonsumtionsfältet studier av barns
egen konsumtion och förståelse för konsumtionsrelaterade frågor med studier
som exempelvis undersöker barn i konsumtionskulturen, barns roll för familjers
konsumtion, den historiska framväxten av barnkonsumenten, innebörden och
betydelsen av produkter för barn, reklam till och med barn, samt kritiska studier
av teorier och metoder använda inom marknaden såväl som inom det
akademiska konsumtionsforskningsfältet. Bredden och spretigheten kan
exemplifieras med hjälp av den enda existerande internationella vetenskapliga
konsumtionskonferens om barn och unga, Child and Teen Consumption, som
hålls vartannat åt. Konferensen som är tvärvetenskaplig rör
barnkonsumtionsfrågor
angående
exempelvis
barns
aktörskap
i
konsumtionssamhället,
reklam,
medier,
livsstil,
identitet,
konsumtionsutbildning, mat, hälsa, föräldraskap, lagstiftning och reglering och
den samlar forskare från akademin såväl som representanter från
marknadshåll.51
Jag kommer i den här forskningsöversikten rikta in mig mot två särskilt
relevanta aspekter av fältet för att visa hur föreliggande studie placerar sig i
relation till tidigare forskning. I den ena delen kommer jag att diskutera den
splittring och ambivalens om barns roll i konsumtionssamhället som skär genom
barnkonsumtionsfältet. Avsnittet berör både utgångspunkter för forskning,
forskningsresultat liksom analys av samhälleliga tendenser kring barn och
konsumtion.
Dessförinnan ska jag diskutera ett urval studier som har ett likartat
förhållningssätt och/eller likartat material som den föreliggande studien, samt
forskning som rör barns inkludering och synlighet i konsumtionssamhället.
Eftersom studiens fokus på barn och visuell konsumtion berör forskning som
befinner sig i ett brett spann från konsumtionspraktiker och lagstiftning till
reklamens visualitet och bilder riskerar en beskrivning av tidigare forskning att

50 Cook har exempelvis undersökt framväxten av barn som konsumenter historiskt men också

granskat såväl akademins som marknadens egna undersökningar av barn som konsumenter
samt diskuterat spänningen mellan barn och marknad inom olika delar av konsumtionskulturen, så som reklam och medier. Exempelvis Cook (2009); Cook (2004b); Cook
(2000).
51 Child and Teen Consumption 2012, “Food Consumption, Communication, Life Styles and
Fashion”, http://www.ctc2012.org, 2012-11-27, International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption (2010)
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svälla ut. Det gör att jag lägger tonvikten vid studier som är särskilt
betydelsefulla för att förstå svenska förhållanden. Anledningen till det är att
synen på barn skiljer sig åt mellan olika kulturer och länder vilket innebär att
barn inkluderas och syns i konsumtionssamhället utifrån olika förutsättningar.
Konkret betyder det att det är tidigare forskning rörande svensk lagstiftning
kring barn och konsumtion som är av relevans för den här studien. Dessutom
betyder det att forskningsresultat kring framställningen av barn baserade på
internationellt reklammaterial inte enkelt kan överföras till en svensk empirisk
kontext eftersom reklamens visualitet och framställning av barn och barndom
inte är densamma i olika länder.52 Det svenska fokuset i avsnittet rör därmed det
material som studierna granskat. Vad gäller övergripande problematisering kring
barn, bild och reklam diskuteras dock även internationella arbeten.

Barnkonsumtionsfältet och reklam
Forskning inom fält och discipliner som etnologi, socialt arbete,
konsumentforskning, sociologi och tvärvetenskaplig tematisk barnforskning
visar på olika sätt att barn i Sverige är involverade i konsumtionspraktiker och
själva är konsumenter.53 Kulturforskaren Erling Bjurström påtalar att gåvor till
barn är en del i inträdet till att bli konsument, vilket betyder att barn som mycket
små, ja redan innan de föds, görs till del av konsumtionssamhället och blir
tilldelade en position som konsument.54 Det gör konsumtion till en betydelsefull
aspekt av barndomen i Sverige idag. I flera studier där föräldrar intervjuas
återkommer också uppfattningen att konsumtionsvaror är viktiga för barn och att
barn har rätt till konsumtion.55 Att konsumera till barn är något föräldrar
prioriterar, även om familjen har mycket dålig ekonomi.56
Genom att konsumtion till barn också görs av släktingar och vänner rör
konsumtion med anledning av barn inte enbart barnfamiljer. Till det kommer att
relationen mellan barn och konsumtion har med stat och politik att göra.
Exempelvis på grund av att den svenska staten spenderar stora summor på barns

52 Att berättelser i reklam skiljer sig åt mellan olika länder har påvisats av Malene Gram i en

jämförande studie av annonser för produkter som blöjor och barnmat publicerade i Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Det gemensamma är ett budskap om den goda barndomen men vad det innebär och hur reklamen föreslår att den ska uppnås skiljer sig åt mellan
länderna. Gram (2004) s. 335
53 Sparrman, Sandin & Sjöberg (2012); Lundby (2008); Johansson, (2005a); Näsman & Ponton von Gerber (2003); Ekström (1995)
54 Bjurström (2004) s. 12-14
55 Brusdal (2007) s. 392-393; Eckert (2001) s. 228-229
56 Hjort (2004) s. 233, 248, 281-283; Näsman & Ponton von Gerber (1996) s. 60-61
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utbildning och hälsa.57 Det innebär att barn och konsumtion rör mycket mer än
enskilda barn och deras föräldrar samt även handlar om annat än produkter som
leksaker, barnmat och kläder.
Barndomshistorikern Bengt Sandin understryker att barndomens utformning
i Sverige är tätt sammankopplad med välfärdsstatens uppbyggnad och
förändringar, vilket i sin tur rör ekonomi. I relation till en allt längre obligatorisk
skolgång samt det systematiska barnarbetet upphörande i Sverige har barn
kommit att innebära förlorade inkomster och ökade kostnader för familjen. Det
allmänna barnbidraget som infördes 1947 kom att kompensera för detta
samtidigt som det fungerar stimulerande för att konsumera för barns räkning.58
Viviana Zelizer visar i boken Pricing the Priceless child det i USA omkring
sekelskiftet 1900 skedde en förskjutning från ett självklart accepterande av att
barn bidrar ekonomiskt till hushållet till en barndom där barn istället ses som
något som bidrar känslomässigt till familjen.59 På samma sätt har barn i Sverige
historiskt omvärderas från att ha varit högt värderade för sitt arbete och sitt
ekonomiska bidrag till att bli känslomässigt betydelsefulla, ja känslomässigt
ovärderliga, för familjen.60
Zelizer poängterar att pengar och intima relationer, så som den mellan
föräldrar och barn, är tätt sammankopplade men att vi i västvärlden ofta
förenklat och romantiserat tänker oss att ekonomi och känslor inte har med
varandra att göra. Ekonomi betraktas som ett område där rationalitet råder, och
måste råda, medan nära relationer ska bygga på känslor och inte rationellt
beräknande. Därmed skapas idén att ekonomi liksom kärlek och relationer
korrumperas om de blandas samman. Men ingenting kan vara mer fel menar
Zelizer. Den ekonomiska och känslomässiga sfären hänger ihop och de kan vare
sig betraktas fristående eller separeras från varandra.61 Konsumtion handlar
därmed om sociala relationer och kan tolkas som en förmedlare av värden,
kärlek och omsorg mellan människor i vardagen.62 Att barns värde inte kan
mätas i ekonomiska termer leder i sin tur till att föräldrars konsumtion till det
känslomässigt och ekonomiskt oersättliga barnet som är värt allt gott, i teorin
kan bli gränslös och aldrig nog påkostat.
Sammantaget visar detta hur sammanvävda barn och konsumtion är med
föräldraskap och kärlek samt med politik och stat. Det visar också att

57 Halldén (2007) s. 12; Sandin (2012) s. 64-67
58 Sandin (2012) s. 64-65
59 Zelizer (1985) s. 3-7
60 Sandin (2012) s. 64-65; Sandin (2003) s. 222-225
61 Zelizer (2005) s. 20-33
62 Miller (1998) s. 18-19; Pugh (2009) s. 14-16
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konsumtion som rör barn har lika mycket, eller mer, att göra med känslor,
värden och värderingar som med pengar. Eftersom konsumtion samtidigt är
sammanvävd med visualitet63 kommer jag nu att diskutera studier som rör
visuell konsumtion eller mer bestämt reklam. Först diskuteras reklam riktad till
barn, reklam riktad till föräldrar, studier av lag och regelverk för att
avslutningsvis beröra visuella framställningar av barn i andra former än i
reklam.

Reklam och visualitet
Etnologerna Helene Brembeck, Viveka Berggren Torell, Marie Falkström och
Barbro Johansson konstaterade år 2001 att det saknas forskning som belyser
aspekter av barns roll i det svenska konsumtionssamhället.64 Trots att
forskningsfältet vuxit sedan dess är det fortfarande ett faktum att forskning kring
hur barn är del av konsumtionssamhället har undersökts i liten utsträckning, och
särskilt få är studier som undersöker visuella konsumtionsarenor där barn görs
synliga, så som reklam som riktas till barn eller reklam som visar barn men är
riktad till vuxna. Brembeck et. als studie som bygger på tidningsannonser som
rör barn publicerade mellan det sena 1800-talet och det sena 1900-talet, utgör
därför en viktig kunskapskälla för förståelsen för hur barn i Sverige allt mer
kommit att bli betraktade som konsumenter. Författarna visar att barn under hela
den undersökta perioden varit intressanta för marknadsförare samt att nya
kanaler i mitten av 1900-talet gjorde det möjligt för företag att kommunicera
mer direkt till barn. De visar också att detta sker, och hela tiden skett, genom
framställningar av attraktiva visuella lekvärdar där berättelser och
konsumtionsprodukter vävs samman.65 Det är en praktik som i sin tur innebär att
konsumtionens visualitet, figurer och varumärken genom konsumtionsprodukter
är en integrerad del av barns kultur och vardagsliv, något Anna Sparrman belyst
i flera studier.66
Att barn är intressanta för marknadsförare och att reklam riktas till barn i
Sverige har uppmärksammats och undersökts av etnologen Linda Mauthe67 och
språkvetaren Anders Björkvall,68 som liksom Brembeck et. al. bland annat
analyserat annonser för barn publicerade i Kalle Anka & C:o. Även i
granskningar av livsmedelsreklam riktad till barn som medie- och

63 Schroeder (2002) s. 3-5, 14-17
64 Brembeck, Berggren Torell, Falkström & Johansson (2001) s. 8-9
65 Brembeck, Berggren Torell, Falkström & Johansson (2001) s. 205-207
66 Sparrman (2002); Sparrman (2006a); Sparrman (2006b); Sparrman (2009)
67 Mauthe (1996)
68 Björkvall (2003); Björkvall (2007)
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kommunikationsvetarna Gunilla Jarlbro och Helena Sandberg utfört på uppdrag
av Sveriges Konsumentråd var tidningen en av de tidningar där annonser
inhämtades för granskning.69 Det gör Kalle Anka & C:o till den mest
återkommande källan för svensk forskning av annonser som bedömts vara
riktade till barn.70 Studierna visar att annonser publicerade i tidningen
förhandlar barns självständighet som konsumenter samt förhandlar
maktrelationer mellan barn och föräldrar. De visar även att framställningen av
aktörskap och relationer mellan barn och föräldrar har förändrats. Från att barn
positionerades i underläge gentemot föräldrar till att under mitten och den senare
delen av 1900-talet bli allt mer framställda som självständiga konsumenter med
egen konsumentmakt och kompetens att fatta köpbeslut utan vuxna.71 Mauthe
menar att annonser från 1994 konstruerar ombytta föräldra-barnroller där barn är
aktiva subjekt och medvetna konsumenter medan vuxna sällan syns, men gärna
förlöjligas. Dessutom konstruerar annonserna en klyfta mellan barn och vuxna
genom att de skildrar barns värderingar som motsatta vuxnas. Av detta drar
Mauthe slutsatsen att gränserna mellan barndom och vuxenhet blivit otydliga
och att vuxna år 1994 upphört att vara självklara auktoriteter.72
Studierna visar att barnkonsumenten och de barn som syns i svensk reklam
är tydligt kategoriserade utifrån ålder och utifrån kön, samt att det är ett mycket
traditionellt genussystem som reproduceras för barn att identifiera sig med och
för föräldrar att identifiera sina barn med.73 Detta gäller även skildringen av
föräldraskap, vilket bekräftar tidigare studier gjorda på brittiska och
amerikanska annonser.74 I reklam som rör barn och föräldraskap tilldelas fäder
en mycket undanskymd roll.75 Detta trots att pappor i Sverige borde vara
intressanta som konsumenter eftersom de gärna vill vara involverade i sina barns
liv,76 ett jämställt föräldraskap uppmuntras på policy-nivå och syns i

69 Söt reklam och feta ungar (2007); Prinsessmuffins och chokladägg: en analys av livsme-

delsreklam till barn. (2008)
70 Även en studie av danska reklamannonser för nöjesparker gjordes utifrån annonser insam-

lade i den danska Kalle Anka-tidningen (Gram 2011).
71 Björkvall (2007) s. 50; Brembeck, Berggren Torell, Falkström & Johansson (2001) s. 200-

201
72 Mauthe (1996) s. 33-35
73 Björkvall (2003) s. 97-83, 171- 179; Brembeck, Berggren Torell, Falkström & Johansson

(2001) s. 186-192, 212-215; Mauthe (1996) s. 212-215; Falkström (1999) s. 57, 76-77; Sjöberg (2006)
74 Sjöberg (2012); Pugh (2005) s. 729-749; Sunderland (2006) s. 503-527
75 Sjöberg (2012)
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22

reklamkampanjer från statligt håll77 och eftersom män generellt tjänar mer än
kvinnor.78
Att annonser publicerade för barn i Kalle Anka & C:o under slutet av 1900talet skriver fram barn som individer och självständiga kompetenta konsumenter
är något som skiljer sig mot hur barn framställs i reklam för vuxna. I
reklamannonser publicerade i svenska tidningar för en bred vuxen målgrupp
framställs barn istället ofta som sårbara och som en grupp vuxna måste ta hand
om. En studie av hur barn figurerar i reklam för vuxna visar att den spelar på
rädsla för att barn eller den miljö de i framtiden ska leva i på olika sätt ska bli
nedsmutsad och förstörd. Det betyder att produkter som exempelvis
internetsäkerhetsprogram, produkter som renar kranvatten och inomhusluft,
samt produkter som framförs ha goda miljöegenskaper marknadsförs som
barnvänliga. Samtidigt ringas produkten in som någonting som ska råda bot på
risk och framställer konsumtion som en god och altruistisk handling. Barn
används således som visuella argument för konsumtion utifrån logiken att de är
oersättligt värdefulla och positioneras därmed som särskilt utsatta för påverkan
av olika slag.79
Tanken att barn är värdefulla och sårbara återspeglas även i svensk
lagstiftning och regelverk där barn, enligt juristen Lena Olsen, positioneras
utifrån idéer om risk. Olsen kritiserar dock i flera studier utformningen av
lagstiftningen som hon menar inte är tillräckligt konsekvent och inte förmår
skydda barn från reklam och konsekvenser av konsumtion på ett lämpligt sätt.80
Hon är en av få som vetenskapligt granskat den svenska konsumtions- och
reklamlagstiftningen med avseende på barn och hon är också den senaste. Det
gör hennes studier till de enda som hanterar lagstiftningen så som den med några
undantag ser ut idag.81 Olsen fokuserar ett antal aspekter av lagstiftning som rör
barn och konsumtion med fokus på reklam och då särskilt TV-reklam, men även
den lagstiftning som rör barns rättshandlingsförmåga som konsumenter. Det
senare diskuteras också av Johanna Schiratzki.82
En tendens inom den tidigare reklamforskningen är att man tagit
utgångspunkt i att platsen för publicering, exempelvis en tecknad serietidning,

77 Klinth (2008)
78 SCB (2010) s. 72.
79 Sjöberg (2009); Prothero (2006)
80 Olsen (2004a); Olsen (2004b); Olsen (2006); Olsen (2008)
81 Tidigare gällande lagstiftning har granskats av Kallersand (1998); Ekdahl-Söderlund. Lag-

stiftningen har även sammanfattats av Plogell & Wårdman (2009) och Plogell & Sundström
(2004)
82 Schiratzki (2010)
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gör att det är barn som avgränsad grupp som möter och blir tilltalad av
reklamen. Att det enbart är barn som marknadsförarna velat nå kan dock
problematiseras. Sparrman visar genom analys av utformningen av flingpaket att
marknadsförare och producenter använder färgglad och lekfull visualitet för att
skapa ett barntilltal men att det visuella tilltalet också innehåller en dimension av
nostalgi och nytta som kan tolkas vara ett tilltal vänt till vuxna.83 Detta visar att
det finns ett intresse att få både barn och föräldrar att uppskatta och vilja köpa
samma produkter och varumärken, vilket är någonting som också betonas i
marknadsföringsforskning som syftar till att hjälpa marknadsförare att skapa en
god relation till barn. Sådan forskning framhåller att varumärken och karaktärer
som skapar ett gott klimat i familjen skapar ett tätare band mellan barnet och
produkten och utgår från antagandet att produkten kommer att sälja bättre.84
Detta resonemang ifrågasätter huruvida reklam som förefaller rikta sig till
barn på ett enkelt sätt gör det. Det gör att det exempelvis går att ifrågasätta om
annonser som publicerats i den så väl undersökta Kalle Anka & C:o har ett
genuint barntilltal som åsidosätter föräldrar eller bara inkluderar föräldrar på ett
annat sätt än tidigare. Den brittiska marknadsföringsforskaren Chris Preston
framhåller att det är svårt att avgöra om en viss reklam är avsedd för barn eller
vuxna samt att den ofta är avsedd för fler än en målgrupp. Han skriver dessutom
att den förväntade användaren av en viss produkt inte alltid står som målgrupp
för dess marknadsföring, vilket gör att reklam för leksaker inte alltid är riktad till
barn men att reklam för en bil kan vara det. Eftersom det i hög utsträckning är
vuxna som köper exempelvis leksaker menar Preston att det är orimligt att de
inte skulle ha tagits med i beräkningen i utformandet av reklam för sådana
produkter. Omvänt menar han att barn ibland står som målgrupp för
”vuxenreklam” på grund av att marknadsförarna räknar med att barn ska fungera
som medlare av reklambudskapet till sina föräldrar.85 I det senare får han
medhåll av Karin M. Ekström som menar att marknadsförare, utifrån en idé om
att budskapet når vuxna mer effektivt om det förmedlas av deras barn, länge
använt sig av barn för att få föräldrar att konsumera.86
Oavsett om barn är den primära målgruppen eller ej använder sig
marknadsförare av visuella strategier anpassade efter den valda målgruppen för
att skapa uppmärksamhet hos ”rätt” konsumentgrupp.87 Williamson beskriver
det som att reklamen är utformad för att anropa eller kalla till sig

83 Sparrman (2010) s. 226-227; Sparrman (2009) s. 309-310
84 Hémar-Nicolas & Gollety (2012) s. 26
85 Preston (2005) s. 64-66; Preston (2006a) s. 1-2, 9
86 Ekström (1999) s. 81, 84-86 100; Ekström (1995) s. 4-5
87 Dahlqvist & Linde (2009) s. 18, 47
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uppmärksamheten hos individer i en specifik grupp och att den skapar
kopplingar mellan en viss konsumentgrupp och vissa produkter.88 När den grupp
som reklamen kallar på och är riktad till är en specifik ålderskategori kan den
enligt Margareta Rönnberg som granskat TV-reklam benämnas som
”livsstadiereklam”.89 Reklam säger något om hur marknadsförare tolkat den
grupp som står som målgrupp och vad man trott ska intressera och tilltala
gruppen. När barn står som målgrupp för reklam finns då i reklamens visualitet
en idé om konsumenten,90 en ideal mottagare, modelläsare,91 eller ett implicit
fiktivt barn.92
Inom litteraturvetenskap finns diskussioner om visuellt barntilltal och då
utgår man ofta ifrån att just bilderböcker är för barn.93 Det innebär att när det
kommer till litteratur utgör bilden som sådan det barntilltal som förenklat
särskiljer böcker för barn från böcker för vuxna. Litteraturvetaren Peter
Hollindale som visserligen inte talar om bilder, utan beskriver barnlitteratur som
bestående av text och ”reading events”, läshändelser, menar att det i böcker kan
finnas något han kallar ”signs of childness”. Det är något som aktiverar en idé
om barn i texten, utan att det nödvändigtvis görs genom att barnkaraktärer skrivs
fram.94 Översatt till bild, och mer bestämt reklam, innebär det att barn kan vara
visualiserade både när barnkroppar syns och när de inte syns, i reklam avsedd
för vuxna såväl som för barn, samt i reklam som har ett visuellt tilltal som gör
att reklamen direkt eller indirekt riktar sig till barn som målgrupp eller
konsumentgrupp. Sammantaget innebär det att reklamens visualitet har potential
att framställa och konstruera barn som grupp och kategori på flera sätt och för
flera olika syften.
Bilder av kroppar fungerar som politiska slagfält och bilder av barn är
särskilt viktiga att granska eftersom de både skapar föreställningar om barn och
barndom samt möjliggör ifrågasättande av samhällets syn på barn och barns
relation till vuxna.95 Men forskning om visuella framställningar av barns
kroppar har, vilket barnforskaren Sparrman noterat, bara undantagsvis

88 Williamson (2005/1978) s. 40-41, 50-51
89 Rönnberg (2003) s. 15
90 Yakhlef (1999) s. 131
91 Björkvall (2003) s. 23-28
92 Wannamaker (2008) s. 10
93 Exempel på detta är Rhedin (2001) som trots en forskningsfråga om vad en bilderbok

egentligen utgår ifrån att bilderböcker är för barn.
94 Hollindale (1997) s. 76-83, 85
95 Pultz (1995) s. 7-8; Prout (2005) s. 10-15, 33-34
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tillkommit inom det akademiska barnforskningsfältet.96 Det är således en brist
som är parallell med bristen på studier kring barn och konsumtion.97 Vad gäller
såväl svensk som internationell forskning om hur människor porträtteras i
reklam är det dessutom oftare hur vuxna framställs med avseende på kön98 eller
etnicitet99 som står i fokus. Det är sällan ålder eller ålderskategorier.100 Vad
gäller barn finns internationella undantag som exempelvis Cook som granskar
bilder av barn i klädkataloger och reklambilder av barn i mamma- och
föräldratidningar,101 Tora Korsvold,102 Stephen Gennaro,103 Chris Boulton104
och AnnaMari Vänskä som studerar barn i klädreklam,105 Lindsey O´Dell och
Susan A. Sherr som granskar valkampanjer respektive välgörenhetsannonser,106
Barbara Gottfried107 som diskuterar könsstereotypisering av barn i reklam till
vuxna, Eileen Margerum som undersöker barn i amerikansk reklam mellan
1890-1960 samt Victoria D. Alexander som undersöker förändring av
framställningen av barn-föräldrarelationer i reklam under 1900-talet.108 Till
detta kommer Patricia Hollands studie av populärkulturella bilder av barn från
1970-talet till omkring år 2000. Hennes studie är särskilt betydelsefull eftersom
hon berör reklam och tematiker så som bilden av barnet som offer, det
konsumerande barnet, sexualitet samt värden och värderingar rörande barn.109
I två studier av barn i annonser publicerade i Dagens Nyheter under 2007
respektive månadstidningar för vuxna publicerade mellan 1980 fram till år 2000
granskas den visuella användningen av barn.110 I övrigt är framställningen av

96 Sparrman (kommande) s. 1
97 Cook (2000) s. 504; Martens, Southerton & Scott (2004) s. 155-182, Cook (2008) s. 230

Cook (2009) s. 277-279
98 Ex. Schroeder & Zwick (2004) s. 21-52; Hirdman (2002); Hirdman (2000); Schroeder &

Borgerson (1998) s. 161-210; Goffman (1979)
99 Ex., Schroeder (2006); O'Barr (1994); Grady (2007)
100 Ett undantag där en ålderskategori problematiseras är Lövgren (2009) som granskat bilden

av äldre kvinnor i bland annat reklam samt Carrigan, Marylyn & Szmigin (1999) som
granskar äldre i reklam.
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barn i reklam till vuxna i Sverige ett svagt beforskat ämne. Visuella
framställningar av barn finns dock i andra medier än reklam, så som i film,111
familjefotografier112 och konst113 vilket gör att Kajsa Widegrens studie av
flickor i svenska kvinnliga konstnärers bilder,114 Karin Sidéns studie av porträtt
av barn målade under den svenska stormaktstiden115 och Anne Banérs studier av
barn i äldre konst, svenska skämtteckningar och veckotidningsomslag116 också
har beröringspunkter med föreliggande studie. Forskningen av barn i bild visar
att framställningen av kropp är central för att gestalta kategorin samt att det är
ett ljushyat och tydligt könsmarkerat barn som återkommer i visuella
framställningar. Den visar också att bilden av barn och barndom är komplex och
att synen på barn är i ständig förändring.
Den förändrade synen på, och bilden av, barn är något konstvetaren Anne
Higonnet har fördjupat sig i. Hon visar att en mycket etablerad bildkonvention i
västvärlden sedan 1700-talet är att framställa barn på ett nostalgiskt sätt genom
att visa dem som som gulliga, naiva, och oskuldsfulla distinkt särskilda från
vuxna. Detta sätt att visualisera barn kallar hon det romantiska barnet. Under
senare delen av 1900-talet menar sig Higonnet se en förändring mot allt fler
bilder som framställer barn som kunniga och med inblick i aspekter av livet som
tidigare förbehållits vuxna, så som sexualitet. Det pågående skiftet i
bildkonvention menar Higonnet hör samman med ett skifte i den samhälleliga
synen på barn och att det speglar att barn allt oftare betraktas som kompetenta
aktörer som deltar i samhället, snarare än lever ett skyddat liv vid sidan av.
Därmed påvisar Higonnet hur viktiga bilder är för att skapa förståelse för barns
plats i samhället.117
Genomgången av studier som rör barn och reklam visar dessutom att det
finns öppningar för vidare forskning. Ekström påpekar att kunskap om
konsumenter och konsumtion ständigt måste uppdateras för att ta hänsyn till
förändringar som sker i samhället.118 Studier av reklam inom det svenska
barnkonsumtionsfältet granskar emellertid material som idag är förhållandevis
gammalt då inga av de reklamannonser som Brembeck et al, Mauthe eller
Björkvall undersökt är publicerade efter millennieskiftet. I Jarlbro, Sandbergs

111 Lury K. (2010); Lebeau (2008); Wilson (2003); Janson (2007)
112 Chambers (2001); Jensen (1994); Hirsch (1997); Spence & Holland (1991)
113 Brown (2002); Higonnet (1998)
114 Widegren (2010)
115 Sidén (2001)
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117 Higonnet (1998)
118 Ekström (2003) s. 128
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och Sveriges konsumenters studier av livsmedelsreklam granskades reklam
publicerad år 2005 respektive 2008 men analysen inriktades enbart på reklam
som marknadsför livsmedel.119 Det innebär att det saknas studier av mer aktuellt
material. Detsamma gäller analyser av lag-och regelverk eftersom dessa delvis
ändrats sedan Olsen genomförde sina studier.
Studier av reklam som rör barn intresserar sig ofta för en reklamtyp i taget,
antingen reklam som riktas till föräldrar och/eller andra vuxna, reklam riktad till
barn, eller reklam som visar barn. Här skiljer sig dock Brembeck et. al.s studie
eftersom den fokuserar barn i konsumtionssamhället med hjälp av flera
material.120 Studien visar att det för en vidare samhällsanalys är en fördel att ha
ett brett anslag samt att granska flera typer av material. Det gör det exempelvis
möjligt att resonera kring till att reklam som riktas till barn framställer barn som
självständiga medan analyser av reklam riktad till vuxna tvärtom betonar barns
behov av omhändertagande. Studier som utifrån ett större empiriskt material av
de tre vardagsreklamtyper som rör barn, det vill säga reklam riktad till barn,
reklam riktad till föräldrar och ”vuxenreklam” som visar barn och som
samanalyserats med en analys av lag- och regelverk saknas dessutom helt. Det
innebär att en granskning av hur barn görs till del av konsumtionssamhället
utifrån en kombinerad granskning av reklam producerad av marknadens aktörer
och den statliga lagstiftning som reglerar reklam har förutsättningar att bidra
med ny kunskap.
I det följande kommer jag att vända blicken mot det vidare internationella
barnkonsumtionsfältet för att diskutera hur värden och värderingar, känslor och
ekonomi på ett mycket komplext sätt möts och genomsyrar forskning om barn
och konsumtion samtidigt som det skapar splittringar som skär genom fältet.
Avsnittet berör såväl utgångspunkter för forskning, forskningsresultat som
analys av samhälleliga tendenser kring barn och konsumtion.

Barnkonsumtionsfältets ambivalenser
Medie- och kommunikationsforskaren Gunilla Jarlbro har i en studie publicerad
av Konsumentverket intresserat sig för de undersökningar som använts som
argument i en Europeisk offentlig debatt rörande TV-reklam riktad till barn
mellan åren 1994 och 2000. På den ena planhalvan i debatten står de som är för
och på den andra de som är emot att TV-reklam riktas till barn. Vad som, enligt
Jarlbro, kan verka paradoxalt är att båda sidor lyckas finna stöd i forskning som

119 Söt reklam och feta ungar (2007); Prinsessmuffins och chokladägg: en analys av livsme-
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passar det egna syftet. De som är emot reklam riktad till barn kan visa att barn är
sårbara och påverkas starkt, medan de som är för kan visa upp forskningsresultat
som visar att reklam inte har särskilt stora effekter på barn samt att barn är
kompetenta nog att genomskåda reklam. Jarlbro argumenterar för att denna
paradox möjliggörs av att de ledande organisationer/aktörer121 som engagerar
sig i debatten hänvisar till undersökningar som de själva initierat och finansierat.
Forskningsfrågorna ställs därmed på det sätt som är mest lämpliga för att ge
önskvärda svar. På så vis går forskning och lobbying hand i hand. Förutom att
forskningsresultat inom fältet blir svåra att jämföra visar det att ekonomiska
intressen och moral är inbyggd i forskningen. Att så är fallet föranleder Jarlbro
att efterlysa mer inomvetenskapligt akademiskt initierad forskning utan
ekonomiskt drivna intressen.122 I samma anda argumenterar Bjurström att
endast den forskning som är offentligt finansierad kan betraktas som oberoende
och icke-styrd av uppdragsgivarens intressen, i motsats till den sällan
offentliggjorda
forskning
som
bedrivs
av
exempelvis
privata
marknadsundersökningsinstitut knutna till reklambransch och företag.123 Det är
dock inte alltid så enkelt, menar jag, att göra den distinktionen eftersom
universitetsanställda forskare också bedriver och publicerar forskning i
samarbete med företag och i samarbete med eller på uppdrag av olika
organisationer.124 Av den forskning som tidigare nämnts är de två studierna av
livsmedelsreklam125 exempelvis genomförda av forskare, varav en är Jarlbro
själv, på uppdrag av organisationen Sveriges Konsumenter.126 Även de

121 Exempel på aktörer Jarlbro nämner är Consumers International som är en global konsu-

mentfederation med 260 medlemsorganisationer och där Sverige representeras av organisationen Sveriges Konsumenter, samt Toy Industries of Europe som är en sammanslutning av
europeiska leksakstillverkare och där Sverige representeras av branschföreningen Leksaksbranschen.
122 Jarlbro (2001) s. 5-8, 23-24
123 Bjurström (1994) s. 7
124 Exempel på forskning om reklam som gjorts i nära samarbete med och eller på uppdrag
av företag är ett forskningsprojekt om vad företaget Danone globalt förmedlar i sina annonser för Danonino-fruktkvarg för barn (Gram, de la Ville, Le Roux, André, Boireau &
Rampnoux (2010) s. 87-103; de la Ville, Coutant, Bobrie, Gram & Boireau (2010) s. 70).
125 Söt reklam och feta ungar (2007); Prinsessmuffins och chokladägg: en analys av livsmedelsreklam till barn (2008)
126 Sveriges Konsumenter är en partipolitiskt obunden, ideell paraplyorganisation. Dess enskilda medlemmar och närmare trettio medlemsorganisationer bevakar och arbetar för ”att
politiker, näringsliv och myndigheter alltid sätter konsumenternas intressen främst”. Sveriges Konsumenter ger ut konsumenttidningen Råd & Rön samt driver KonsumentCentrum i
Sverige AB som på uppdrag av kommuner och stadsdelar i Stockholms stad bedriver konsumentvägledning. När det gäller barn arbetar organisationen för ökat ansvarstagande och
skärpt regelverk. Sveriges Konsumenter, http://www.sverigeskonsumenter.se, 2011-12-20
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publikationer i vilka Jarlbro och Bjurström för fram sin kritik mot
utomakademiskt initierad och finansierad forskning kan betraktas som sådana
eftersom de gjorts på uppdrag av Konsumentverket. Därmed kan också de
drabbas av samma kritik. Redaktören för den vetenskapliga tidskriften Young
Consumers, Brian Young, anmärker på att Jarlbro efterlyser oberoende
forskning trots att hon själv skriver för det politiskt styrda Konsumentverket
som har ett statligt uppdrag. Han antyder därmed att hon tar ställning inte bara
för en viss typ av forskning utan även för Konsumentverkets och den Svenska
statens, som han menar, restriktiva hållning vad gäller reklam till barn.127
Dispyten rörande rätten att initiera forskning kring barn och konsumtion
samt det ifrågasatta värdet av forskningsresultat finansierade och initierade på
annat sätt än av akademin exemplifierar en tvistefråga inom
barnkonsumtionsfältet. Den visar hur ekonomi, åsikter och moral är starkt
sammantvinnade med varandra och att forskning inom fältet tenderar att
ifrågasättas och moraliseras kring. Jag menar dock att det är av mindre betydelse
att ifrågasätta forskningens uppkomst och ekonomi. Istället är det vad gäller
barnkonsumtionsforskningen särskilt viktigt att förhålla sig kritisk till vilka
metoder, teorier, begreppsdefinitioner, empiri och vilken uppfattning om
verkligheten enskilda studier utgår ifrån och ger uttryck för. Det centrala är hur
studien tolkar och definierar vad barn är, och med det menar jag inte vilka åldrar
som sammanförs under begreppet, utan vilken karakteristik och vilka värden
barn tillskrivs. Utgår en studie från att barn är naiva och tar skada av
konsumtion kommer dess slutsatser att avspegla detta på ett sätt som skiljer sig
från slutsatserna som är möjliga att generera om man initialt tolkar barn som
kompetenta och har rätt att ta del av konsumtionssamhället.128
Cook som påpekar hur känsligt och moraliskt laddat ämnet barn och
konsumtion är argumenterar för att samhällsdebatter som uppstår kring ämnet i
grund och botten inte har med konsumtionsfrågor att göra. Istället utgör
debatterna en strid mellan olika sätt att socialt, moraliskt och analytiskt tolka
och definiera vad barn är.129 Eftersom det inom barnkonsumtionsfältet existerar
en debatt, som exempelvis positionerar forskning i läger för eller mot reklam,
innebär det att det även inom forskning pågår en kamp om definitionen av vad
barn är, samt hur och när barn ska eller inte ska delta i konsumtionssamhället.
Det skapar splittring inom fältet eftersom de barn man talar om inte är de
samma.

127 Young (2003) s. 341-342
128 Cook (2005) s. 156-167; Sparrman & Sandin (2012), s.18
129 Cook (2004a) s.147-149; Cook (2000) s. 503; Cook (2007) s. 37-52
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I det följande kommer jag att diskutera de tre övergripande förhållningssätt
till barn som finns inom barnkonsumtionsfältet. Jag kommer att visa på vilka
sätt dessa huvudstråk förhåller sig till barn och konsumtion samt diskutera hur
de står i strid med varandra och därmed skapar konflikter. Slutligen diskuterar
jag på vilka sätt de genom att vara aktiverade samtidigt ger upphov till
ambivalens och förhandling om vad barn är och vad barns plats och roll i
konsumtionssamhället är eller ska vara.

Naivitet och skyddsbehov
Cook menar att den moraliska och analytiska hållning om barn som dominerar
barnkonsumtionsfältet sammanfaller med den utbredda allmänna meningen att
barn är sårbara och utsatta för risker.130 Det är ett synsätt som bygger på idén om
att barn är en särskild typ av människor, vilket är något barndomssociologen
Nick Lee utförligt har diskuterat. Lee menar att den västerländska synen på barn
och barndom är formad utifrån en syn på barn och vuxna som binära kategorier
där vuxna som kategori anses vara stabila och självständiga ”human beings” i
motsats till kategorin barn som tolkas som ”human becomings”, i blivande på
väg mot vuxenhet. Barn betraktas då som en grupp som förkroppsligar framtiden
och behöver skydd och kontroll under sin resa mot vuxenhet och fullt
medborgarskap. Vuxnas ”färdighet” innebär att de kan agera och delta aktivt i
samhället medan barns ”ofärdighet” och kunskapsbrister gör att de blir
betraktade som hjälpberoende, sköra, utsatta och passiva mottagare av andras
handlingar. Med den auktoritet vuxna tillskrivs följer att de ”måste” föra barns
talan, fatta beslut å deras vägnar, skydda dem mot diverse faror och dåligt
inflytande, samtidigt som de ska socialisera barn till framtida
samhällsmedborgare.131 Av detta följer att exempelvis arbete och konsumtion
som anses lämpligt för vuxna per definition framstår som direkt olämpligt eller
farligt för barn. Detta leder enligt Deborah Levison till att konsumtion fungerar
som en gränsdragningsprincip mellan barndom och vuxenhet.132
Idén om barn och vuxna som skilda typer av människor, som ”becomings”
respektive ”beings”, existerar som ett övergripande och reglerande samhälleligt
ramverk för att förstå barn och vuxna på. Enligt Nick Lee är detta dock inte ett
gångbart sätt att förstå eller beskriva vare sig barn eller vuxna människor och
deras livsvillkor på, vilket jag kommer att återkomma till.133

130 Cook (2004a) s. 147-149
131 Lee (2001) s. 5-10, 23-24, 31 se även James, Jenks & Prout (1998) s. 17-18
132 Levison (2000) s. 129
133 Lee (2001) s. 138-139
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Enligt ekonomhistorikern Orsi Husz och medie- och kommunikationsvetaren
Amanda Lagerkvist betraktas alla konsumenter, även vuxna, inom
kulturkonservativ och marknadskritisk argumentation, som passiva, naiva och
utsatta för duperande marknadskrafter.134 Det gör att när barn samtidigt blir
betraktade som ”becomings” fungerar de idealiskt att retoriskt lyfta fram som
offer i argumentation mot konsumtionssamhället. Det leder till att synen på barn
som naiva offer inte bara reproduceras inom barnkonsumtionsfältet utan också
används som ett argument i diskussioner om kommerisalism som inte i första
hand rör barn. Idén om barn som utsatta och naiva är dessutom så vida spridd att
representanter från hela det politiska fältet kan enas kring att konsumtion är en
fara för barn och kan dela en upprördhet kring hur förfärligt barn blir
behandlade av marknaden.135 Beryl Langer skriver att den här typen av
moraliserande ofta innehåller följande tre tematiker: produkter pekas ut som
orsaker till sociala problem, till exempel att vissa typer av leksaker och spel gör
barn våldsamma; underhållningsmedier och reklam framställs som orsak till att
barn blir materialistiska; och slutligen betraktas företag som giriga och
engagerade i en omoralisk exploatering av barn.136 Resonemanget utgår från en
syn på barn som naiva, oskuldsfulla, lättduperade och sårbara samt positionerar
dem i ett oppositionellt förhållande till en hotfull marknad och kulturindustri
som förför och utnyttjar.137 Detta kan exemplifieras med hjälp av ett citat ur
juridikprofessorn Joel Bakans bok Childhood under siege:
A massive and growing kid marketing industry is targeting children with
increasingly callous and devious methods to manipulate their forming and
vulnerable emotions, cultivate compulsive behavior, and addle their psyches with violence, sex, and obsessive consumerism. (…) in wealthy
countries we can protect children; we have the necessary means and resources to do so. The fact that we often choose not to, and instead allow
children´s interests to be sacrificed to corporations´ self-interested pursuit
of profit, is particularly objectionable. A society that refuses to protect its
most vulnerable members from harm and exploitation even when it can
(…) has truly lost its way.138

Bakan skriver fram barn som en särskild grupp med sårbara känslor och psyken
som en växande industri med hjälp av omoraliska metoder förvirrar med våld,
sex och tvångsmässig konsumtion. Vuxna å andra sidan positioneras som det

134 Husz & Lagerkvist (2001) s. 14-16
135 Cook (2007) s. 37
136 Langer (2002) s. 70-71
137 Cook (2004a) s. 149
138 Bakan (2011) s. 5, 6

32

”vi” som utgör samhället och som har ansvar att skydda barn, inte minst för att
värna samhället i stort.
Trots att debatter om barn och konsumtion ständigt verkar kunna få ny fart
har debatten om reklam och marknadsföringsmetoder varit nedtonad i Sverige
under senare år. Journalisten Katarina Bjärvalls bok, som delvis handlar om
barn, är liksom den USA-producerade dokumentärfilmen Köpgalna barn som
sändes i SVT 2008139 två av få tyngre offentliga debattinlägg som
uppmärksammat relationen mellan barn och konsumtion.140 Båda reproducerar
förhållningssättet om det sårbara naiva barnet gentemot en marknad som
utnyttjar och manipulerar. Samma förhållningssätt presenteras i rapporter och
debattskrifter publicerade på uppdrag av Konsumentverket. I Konsumentverkets
Drömprinsen och Glamourgullet: om könsschabloner i barnreklam blir barn
positionerade som ”becomings” som passivt influeras av marknadens visualitet
och blir starkt påverkade av reklam och konsumtionskultur. Debattskriften
argumenterar för att barns visuella omgivning måste uppmärksammas och
bevakas eftersom det ”i förlängningen handlar (…) om framtidens kvinnor och
män, om hur vi vill att de ska bli”.141 Barn görs därmed till skyddsvärda
symboler för framtiden.
Organisationen Sveriges Konsumenter uttrycker en liknande hållning vilket
syns i de av organisationen initierade forskningsrapporter som med syfte att
kartlägga livsmedelsreklam till barn vill åstadkomma en förändring av
marknadsföring riktad till barn och för att skapa debatt.142 Det är något som
tydliggör att forskningsrapporterna utgår från en initial bestämd uppfattning av
hur och vad barn är samt att företag, reklam och konsumtionssamhälle anses ha
negativ påverkan på barn. Eftersom rapporterna initierats för att förändra har de
ett aktivistiskt syfte. Det är något de delar med internationella böcker av
författare som Bakan, Juliet B. Schor, Susan Linn, Ed Mayo, och Agnes Nairn
vars syfte är att aktivera människor till att skapa opinion, hårdare lagstiftning
och ökad reglering av marknadens aktörer. De argumenterar för att barn är
utsatta och maktlösa i förhållande till en stark kalkylerande och närmast ond
marknad som för egen vinning behandlar barn på sätt som får förödande

139 Köpgalna barn (originaltitel Consuming Kids: The Commercialization of Childhood) av

Barbaro, Adriano & Earp, Jeremy (2008) sändes i SVT2 2008-12-14 och i Kunskapskanalen 2008-12-20
140 Debatter om barn och konsumtion har varit nedtonad i Sverige under senare år med undantag för debatt kring brist på konsumtion, alltså barnfattigdom, mer allmän konsumtionskritik med fokus på miljöfrågor och medievåldsdebatt. Se dock noterna 6-9.
141 Edström (1998)
142 Söt reklam och feta ungar (2007) s. 11; Prinsessmuffins och chokladägg: en analys av
livsmedelsreklam till barn (2008) s. 14
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konsekvenser nu och i framtiden.143 Utifrån detta förhållningssätt liknas
marknadens bemötande av, inställning till och ekonomiska intresse för barn vid
korrumpering,144 och en typ av grooming,145 kidnappning146 och pedofili.147
Med sådana begrepp klumpas marknadens aktörer samman som en enda enhet
som genom sitt beteende övermäktigt våldför sig på barn och utsätter dem för
enorma risker. För att påvisa dessa risker används utvecklingspsykologiska
förståelser av barn vilket, Cook påpekar, inte är ovanligt inom detta
förhållningssätt.148
Mary Jane Kehily och Alan Prout beskriver en utbredd föreställning att
dagens barndom befinner sig i ett tillstånd av kris och risk, vilket gör att den
med alla medel anses behöva ”räddas” och återföras till ett mer ”naturligt” och
moraliskt riktigt tillstånd som rådde i ett icke definierat bättre ”förr”.149 Krisen
handlar om en idé om att barn blir vuxna för tidigt samtidigt som vuxenheten
skulle vara på väg att infantiliseras och gå ner i åldrarna.150 Men att barndom på
grund av konsumtion, alternativt mediekonsumtion,151 anses vara i kris och på
väg att upplösas kan ses som en feltolkning eftersom det snarare handlar om att
det är ett barndomsideal som på olika sätt blir hotat genom att tillvaron
förändras.152 Idén om kris reflekterar, enligt Kehily, vuxnas oro och osäkerhet
inför nuet och framtiden. Oron appliceras på barn via ett romantiskt och
oskuldsfullt barndomsideal där barn ”får vara barn”.153 Mer reglering och
vuxenintervention betraktas som ett medel för att få barndomen mer lik den
ideala bilden av barndomen som fri från konsumtionskultur vilken kan ”smutsa”
ner barns antagna naturlighet och inneboende renhet och oskuldsfullhet.154

143 Schor (2004); Linn (2004); Mayo & Nairn (2009)
144 Barber (2007)
145 Mayo & Nairn (2009)
146 Acuff & Reiher (2005)
147 Marknadsförare som riktar sitt intresse mot barn liknas vid pedofiler i dokumentären

Köpgalna barn av Barbaro & Earp (2008) som sändes i SVT2 2008-12-14 och i Kunskapskanalen 2008-12-20. Texter där sexualiserade bilder i reklam och i medier som riktas till
barn och beskrivs med begreppet ”Corporate Paedophilia”- företagspedofili problematiseras
av Egan & Hawkes (2008).
148 Cook (2009) s. 276
149 Kehily (2010) s. 171-185; Prout (2005) s. 14-15
150 Jämför ex. Hayward (2012) s. 213-229
151 Postman (1994/1982)
152 Prout (2005) s. 15, 34
153 Kehily (2010) s. 183
154 Halldén (2009) s. 8-19
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David Buckingham poängterar att detta förhållningssätt bygger på vuxnas
uppfattningar och tal om barn. Det betyder att man sällan inkluderar barns egna
röster eller försöker förstå ur deras perspektiv.155 I sin tur innebär det, enligt
kulturstudieforskaren Jesper Olesen, att barn inte erkänns ha kompetens att
själva avgöra vad som ingår i en god barndom.156 Innebörden av detta är att
förhållningssättet tenderar att osynliggöra barn trots att det förefaller stå på
barns sida och vilja alla barns väl.

Kompetens och rättigheter
Diametralt motsatt till barn som naiva och passiva står ett förhållningssätt som
betonar barns kompetens och rätt att delta. Centralt är att barn betraktas som
individer som vet vad de vill och att det är viktigt att barn ska få vara med, få
välja och bestämma.157 Det är ett synsätt som glider samman med idén om barn
som medborgare och sociala aktörer.158 Vad som understryks är att barn är
kompetenta och socialt fungerande personer med förmåga och rätt att agera i
samhället. Det är en status som allt oftare, i skilda sammanhang, tillskrivs barn
och som visar att föreställningen om barns och vuxnas särarter utmanas och är i
förändring. Barn anses då i många avseenden vara lika vuxna, och precis som
dem kompetenta ”beings”.159
Därmed ses barn inte som passiva mottagare utan som kompetenta sociala
aktörer som är med och skapar det sociala livet. Denna syn på barn förespråkas
inom akademin särskilt av forskare inom den barndomssociologi som
utvecklades som en motreaktion mot forskning som studerar barn utifrån
utvecklingspsykologi och socialiseringsteori under slutet av 1980- och början av
1990-talet.160 Istället för att beskriva hela gruppen barn eller en viss åldersgrupp
i generaliserande termer betraktas barn och barndom som historiskt och
kulturellt konstruerade. Dessutom belyses individuella barn och deras
erfarenheter utifrån synsättet att barn är aktörer i nuet med åsikter och
handlingar värda att uppmärksamma och höras för sin egen skull. Inte för att de i
framtiden ska bli vuxna. Därmed blir barn betraktade som kompetenta ”beings,
istället för inkompletta ”becomings”.161

155 Buckingham (2007) s. 16
156 Olesen (2003) s. 8
157 Cook (2004a) s.147-149; Cook (2000) s. 503; Cook (2007) s. 37-52
158 Buckingham (2007) s. 16
159 Halldén (2007) s. 14; Sandin (2003) s. 234-236
160 James & Prout (1997) s. 7-30; Halldén (2007) s. 26-27
161 Lee (2001) s. 42-47, 54
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Intresseområdet för det barndomssociologiska barnforskningsfältet har sällan
varit konsumtion utan andra aspekter av barns vardagsliv.162 Å andra sidan har
det barndomssociologiska perspektivet vuxit vilket gör att forskning kring barn
och konsumtion numera allt oftare stödjer sig på barndomssociologins syn på
barn.
Forskning inom det akademiska barnforskningsfältet visar att barn är aktiva
deltagare i konsumtionssamhället. Den visar också att barn förhandlar pengars
värde och betydelse av konsumtion samt att de gör det tillsammans med och i
relation till andra vilket gör konsumtion till något som bidrar till att skapa och
upprätthålla sociala relationer och identitet.163 Denna forskning utmanar därmed
synen på barn som passivt utsatta för marknaden och dess metoder. Men enligt
Cook var det inte forskare inom akademin som var först med att systematiskt
anlägga en syn på barn som aktiva och kunniga, utan marknadsundersökare.164
Redan i början av 1900-talet identifierades barn som en kundgrupp som skulle
tillfredsställas och därför började man undersöka vad barn ville ha.165 Idag
menar Cook, Young och medieforskaren David Buckingham att
marknadsföreträdare regelmässigt betraktar och bemöter barn utifrån att de är
kompetenta konsumenter.166 Ett exempel på det syns i boken Designing for
children: marketing design that speaks to kids där författaren Catharine Fishel
med hjälp av intervjuer med leksaksproducenter och marknadsförare av
barnprodukter ger producenter råd om hur produktkoncept bör designas för att
fånga barns intresse. Hon, liksom de intervjuade marknadsföreträdarna, slår fast
att produkter för barn ska vara roliga, respektera barns intressen och intelligens
samt ska tillfredsställa och hålla vad de lovar eftersom barn inte är lättlurade.167
Resonemanget utgår från en syn på barnkonsumenten som en kompetent individ
som likt vuxna har rätt att ingå i och ta del av konsumtionssamhället, men
framförallt kan reflektera, välja och fatta egna beslut.168
Marknadens förhållningssätt till barn som kompetenta deltagare kan tolkas
som något som stärker barns roll och ger dem rättigheter i
konsumtionssamhället. Men i rådgivningsböcker som publiceras för
marknadsförare och företag är det tydligt att det inte är ett intresse för barns

162 Cook (2000) s. 504; Martens, Southerton & Scott (2004) s. 155-182, Cook (2008) s. 230

Cook (2009) s. 277-279
163 Ex. Olesen (2003); Johansson (2005); Pugh (2009); Sparrman, Sandin & Sjöberg (2012)
164 Cook (2009) s. 279
165 Daniel (2000) s. 499-490; Zelizer (2002) s. 378; Cook (2009) s. 269- 276
166 Cook (2007) s. 42; Cook (2004a) s. 147-149; Buckingham (2007) s. 17-24, Young (2003)

s. 333
167 Fishel (2001) s. 10-11
168 Cook (2004a) s. 149; Cook (2000) s. 503; Cook (2007); Buckingham (2007)
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rättigheter som driver marknadens aktörer att förhålla sig till barn som
kompetenta aktörer. James McNeal som är professor i marknadsföring och som
skrivit flera böcker till marknadsaktörer om barn som konsumenter uppmanar
företag att betrakta barn som viktiga, att lyssna och ta dem på allvar, eftersom
det ses som ett vinnande recept för vinstmaximering.169
Buckingham, liksom Cook och Olesen, lyfter fram att synen på barn som
kompetenta aktörer försätter barndomsforskningen i en märklig allians med
marknaden och mot dem som vill skydda barn.170 Det kan exemplifieras med
hjälp av journalisten Bjärvall som anser att synen på barn som kompetenta är en
bidragande anledning till att barn idag blir utnyttjade av marknaden. Hon skriver
att ”vuxenvärlden” inte förfasar sig som de borde över hur marknaden bemöter
barn. Att marknaden utnyttjar barn menar hon även att forskarvärlden, och då
implicit barndomssociologin, bidrar till på grund av att de betonar barns
kompetens i allt för hög grad.171 Vad detta tyder på är att barndomssociologins
perspektiv på det kompetenta barnet kan misstolkas för att försätta barn i risk
och att vara densamma som marknadens synsätt.
Cook understryker emellertid att det över lag finns stora skillnader i den syn
på barn som marknaden respektive barndomssociologin lyfter fram. Medan
barndomssociologin bygger på ett intresse för barn i sig är marknadens syften
ekonomiskt grundade.172 En annan skillnad är barndomssociologins tolkning av
barn som kompetenta sociala aktörer, vilket inte nödvändigtvis innebär
detsamma som att barn är kompetenta konsumenter.173 Att barndomssociologin,
som aktivt skriver sig bort från utvecklingspsykologi, inte tolkar barn på samma
sätt som marknadsaktörer syns även i marknadsföringslitteratur som
segmenterar och tolkar barn utifrån Piaget, Erikson och Kolhbergs
utvecklingspsykologiska teorier174 samt i marknadsföringsforskning som har
som mål att hjälpa marknadsförare att mer effektivt tilltala barn.175
Barndomssociologin tolkar barn utifrån konstruktivistiska perspektiv vilket
innebär att barn, familj eller tonåringar inte per se existerar utanför sin sociala
och kulturella kontext. Det gör det icke-kompatibelt med den typ av

169 Ex. McNeal (1999); McNeal (2007)
170 Buckingham (2007) s. 17; Olesen (2003) s. 158-159
171 Bjärvall (2005) s. 145
172 Cook (2005) s. 157; Cook (2009) s. 277-279
173 Olesen (2003) s. 151; Sparrman & Sandin (2012) s. 12
174 Acuff & Reiher (1997) s. 16; McNeal (2007) s. 19, 145-150
175 Bakir, Blodgett & Rose (2008) s. 255-266
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generaliserande
som
marknadens
målgruppssegmentering
och
176
marknadsundersökningar bygger på.
En ytterligare skillnad mellan det kompetenta barn barndomssociologin
skriver fram och det marknaden identifierar kan exemplifieras med hjälp av
Brandchild: remarkable insights into the minds of today's global kids and their
relationships with brands skriven av marknadskonsulterna Martin Lindstrom
och Patricia Seybold. Lindstrom och Seybold skriver att dagens barn är så vana
vid konsumtion och reklam att de inte bara är mer kritiska och medvetna än
tidigare generationers barn utan även mer skeptiska än dagens vuxna
konsumenter. De hävdar att det beror på att barn som lever idag aldrig upplevt
annat än att marknaden haft stort intresse för dem. I förlängningen innebär det
att Lindstrom och Seybold ger marknaden förtjänsten av att barn idag ”är” så
konsumtionskompetenta.177 Den här kompetensen understryker författarna så
starkt att det positionerar barn i en roll som experter visavi vuxna. Ekström visar
visserligen att barn kan ha konsumtionskunskaper som föräldrar saknar och att
vuxna blir influerade och lär sig om produkter och marknader av barn.178 Men
vad som sker i Lindstrom och Seybolds argumentation är att barn positioneras
som så väldigt kompetenta och trendkänsliga att det uppstår en extremform av
barn som ”beings”, eftersom det inte positionerar barn och vuxna som lika, utan
tvärtom mycket olika.
Olikgörande, och särskiljande, av barn från vuxna görs även i medier och
reklam som riktar sig till barn. Buckingham beskriver det som ett barntilltal
utformat utifrån vad han kallar ”anti-adultism”:
Significantly, children are defined here primarily in terms of being not
adults. Adults are boring; kids are fun. Adults are conservative; kids are
fresh and innovative. Adults will never understand; kids intuitively know.
In the new world of children’s consumer culture, kids rule.179

Genom att framhålla barn som speciellt betydelsefulla konsumenter utifrån
”anti-adultism” upprättas en maktrelation där marknaden gör sig lierad med barn
gentemot deras föräldrar och andra vuxna. På detta sätt skapas ett
generationsglapp där barn och vuxna står som varandras motpoler och som
oeniga i frågor om konsumtion.
Framställningen av barn som hyperkompetenta konsumenter och annorlunda
från vuxna gör att barn kan framstå som mystiska varelser som är svåra att förstå

176 Cook (2009) s. 277-279
177 Lindstrom & Seybold (2003) s. 1-15
178 Ekström (2007) s. 203-217
179 Buckingham (2007) s. 16
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sig på och svåra för marknaden att fånga.180 Deras konsumtionspreferenser i en
föränderlig värld blir något marknaden aldrig riktigt kan vara säker på, vilket
kräver en ständig kunskapsuppdatering. Det motiverar och förklarar en
efterfrågan på böcker som Lindstroms och Seybolds samt förklarar uppkomsten
av företagskonferenser som amerikanska Kid Power som drar marknadsförare
och företag för att få svar på vad barn tycker om, vilka produkter de vill ha och
hur man framgångsrikt når barn med marknadsföring.181
Inom det förhållningssätt till barn som betonar barns kompetens och rätt till
deltagande inom konsumtionsområdet utkristalliseras alltså tre spår;
barndomssociologins barn sedda som sociala aktörer och kompetenta ”beings”,
barn sedda som kompetenta konsumenter samt ett hyperkompetent barn som
skiljer sig från vuxna eftersom vuxna degraderas till inkompetens.
Att barndomssociologin och marknadsföreträdare båda driver ett
förhållningssätt som sätter barns kompetens i centrum innebär alltså inte att man
talar om samma sak, men konsekvensen blir i delar densamma eftersom båda tar
avstånd från att barn skulle vara särskilt naiva. Man accepterar, och för
marknadens del uppmuntrar, att barn är en del av konsumtionssamhället.
Gentemot det tidigare förhållningssättet skapas en polarisering, vilket är något
som även belysts av exempelvis Cook och Buckingham.182 Jag gör dock en
annan analys av den tidigare forskningen och identifierar ett tredje
förhållningssätt, där element som rör ålder, förändring och lärande samlas.

Lärandets springande punkt
Det tredje stråket inom barnkonsumtionsforskningen kretsar kring ålder,
förändring och lärande. Centralt och gemensamt för de två i övrigt mycket olika
akademiska skolor som samsas här är den springande punkt och de processer
som gör att barn övergår från att vara naiva till att bli kritiska och kompetenta.
Det förhållningssätt jag nu kommer att diskutera har således en koppling till de
förhållningssätt som jag hittills talat om. Kopplingen till de båda kan förstås
med hjälp av ett citat från Jarlbro:
En kärnfråga för såväl reklamförespråkare som för dess motståndare, är
vid vilken ålder barn förstår reklamens avsikt. Denna fråga måste anses

180 Buckingham (2007) s. 16
181 Kid, Youth and Parent Power, http://www.kidparentpower.com/Event.aspx?id=450888,

2012-12-06
182 Exempel på forskare som tidigare diskuterat de två förhållningssätten kring barn som na-

iva och skyddsvärda alternativt kompetenta konsumenter med rättigheter är Olesen (2003)
s. 25-35; Cook (2004a) s. 149; Buckingham (2007) s. 16; Brusdal & Frønes (2008) s. 120;
Buckingham & Tingstad (2010) s. 3-6
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viktig, eftersom det är först när den kompetensen utvecklats hos barnet
som man kan sluta att se barnet som ett hjälplöst ”offer”. Först då kan
man argumentera för att barnet faktiskt kan ha ett kritiskt förhållningssätt
till reklamen.183

Citatet speglar hur ett fokus på barn, konsumtion och reklam, oavsett om man
ser kopplingen mellan dem som något negativt eller positivt, lätt rör frågan om
när barn är naiva offer och när de blivit kompetenta. Det innebär dels att det
existerar en idé om ett tillfälle som fungerar som en vattendelare för när barn är
det ena eller det andra, dels att fokus hamnar vid mätning av kunskaper i relation
till ålder och försök att finna och hantera den här gränsen.
Det finns en mängd forskning som syftar till att mäta och svara på om, vad,
hur och när barn förstår exempelvis reklam och hur den påverkar dem. Ofta görs
då en uppdelning av barn i åldersgrupper mot bakgrund av teorier om kognition
och utvecklingspsykologi.184 En stor del av den här forskningen är
konsumtionssocialisationsforskning som intresserar sig för när och genom vilka
processer barn tillskansar sig kunskaper, färdigheter och attityder för att kunna
fungera som konsumenter. Med andra ord undersöker man hur barn, som initialt
anses naiva och placerade utanför konsumtionssamhället, genom socialisering
tar till sig kunskap för att slutligen nå vägs ände, som kompetent vuxen
konsument.185
Enligt Deborah Roedder John ger konsumtionssocialisationsforskning
teoretisk kunskap om hur barn blir konsumenter vilket gör den viktig för
marknadsaktörer som vill få inblick i barns uppfattningar och beteenden.
Därmed ligger den till grund för marknadens åldersanpassade bemötande och
utformning av marknadssegmentering av barn som konsumenter. Samtidigt
tjänstgör konsumtionssocialisationsforskning som underlag för att ställa upp
åldersgränser för barns kompetens av dem som leder kampen för att skydda barn
mot skadlig konsumtion.186 Roedder John beskriver med andra ord att samma
forskning och forskningsresultat används i diametralt olika syften. Om detta
skriver även Bjurström som påpekar att konsumtionssocialisationsforskningens
resultat efterfrågas av marknadsintressenter, för att utforma produkter, bemöta
barn som konsumenter och intressera ”rätt” åldersgrupper, och av statliga
myndigheter som använder resultaten som underlag för policydokument och
lagsstiftning för att skydda barn från konsumtion. Han menar att det faktum att
dessa båda aktörer använder samma forskningsresultat i så olika syften skapar

183 Jarlbro (2001) s. 24
184 Roedder John (1999) s. 3-23
185 Cook (2009); Roedder John (1999)
186 Roedder John (1999) s. 207
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en rundgång som leder forskningen att ställa samma frågor av typen ”när kan
barn…” det ena och ”när kan barn…” det andra.187
Konsumtionssocialisationsforskning är problematisk av flera skäl. Dels är det
svårt att avgöra när socialisering börjar och när den slutar, vilket leder till
problem att påvisa om eller när konsumtionssocialisation har skett.188 Precis
som den så kallade effektforskningen som syftar till att avgöra hur reklam
påverkar barn, brister den även i att bestämma samband mellan orsak och verkan
eftersom det i princip är omöjligt att isolera orsaksfaktorer. Bjurström menar
dessutom att det är problematiskt att effektforskningens resultat ofta vilar på
observationer i laboratoriemiljö eftersom det ger skeva svar på vad barn
verkligen kan och förstår.189 Ytterligare ett problem lyfts fram av Jarlbro är att
studier som säger sig mäta reklamens effekter på barn har problem att definiera
vad förståelse innebär, samt att definitionerna av centrala begrepp ofta skiljer sig
åt mellan olika undersökningar vilket försvårar jämförelser mellan dem.190
Utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv visar Ann-Carita Evaldsson och
Anna Sparrman i en etnografisk studie att barn är aktiva i meningsskapandet av
de konsumtionsbudskap de möts av och att de utifrån egna erfarenheter och i
interaktion med andra skapar en situationsbunden förståelse av reklam. Detta
undergräver forskning som försöker avgöra när barn förstår marknadsbudskap,
eftersom det betyder att barns förståelse av reklam är en social process som inte
tar slut i samma stund som barnen tittat färdigt på ett reklaminslag.191 Evaldsson
och Sparrman belyser med andra ord hur svårt det är att mäta förståelse och att
skapa en konsekvent bild av vad barn kan när.
Det faktum att konsumtionssocialisationsforskning och dess stadieteorier och
utvecklingspsykologi används av marknaden såväl som av barnskyddare gör att
denna typ av forskning i sin förlängning byggs in i såväl lagstiftning och
regelverk som i reklam, i leksaker och produkter för barn. Det får till följd att
utvecklingspsykologins utgångspunkter reproduceras inom konsumtionsområdet
samt återskapar ”being”/”becoming”-dikotomin där barn positioneras som
inkompletta och vuxna står som ideal.192
Cook ställer sig mycket kritisk till konsumtionssocialisationsteori eftersom
den framställer barn som passiva varelser som på ett mekaniskt sätt förändras
och slutligen uppnår det rätta och mogna tillståndet hos en vuxen konsument.

187 Bjurström (2004) s. 4-6
188 Ekström (2006) s. 72
189 Bjurström (1994) s. 10-14, 26, 33-38, 45-47
190 Jarlbro (2001) s. 23-24
191 Evaldsson & Sparrman (2009) s. 120-124
192 Halldén (2007) s. 33; Cook (2008) s. 233
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Därmed påpekar han att perspektivet skapar en normativ bild av hur den rätta
konsumenten är och hur det rätta och sanna sättet att förstå reklam är.193
Inom det barndomssociologiska fältet skriver man ofta bort sig från
utvecklingspsykologi och socialisationsteorier, men trots det syns då och då en
föreställning om att det existerar en skärningspunkt där naivitet övergår till att
bli kompetens. Det är då inte något som nödvändigtvis sker av sig själv eller
som är relaterat till ålder, utan poängen är att en god pedagogik kan frammana,
snabba på och leda barn till att bli kompetenta. Shirley R. Steinberg hävdar att
dagens konsumtionssamhälle kräver pedagogik som ökar barns förståelse av
medier och ger dem verktyg att hantera komplexa frågor som makt, förtryck och
exploatering. Hon menar att barn idag riskerar att bli exploaterade av
konsumtionsideologi vilket leder henne att argumentera för en kritisk pedagogik
som gör barn mer informerade och kompetenta.194 Ett liknande budskap
framhåller Jane Kenway och Elizabeth Bullen som argumenterar för att skolan
behöver lyfta in populärkultur och konsumtionspraktiker in i klassrummet och
anlägga en pedagogik bättre anpassad till den kommersiella verklighet barn
lever i. Skolan behöver kunna hänföra barn på samma sätt som marknaden gör,
vilket kräver nya sätt att tänka kring såväl ämnesstudier som medie- och
konsumtionsundervisning, och som enligt dem skulle ge barn en autentisk
reflexivitet inför konsumtionssamhället.195
Innebörden av den här pedagogiseringen är ett fortsatt fokus på gränslandet
mellan inkompetens och kompetens eftersom den kombinerar en syn på barns
naivitet och utsatthet med idén att barn med rätt utbildning ska bli kompetenta
konsumenter. Konsumtionssamhället betraktas här som ett problem för barn på
grund av att de inte är tillräckligt rustade för det. Istället för att kompetens
utvecklas
på
ett
tillfredställande
sätt
av
sig
själv,
som
konsumtionssocialisationsforskningen antyder att den gör anses socialisationen
till konsument här behöva skyndas på, förbättras och förfinas. Innebörden blir
att så fort barn kan förstå och vara kritiska på rätt sätt uppnås ett gott tillstånd
och en problematisk tillvaro blir stabiliserad. Detta skriver fram en normativ bild
av hur barn ska kunna delta i konsumtionssamhället samt visar att barn förväntas
vara delaktiga, samtidigt som de idag inte anses vara tillräckligt kompetenta
eller kompetenta på rätt sätt. Det är den välinformerade och kritiska
konsumenten som är målet, vilket är samma grundtanke som finns i
konsumtionssocialisationsteorier.196

193 Cook (2010) s. 64-69
194 Steinberg (2011) s. 50-51
195 Kenway & Bullen (2001) s. 119, 151-188
196 Bjurström (2004) s. 8-9
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Förhållningssättet bygger alltså på idén om att de barn som inte kan och som
inte förstår har problem samt att det skydd som krävs är kunskap och lärande.
Det skriver fram lärande som någonting oproblematiserat och gott, men som
historikern Harvey Graff påpekar så är inget lärande värdeneutralt. All kunskap
inbegriper förförståelser och förväntningar, och det samma gäller verktygen för
lärande.197 Det pedagogiska förhållningssättet kan således problematiseras, och
det kan särskilt göras genom att belysa att ”det lärande barnet” förutom i
forskning framhålls i kampanjer och utbildningsmaterial som tagits fram av
aktörer kopplade till stat såväl som marknad.
Konsumentverkets barn- och skolsatsningar, Sveriges Annonsörers
utbildningsmaterial Mediasmart, Tidningsutgivarnas Mediekompass och
Skolsajten för värdegrunds- och samhällsfrågor Värdegrunden som drivs av
utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media AB är alla utbildningsmaterial som
syftar till att öka barns kunskap i konsumentfrågor, mediekritik och kritisk
tolkning av reklam.198 De vänder sig till direkt barn alternativt till lärare som
stöd för undervisning och dess mål är att få barn att bli rationella och kritiska
konsumenter. McNeal som också förespråkar ökad konsumtionsutbildning gör
det på grundval av att den gör det möjligt att på ett tryggt sätt fortsätta låta barn
vara samhällets viktigaste konsumenter.199 Det är ett uttalande som tyder på att
marknaden har ett egenintresse av att betrakta barn som lärande och att stötta
barns konsumtionsträning. Lydia Martens beskriver det så här:
…without consumer knowledge of and adherence to rules of commodity
ownership and exchange, commerce could not exist. It has therefore been
in the interest of commerce to ensure that consumers are informed about,
and even coerced into, appropriate forms of behavior when in the market
place.200

Marknadens framtida existens kan därmed betraktas som beroende av att barn
lär sig att på ett lämpligt sätt bete sig som konsumenter. Fokus på lärande
fungerar därmed som ett sätt att forcera barn att i framtiden handla rätt och
konsumera på ett kompetent sätt och samtidigt trygga dagens ekonomiska

197 Graff (2001) s. 13-15
198 Konsumentverkets Skolwebben http://www.konsumentverket.se/Skola, och Ung konsu-

ment, http://www.ungkonsument.se; Sveriges Annonsörers utbildningsmaterial Mediasmart, http://www.mediasmart.se; Tidningsutgivarnas hemsida Mediekompass,
http://www.mediekompass.se; Skolsajten för värdegrunds- och samhällsfrågor Värdegrunden som drivs av utbildningsföretaget Kunskapskraft & Media AB
http://www.vardegrunden.se, 2012-02-17
199 McNeal (2007) s. 389
200 Martens (2005) s. 345-346
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system. Liksom Konsumentverkets statliga konsumtionspedagogik gör detta
konsumtionspedagogiken
politisk
eftersom
den
fostrar
konsumenter/samhällsmedborgare att reproducera ett system som liknar
dagens.201
Att utbildningsmaterial och konsumtionspedagogik riktas till lärare och barn
gör att ansvaret för att barn ska kunna hantera konsumtionssamhället i
förlängningen placeras på barn själva. Det är således inte företag som måste ta
större ansvar eller politiker som ska stifta hårdare lagar utan det är barn som ska
förändras. Förhållningssättet undviker därmed den typ av systemkritik som
framhävs i relation till synen på barn som naiva och skyddsvärda där vuxnas
ansvarstagande kräver till exempel hårdare lagstiftning. Utifrån ett sådant
förhållningssätt skulle pedagogisering kunna kritiseras utifrån argument om att
konsumtionsutbildning leder till att marknadens exploatering av barn legitimeras
och kan fortgå.
Det tredje förhållningsätt som jag nu diskuterat innefattar alltså dels
konsumtionssocialisation, dels ett stråk inom vilket pedagogisering och lärande
är centralt. Gemensamt för båda är intresset för de faktorer och den process som
får barn att gå från okunskap och naivitet till ideal kompetens. Ålder är en
aspekt som aktualiseras, men också kognitiv utveckling, socialisering samt
pedagogiska metoder för att skapa kritiska och goda konsumenter.
Som jag nu visat i denna genomgång av tidigare forskning förstås och tolkas
barn inom barnkonsumtionsfältet utifrån tre grundprinciper. Med dessa principer
eller förhållningssätt följer skilda sätt att se på barns rätt till skydd alternativt
delaktighet inom konsumtionssamhället. När barn betraktas som naiva och
skyddsvärda är marknaden och dess bemötande ett problem. Inom det andra
förhållningssättet är konsumtionssamhället inte ett problem för barn eftersom de
kan hantera och förstå det. I det sista ligger det problematiska i när och hur barn
brister i kunskap och när och hur de blir tillräckligt kunniga och kritiska. Dessa
sätt att förhålla sig till barn och konsumtion blir, när de ställs mot varandra,
precis som Cook påpekar,202 involverade i en kamp om betydelsen och
innebörden av vad barn är och på vilket sätt barn bör delta i
konsumtionssamhället.
Att samtliga tre förhållningssätt ryms inom barnkonsumtionsfältet är delvis
en konsekvens av att skilda forskningstraditioner producerar och reproducerar
olika idéer om vad barn är. Men beroende på hur forskningen ringas in och vad
man drar för slutsatser finns även exempel på att de går över disciplingränser.
Konsekvensen av att barnkonsumtionsfältet, definierar barn på så olika sätt är att

201 Olesen (2003) s. 151-152
202 Cook (2004a) s. 147-149; Cook (2000) s. 503
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fältet drar åt skilda håll och därmed är splittrat. Det i sin tur gör att
barnkonsumtionsforskningen bidrar till en vidare samhällelig ambivalens kring
barn och konsumtion. Det är en ambivalens som till vardags också visar sig
genom att såväl föräldrar som barn har en mycket komplex syn på hur barn ska
delta i konsumtionssamhället och huruvida barn är naiva, kompetenta eller i
första hand lärande.203
Eftersom den samhälleliga ambivalensen genomsyrar forskning och frågor
rörande barn och konsumtion menar jag att det är centralt att ta den som
utgångspunkt för att kunna förstå och granska barn och konsumtion i dagens
samhälle. Sammantaget fungerar därmed beskrivningen av den tidigare
forskningen som det problemområde som den här studien förhåller sig till.
Genom att betrakta ambivalens som en bakgrund kan den här studien närma sig
frågor om barn och konsumtion på ett sätt som inte reproducerar, utan
problematiserar barnkonsumtionsfältets grundläggande förhållningssätt.

Syfte och frågeställningar
Den här studien undersöker olika aspekter och skärningspunkter mellan barn,
vardaglig konsumtion och reklam med fokus på visualitet vilket gör att den
möjliggör en mångfacetterad diskussion om barns roll i konsumtionssamhället.
Genom att granska framställningar producerade av marknaden såväl som staten
avser den att bidra till att fördjupa och bredda barnkonsumtionsfältet samt den
barnforskning där vardagsliv och delaktighet är centrala aspekter.
Det övergripande syftet är att studera hur barn framställs och görs som
konsumenter och som kategori när barn på olika sätt är inkluderade och
synliggjorda i konsumtionssammanhang. Frågeställningen är således – Hur
framställs och görs barn som konsumenter och kategori när de blir inkluderade
och synliggjorda? Det betyder att jag granskar hur barn bemöts som
konsumenter samt vilka egenskaper och karakteristika som lyfts fram och
synliggör barn som kategori. Mot bakgrund av det nu framskrivna
problemområdet finns även ett intresse för hur barn utesluts och osynliggörs. Jag
undersöker hur dubbeltydighet och ambivalens förhandlas vad gäller definitioner
och innebörder av barn, konsumtion och reklam utifrån lagstiftning och
vardagsreklam.
I vart och ett av kapitlen ställs olika frågor relaterade till studiens olika
material. I det första empiriska kapitlet, kapitel 3, undersöker jag det lag- och

203 Brusdal (2007) s. 391-396; Eckert (2001) s. 228-229; Young, de Bruin & Eagle (2003) s.

475-490; Evaldsson & Sparrman (2009) s. 120; Sparrman (2009) s. 305-306, 309-310
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regelverk som omgärdar barn, konsumtion och reklam där den övergripande
frågan är – Vilka föreställningar om barn och reklam konstrueras i det och hur
motiveras att barn ska ha ett särskilt skydd?
Vad gäller hur barn synliggörs i vardaglig reklam granskas i kapitel 4 hur
annonser publicerade i tidningar som riktar sig till en allmän vuxen målgrupp
framställer barn. – Hur fungerar barns kroppar som visuella objekt för att göra
reklam och vad förmedlas när barn framställs för att konsumeras visuellt? I
kapitel 5 granskas adresserad direktreklam skickad till nyblivna
förstagångsföräldrar med uppmaningar om att konsumera till eller med
anledning av barn. – Vilka egenskaper och karakteristik av spädbarn, men också
av föräldraskap, är det som framställs för att få föräldrar att konsumera?
Slutligen undersöks, i kapitel 6, tidningar för barn. Ur ett visuellt
konsumtionsperspektiv är de dubbelt intressanta eftersom de innehåller olika
former av reklam och är produkter producerade för barn som konsumentgrupp
Frågorna som undersöks är – På vilka sätt gör tidningar för barn reklam och hur
framställs och görs barn som målgrupp?
För att kunna besvara dessa frågor krävs en teoretisk problematisering av hur
jag ser på barn, hur det är möjligt att se och tala om att ett barn framställs och
görs visuellt, samt en diskussion om vilka teoretiska och metodologiska verktyg
jag tar till hjälp. Jag kommer i det följande att diskutera studiens teoretiska och
metodologiska utgångspunkter.
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Kapitel 2
Teoretiska och metodologiska
utgångspunkter

Den här studien utgår ifrån och accepterar att barn är en icke-separerbar del av
konsumtionskulturen och har intresse för hur denna sammanflätning sker. Som
jag visat med hjälp av den tidigare forskningen är motstridighet och ambivalens
en den del av hur barn tolkas och förstås i förhållande till konsumtion. Sådana
stridigheter som forskningsfältet betraktar jag som något som i grunden rör
frågor om vad barn är och vilken syn på barn som ska råda.204 De tre
övergripande förhållningssätten som diskuterades tidigare betraktar jag därför
som försök att fixera en viss sanning om vad barn är. Jag använder mig av ett
diskursanalytiskt perspektiv som utgår från att verkligheten är en produkt av vårt
sätt att kategorisera den och framställa företeelser på. Det gör att jag tolkar
förhållningssätten som diskurser som är centrerade kring innebörden av barn.
Ambivalensen som uppstår mellan dem ser jag därmed som diskursiva
förhandlingar. I det här kapitlet kommer jag att förklara denna teoretiska ingång
närmare och visa vad det får för metodologiska konsekvenser för studien.
Kapitlet berör såväl teoretiskt grundläggande premisser samt metod och en
övergripande redogörelse för det tillvägagångssätt som studiens material
granskas utifrån. Inledningsvis diskuterar jag det speciella i att analysera
kategorin barn samt redogör för det teoretiska och metodologiska begrepp jag
kallar barnighet. Därefter kommer jag att tydliggöra studiens diskursanalytiska
anslag, i vilket jag visar hur en kritisk visuell diskursanalys kan användas som
teori och metod för text såväl som bild.

Barn som ambivalent och situerad kategori
Generellt betraktas barn idag som en särskild grupp människor som skiljer sig
från vuxna. Lee menar att detta skapar en förståelse kring barn och vuxna som

204 Cook (2004a) s. 149
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binära kategorier. Synsättet är så utbrett och starkt att Lee benämner det för ett
”dominerande ramverk” för allt som rör barn. Ramverket är problematiskt
eftersom det dels ger en missvisande bild av barns och vuxnas
levnadsförhållanden dels positionerar vuxna som ”human beings” och barn som
”human becomings”. Resultatet av det senare är att vuxnas makt över barn blir
så fastslagen att barn tvingas till ett mer långtgående beroende av vuxna än vad
som är motiverat av att barn på grund av fysisk svaghet är i behov av vuxnas
omsorg.205 Konsekvensen av det är att barn som grupp är strukturellt
underordnade vuxna samt tystade och uteslutna från stora delar av samhällslivet.
Inom offentliga sammanhang där makt och politik utövas är barn oftast helt
uteslutna, vilket gör att de vare sig har möjlighet till opinionsbildning eller
problemformuleringsprivilegier. Istället är det främst inom mikrosamhället i
familj, hem, skola och det närmaste grannskapet som de har möjlighet att själva
påverka sin situation. Trots barns känslomässiga betydelse är barn därför den
grupp i en samhällelig makthierarki som har allra minst makt.206 Detta skapar en
social åldersordning som kan liknas vid ett förtryckande genussystem som
ignorerar och utesluter kvinnors röster.207
Inte minst på grund av att ålder har med makt att göra behöver ålder och
åldersrelaterade indelningar, precis som indelningar baserade på exempelvis kön
och etnicitet, problematiseras.208 I jämförelse med sexism och rasism är det
dock ovanligt att ålder och åldersordning diskuteras som en grund för
diskriminering och segregation. Inom barndomssociologi finns emellertid
begreppet ”adultism” för att tala om en vuxencentrerad maktposition.209 Även
begreppet ”ålderism” som ringar in vilken åldersbaserad typifiering som helst
där människor differentieras utifrån förgivettagna föreställningar om att ålder
(eller egentligen livslängd och därmed tid) står som orsak till specifika
egenskaper och beteenden kan användas.210 Ålderism är ett begrepp som i högre
utsträckning kan förstås som en begreppslig parallell till sexism och rasism
eftersom det inte på samma sätt som adultism antyder ett binärt förhållande utan
öppnar upp för problematisering av maktförhållanden mellan olika
ålderskategorier.

205 Lee (2001) s. 7-10, 23-24, 36-38, 44-46
206 Qvortrup (2005) s. 1-2; Prout (2005) s. 52, 65-66; Pugh (2009) s. 19-20; Närvänen (2009)

s. 24
207 Alanen (1992) s. 1-6, 53-54; Oakley (1994) s. 14, 19
208 Närvänen (2009) s. 18-19
209 Alanen (1992) s. 54-59; Halldén (2007) s. 33
210 Krekula, Närvänen & Näsman (2005) s. 84-85
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Som jag ser det är samhället på många sätt både ålderistiskt och adultistiskt,
men som jag tidigare berört existerar samtidigt ambivalens och avsteg från det
mönster som gör att barn ofta underordnas och undervärderas i förhållande till
andra ålderskategorier. Barndomssociologins ursprungliga idé och försök till
lösning på barns underordning innebär att uppvärdera barn och se dem som
kompetenta sociala aktörer, värda att höra och studera i egen rätt, som ”beings”
jämställda med vuxna. Detta menar dock Lee skapar svårigheter att hantera att
barn samtidigt som de är kompetenta sociala aktörer i nuet också befinner sig i
förändring och många gånger är beroende av andra. Det innebär i sin tur att
vuxnas status som standardmänniska och idén om att vuxna är oberoende och
”färdiga” blir stärkt. Istället är människor, oavsett ålder, alltid är beroende och i
förändring enligt Lee.211 Vad gäller konsumtion visar Ekström att inte bara barn
socialiseras till konsumenter av vuxna utan att processen också är omvänd.212
Det betyder att vuxna precis som barn är lärande samt att det inte existerar
någon komplett färdig ”human-being” som barn vare sig kan vara på väg emot
eller vara som. I grunden är alla människor samtidigt beroende och oberoende,
kompetenta och inkompetenta, aktörer i nuet och ofärdiga i konstant förändring.
Livslängd är bara en av många faktorer för mänsklig variation framhåller Lee,
som menar att variation främst är beroende av den kontext den enskilde är
involverad i. Därmed argumenterar han för att dikotomiseringen av barn
gentemot vuxna behöver lösas upp och problematiseras, men utan att barn och
vuxna tolkas som en enda grupp. 213
Detta leder till att barn måste betraktas som en komplex kategori och inom
konsumtionsområdet innebär det en mer mångbottnad förståelse som både
erkänner barns kompetenser och behov av särskilt skydd.214
Lee menar att det i enskilda sammanhang vid ett specifikt tillfälle går att
avgöra huruvida ett barn är ”being” eller ”becoming” eller när de är som eller
annorlunda från vuxna. Men för att avgöra det krävs en specificering av med
vilken eller vilka vuxna, samt vilka karakteristika eller kompetenser som
jämförelsen avser. Så snart vi försöker skapa ett generaliserande svar på hur
barn är, över tid i olika sammanhang och som en större grupp, uppstår
motsägelser och motstridigheter.215 Det betyder att ett mer teoretiskt och icke-

211 Lee (2001) s. 47, 54, 76, 85- 86, 122-124
212 Ekström (2006) s. 82-87; Ekström (2007) s. 335-344
213 Lee (2001) s. 103, 137, 140-143; Halldén (2003) s. 33-35
214 Cook (2005) s. 155-159; Buckingham (2011) s. 226-227; Sparrman & Sandin (2012) s. 12
215 Lee (1999) s. 465
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generaliserande förhållningssätt till barn kräver ett tankesätt som inkluderar
ambivalens eftersom det inte går att fånga in vad barn generellt är.216
Av detta följer att forskaren måste anlägga en sökande och kontextuell
inställning till frågor om barns delaktighet inom konsumtionssfären. Cook
öppnar upp för ett synsätt där barns roll i konsumtionssamhället betraktas som
en sammanflätning mellan konsumtion, barn, barndom, föräldrar och andra
aktörer. Det leder till att barn och konsumtion är något som hänger samman med
i princip alla arenor av det sociala livet. Synsättet förflyttar fokus från frågor om
barn som individer och kompetens till relationer och kontexter där barn och
konsumtion görs.217 Sparrman och Sandin menar att barn, barndom,
konsumtion, marknader och värden bör granskas som situerade i de praktiker där
de görs. Det skapar en utgångspunkt som låter bli att fördefiniera vad barn är för
att istället undersöka hur de görs i skilda konsumtionssammanhang. Sparrman
och Sandins angreppssätt omöjliggör att forskningsfrågor om barnkonsumtion
blir reducerade till exempelvis ålder eller handlar bara om barn, eller någon
annan förenklad enhet. Det tar istället hänsyn till att barn och konsumtion alltid
är en blandning av många olika aspekter – aspekter som görs i olika
sammanhang av de inblandande aktörerna.218 Denna tvärvetenskapliga kritiska
hållning låter forskaren undersöka aspekter som kan framstå som förgivettagna
och det görs genom att situera och studera barn i exempelvis politiska
dokument, medier och vardagspraktiker.219 Att se barn som sociala aktörer och
del av konsumtionssamhället för att undersöka hur, vad, var och när någonting
sker och hur barn görs gör det möjligt att ställa andra typer av forskningsfrågor
än vad som är möjligt om man lutar sig mot de tidigare diskuterade
förhållningssätten inom barnkonsumtionsforskningen som allt för lätt
generaliserar vad barn är och vad som är bra eller dåligt för dem.220
Eftersom det är vuxna som formulerar dominerande uppfattningar om barn
och tillåter eller utestänger barn från deltagande är det betydelsefullt att granska
sammanhang där vuxna definierar och upprätthåller barn och barndom. Det
betyder att vi för att kunna undersöka barn och barndom även måste engagera
oss i vuxenhet och det vuxna gör.221 Genom att synliggöra och ifrågasätta de
sätt som barn bemöts, tilltalas och framställs av vuxna, inom visuella
konsumtionspraktiker, lyfter den här studien fram hur maktordningen mellan

216 Lee (1999) s. 470
217 Cook (2008) s. 235-237
218 Sparrman & Sandin (2012) s. 18
219 Sparrman & Aarsand (2009) s. 304-305
220 Sparrman & Sandin (2012) s. 10, 14-16, 18
221 Cook (2011b) s. 5
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barn och vuxna förhandlas och upprätthålls. Studien fungerar på så vis som ett
sätt att påtala och tvinga vuxna att problematisera och förhålla sig till sina
attityder till och föreställningar om barn, något Leena Alanen menar sker i
mycket begränsad utsträckning.222

Barnighet som teoretiskt och metodologiskt begrepp
Att betrakta barn som en socialt konstruerad kategori som ständigt görs, och
vars betydelse i olika sammanhang och på olika sätt förhandlas, skapar ett
retoriskt problem för den här studien genom att jag själv använder mig av ordet
”barn”. Användningen bidrar till att befästa att kategorin barn existerar och är
möjlig att avgränsa mot annat, vilket gör att kategorin riskerar att bli
reproducerad som om den vore förutbestämd och stabil.223 Utan att använda
begreppet blir det istället omöjligt att tala om och att studera hur betydelse
organiseras kring och bygger upp kategorin. Min användning av begreppet barn
måste därför betraktas som temporär och kontextuell.224 Detsamma gäller det
ofta oproblematiserade begreppet vuxen.225
Att själva användningen av begreppen barn och vuxen är något som lätt reproducerar förförståelse och gör att kategorierna förefaller som om de är enkelt
separerbara från varandra gör det svårt att tala om hur en studie granskar barn
utan att det samtidigt reproducerar binaritet och/eller generaliseringar. Dessutom
är detta särskilt problematiskt när det som granskas är bilder av barn. För hur är
det möjligt att se att en person i en bild är ett barn och hur är det möjligt att beskriva det i ord utan att reproducera binaritet eller generaliseringar? I det här avsnittet kommer jag att diskuterar barn som en social ålderskategorisering, problematisera barn i bild samt introducera ett nytt begrepp för att kunna tala om
hur barn görs socialt och kulturellt.
Genom att begreppen barn och vuxna delar in människor i två grupper som
om de vore motpoler, framstår barn och vuxna som kategorier som ömsesidigt
uteslutande. Det är typiskt även för andra identifikationskategoriseringar, så som
genus/kön där kvinnligt och manligt ställs mot varandra, vilket reducerar
komplexa sammanflätade relationer till någonting statiskt och inskränker
möjligheten att se de överlappningar som finns mellan kategorierna.226 Barn och

222 Alanen (1992) s. 55
223 Se Prasad (2012) s. 569
224 Nilsson (2008) s. 70-74; Smith (2010) s. 1-3
225 Blatterer (2010) s. 63-65
226 Myers (2012) s. 8
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vuxna är, kanske mer än exempelvis kvinnor och män, mycket tydligt
överlappande eftersom de genom att bygga på ålder/tid gör dem sammanlänkade
på en gemensam skala. Vi har visserligen andra begrepp som mjukar upp
binaritet och antyder att barn och vuxna är rörliga och sammanlänkade, så som
begreppen äldre barn, tonåring, ungdom och ung vuxen. Men inte heller dessa
begrepp och kategorier är entydiga eller enkelt avgränsande. Användningen av
dem utesluter heller inte att barn och vuxna i praktiken ofta positioneras binärt
gentemot varandra.
Förutom att de språkliga begreppen barn och vuxna enkelt laddas genom
binaritet upprättar begreppen särskilda problem vad gäller den typ av visuella
analyser jag genomför av reklamannonser som visar barn. Konsthistorikern
Catherine O´Brien poängterar att barndomens kulturella och historiska sociala
konstruktion gör det svårt att förstå om, hur, vad och när vi ser barn i bild.227
Dessutom är människokroppen svår att åldersbestämma visuellt och det
biologiska växandet gör att barns och vuxnas fysiska karakteristik glider
samman. Till detta kommer det problematiska i att kunna verbalisera hur man
menar att en bild visar ett barn eller en vuxen. Det gör det med andra ord
komplicerat att förhålla sig till att barn i bild samtidigt är en visuellt konstruerad
kategori och en språklig kategori.
En av de mest framträdande forskarna inom visuell kultur W.J.T. Mitchell
skriver att varje bild får en symbolisk dimension så snart vi sätter ord på det.228
Det betyder att när en betraktare säger sig se ett barn i en bild samtidigt språkligt
gör det hon eller han ser till ett barn. Varje bild kräver dessutom för att bli
förstådd och vara möjlig att uttolka som någonting specifikt att den påminner
om andra liknande bilder och inte får avvika för mycket från det förväntade. Det
gör att en bild för att kunna skapa tolkningen barn måste framställa barn på ett
sätt som i den kontext och för avsedd målgrupp gör att det ser ut som andra
bilder och överensstämmer med kulturella förväntningar på hur ett barn ska se
ut. Således har bilder och därmed bildforskning svårt att ifrågasätta gränser,
binaritet och förförståelse eftersom kategorier och binaritet lätt reproduceras i
såväl bilden som språkligt i analysen. För att förhålla sig till det menar jag att
det krävs ett mycket nyanserat språkbruk, reflektion kring hur forskaren anser
sig se det hon eller han ser och ett reflexivt förhållningssätt för att inte
konstruera barn som en förutbestämd och essentiell kategori.
Att analysera kategorier utan att förhålla sig till överlappningar som finns
mellan två grupper som oproblematiserat betraktas som binära leder enligt Asia
Friedman lätt till att detaljer som faller utanför den förväntan och föreställning

227 O´Brien (2003) s. 362-378
228 Mitchell (2005) s. 261
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forskaren har om gruppen inte ens registreras. Hennes analys rör inte ålder utan
genus men diskussionen är lika giltig i detta sammanhang. Hon skriver att
människors kroppar alltid har en genusmässig queerhet vilket gör att det
existerar gränsdragningsproblem så fort vi försöker bedöma någon som antingen
kvinna eller man. Ändå försöker vi hela tiden kategorisera personer som
antingen eller. Vi filtrerar bort det som är lika för att lägga fokus vid skillnader
som bekräftar binaritet menar hon.229 Mot bakgrund av detta menar jag med
andra ord att det är viktigt att försöka lägga fokus vid det tvetydiga och vid
likheter mellan grupper eftersom det möjliggör att kunna se och uppmärksamma
hur skillnad konstrueras.

Barnighet
Genom att jag betraktar barn som en underordnad social kategori som ofta är
ställd i motsatsförhållande till vuxna finns likheter med den här studiens förhållningssätt till barn och feministiska studier som identifierar kvinnor och män som
socialt konstruerade binära kategorier. Men när det gäller barn och vuxna saknas
det problematiserande språkbruk som finns tillgängligt inom genusstudier och
som exempelvis kan ta sig uttryck på följande sätt:
“gender is a concept that is culturally constructed… (m)asculinity and
femininity can then be examined as sets of social expectations, created
and maintained in a patriarchal society.” 230

Eftersom ålder och ålderskategoriseringar precis som genus är konstruerade och
upprätthållna inom ett åldershierarkiskt samhälle betyder det att barn kan
granskas på ett liknande sätt som maskulinitet och femininitet. Men det som i
citatet så enkelt sägs med hjälp av begreppen maskulinitet och femininitet har
ingen motsvarighet när vi talar om ålder. Bristen på begrepp för att tala om hur
ålder konstrueras försvårar analysen av barn som ålderskategori. Ansatser för att
ta tag i problematiken har dock gjorts.
Filmvetaren Karen Lury som analyserar barn i film diskuterar hur
barnskådespelare som spelar barn måste agera barn-likt för att inte framstå som
barnsliga och därmed implicit som inkompetenta skådespelare. ”The child actor
cannot be childish – that is, irresponsible and unprofessional – about appearing
to be child-like”.231 Hon påpekar att barn i film är framställda helt och hållet på

229 Friedman (2011) s. 192-198
230 Craig (1992) s. 2
231 Lury K. (2010) s. 152
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vuxnas villkor och frågar sig därför om det som (verkligen) gör barn till ett barn
alls är möjligt att visualisera. Hon använder begreppet ”childish-ness”, alltså
barnslighet, och menar att åtminstone barns kroppar är essentiellt barnsliga
attribut.232 Men för att tala om hur identifierar barn i film använder hon sig
därefter av begreppet barn-lik och barn-lika attribut omväxlande med begreppet
barnslig och barnsliga attribut.233 I försöket att reda ut den här svårigheten
landar Lury själv i en besvärlig situation på grund av att hon blandar begrepp
som inte är direkt utbytbara med varandra, och dessutom är problematiska. Jag
menar att om vi utgår ifrån att ingenting i en bild bara är eller alls är avbildat
utan är visuellt konstruerat och kräver tolkning, vilket är följden av bildteorier
som kritiserar bilders möjlighet att representera verkligheten så som den är,234
så saknas flera led av reflektion vid användningen av begreppet barn-lik. Det är
dessutom ett problematiskt begrepp eftersom det väcker frågor kring vem eller
vad man jämför med. Vem är en barn-lik person är lik? Resonemanget att ett
”barn” i en bild kan vara lik ett barn, antyder att andra barn kan vara avvikande
och inte stämma överens med hur ett barn ska vara. Det innebär att barn-lik är
ett normaliserande och uteslutande begrepp som inte kan hantera det som inte är
likt idealbilder av hur ett barn ska se ut. Begreppet barn-lik reproducerar därmed
en viss kulturell förförståelse.
Användningen av begreppet ”childish-ness” eller ”barnslig” innefattar istället
ett vuxenperspektiv eftersom det, precis som Lury framför i citatet, är
sammankopplat med oansvarighet, samt fungerar synonymt med begrepp och
värden som naivitet och infantilitet. Barnslig är därmed ett nedvärderande och
normativt begrepp som kopplar ihop barn med sådant som är normavvikande.235
För att visuella studier ska kunna bidra till att ifrågasätta såväl binaritet mellan
barn och vuxna som förförståelse av innebörd och utseende av barn krävs därför
ett annat sätt att tala om hur en bild gör att någon framstår som ett barn eller
aktualiserar barn visuellt. Litteraturvetaren Peter Hollindale som diskuterar hur
barn framställs i texter använder begreppet ”signs of childness”, eller bara
”childness”, för att analysera barns närvaro, sociala status förväntningar,
föreställningar och värden. Dessa ”signs of childness” kan finnas i texten såväl
genom att barn figurerar som en karaktär som att det finns ett tilltal riktat till
barn.236 Hollindale fångar härmed in någonting viktigt. Däremot menar jag att

232 Lury K. (2010) s. 10
233 Lury K. (2010) s. 148-149
234 O´Brien (2003) s. 363-372; Schroeder (2002) s. 45-46; Pultz (1995) s.7-8; Ritchin (1991)

s. 1-7
235 Oakley (1994) s. 15
236 Hollindale (1997) s. 76-83, 85

54

”signs of childness”, trots att det inte är normativt som ”childish-ness”, inte är
det mest lämpade begreppet.
Eftersom det finns likheter mellan åldersgörande och genusgörande föreslår
jag, i analogi till begreppen maskulin/feminin och maskulinitet/femininitet, en
användning av begreppen barnig/barnighet237 (eng. childity) för att tala om barn
som konstruerad ålderskategori. Med utgångspunkt i Steve Craigs citat som jag
visade tidigare kan vi då betrakta barnighet som någonting som kan bli
undersökt som en uppsättning sociala förväntningar, skapade och upprätthållna i
ett åldershierarkiskt samhälle.238 Som teoretiskt och metodologiskt begrepp
avses barnighet vara ett kritiskt verktyg som syftar till att användas för analys av
hur ålder görs visuellt, i text eller på annat sätt, för att synliggöra och kunna tala
om när och hur barn syns eller aktiveras, samt görs kulturellt och socialt som
just ett barn. Begreppet syftar till att ställa frågor kring hur barn konstrueras och
vilka entiteter det är som möjliggör en tolkning av det som syns som ett barn,
alternativt skapar en närvaro av barn. Barnighet möjliggör ett sätt att tala om och
bryta ner vad det är i en framställning som får oss att tolka att vi ser en människa
som ett barn, samt se hur barn blir tilltalade, omtalade eller på annat sätt blir
gjorda som barn. Genom att söka efter barniga markörer menar jag att barnighet
även fungerar som ett verktyg för att uppmärksamma likheter och
problematisera det konstruerade i kategorierna, vilket även gäller tilltal eller
bilder av ungdomar och vuxna.
Alan Prout menar att socialkonstruktionistiska tolkningsmodeller av barn och
barndom riskerar att dras för långt om man ignorerar det faktum att barn har
biologiska kroppar vars förändring och växande inte helt och fullt kan betraktas
som kulturellt och socialt konstruerat. Han framhåller vikten av att se kropp och
växande som något som vid födseln är socialt och biologiskt ofärdigt och som
genomgår simultana sociala och biologiska förändringar livet igenom.239 Utifrån
detta menar jag att kropp är ett samspel av fysisk materialitet och social
konstruktion. Att analysera ålderskategorier visuellt ställer dock samspelet av

237 Det svenska begreppet barnighet som jag nu lanserar ska inte blandas samman med det

danska barnighet vars svenska översättning är barnslig. Barnighet har tidigare använts i
barn/ungdomsboken Ellen, Sorken och hemligheten (Frensborg 2012) där det står för ett
positivt karaktärsdrag som innebär att någon är kreativ, fantasifull och busig. Det är framskrivet som en motpol till stel, tråkig och torftig vuxenhet och är framskriven som är en
egenskap som barn men även vuxna kan ha. Det är inte denna betydelse av begreppet jag
förespråkar. Däremot kan sådana karaktärsframställningar och värdeladdningar kring barn
analyseras med hjälp av mitt barnighetsbegrepp.
238 Ordagrant blir Craigs citat med hjälp av barnighetsbegreppet: age is a concept that is culturally constructed… childity can then be examined as sets of social expectations, created
and maintained in an age hierarchal society.
239 Prout (2000) s. 1-18
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fysisk materialitet och konstruktion på sin spets eftersom bilder i sig är
konstruktioner och inte avspeglingar av verkligheten. I exempelvis fotografier
syns kroppar med fysiska och biologiska karaktäristika vilket kan föranleda
betraktaren att kategorisera personen som vuxen eller barn utan att beakta att i
bilden är kroppen enbart ett konstruerat visuellt objekt. Att inte reflektera kring
att kroppar i bild är konstruktioner riskerar att leda till att den åldersmarkerade
kroppen betraktas uteslutande som ett avbildat biologiskt faktum istället för en
visuell konstruktion som ges kulturell mening. Därmed menar jag att det är av
stor betydelse att förstå vad barn som kropp och som kategori laddas med för
värden. Det betyder att precis som genus har med kropp att göra och är
någonting som är avgörande för om någon är en man eller kvinna, är kropp och
levd tid avgörande för om någon är vuxen eller barn. Men det är kultur som
avgör vad genus respektive ålder betyder och hur det görs.
I bild kan bildobjekt som markerar barnighet i högre eller lägre utsträckning
synas vid sidan om bildobjekt som inte markerar barnighet. Vilka visuella objekt
som markerar barnighet och hur de relaterar till andra objekt i en tolkning av
ålder blir då någonting som kan användas för att förstå även andra visuella
åldersgöranden och kanske särskilt de som skapar tolkningssvårigheter kring
ung ålder. En kropp betraktas därmed inte som något essentiellt utan som något
som helt eller delvis kan vara en markör för barnighet, precis som en nalle eller
ett par barnskor kan vara det. I likhet med Hollindales ”signs of childness”
betyder det alltså att barn som karaktärer eller kropp inte måste finnas
närvarande för att skapa koppling till och därmed göra barn visuellt.240 Ett
visuellt tilltal kan vara barnigt för att det använder sig av tidigare kulturella
kopplingar till barn, vilket gör att exempelvis tecknade filmer kan framstå som
barniga, men att själva TV:n de syns på inte är det. Hur barnighet konstrueras
och vad det rymmer för värden och förväntningar blir då en metodologisk fråga.
Studiet av barnighet i bild innebär ett sökande efter visuella element som
”gör”/möjliggör tolkningen barn, barnidentitet, ett barns närvaro eller barntilltal
som bidrar till konstruktion av kategorin barn. För att söka efter detta krävs att
forskaren både använder sig av och problematiserar sina egna förgivettaganden
och kulturella förförståelser av vad som markerar eller hör ihop med barn.
I praktiken är alla barn olika och det finns många olika barndomar men
precis som med femininitet och maskulinitet finns i skilda kulturer olika normer
och ideal för vad som är barnigt. I analogi med hur det är möjligt att uttrycka att
en man är fjollig eller en kvinna manhaftig och därmed mena att de inte stämmer
överens med ideal manlighet respektive ideal kvinnlighet är uttrycket
lillgammal, men också tal om barnsliga barn, liknande paralleller som pekar på

240 Hollindale (1997) s. 76-83, 85
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existensen av kulturella normer om vad som är rätt beteende och utseende för
ålderskategorin barn.241 Och precis som man då kan analysera den kulturella
normen av kvinnlighet, manlighet, femininitet och maskulinitet kan man fråga
sig hur ett barnigt barn ska vara för att stämma mot idealet. Hur ser en sådan
person ut och hur ska hon/han vara? Vilka förväntningar tillskrivs barniga barn
och vad faller utanför? Eftersom barn som kategori ofta särskiljs utifrån kön kan
man också undersöka feminin barnighet och maskulin barnighet vilket gör att
det med hjälp av barnighetsbegreppet också är möjligt att diskutera vad
barnighet fylls med för innehåll med avseende på genus.
Att ge ett nytt begrepp till någonting som oftast ställs i ett binärt förhållande
till något annat lyfter givetvis frågan om det vuxna. Vuxig/vuxighet (eng.
adulty) kan på samma sätt som barnig användas för att analysera socialt och
kulturellt konstruerad ålder. Mot bakgrund av den ambivalens och de
överlappningar som finns mellan människor bör dock både barnighet och
vuxighet användas för att undergräva predefiniering och dikotomisering. De ska
därmed bara med försiktighet ställas i relation till varandra för att inte förstärka
och reproducera binaritet.242
Att introducera och använda begreppet barnighet möjliggör för mig att
kritiskt granska på vilka sätt barn är situerade i visuell konsumtion, i lagar och
regelverk samt vardagsreklam, samt vilka betydelser och värden som kopplas
samman med barn. Jag har redan nämnt att jag anlägger ett diskursanalytiskt
perspektiv och jag kommer nu att närmare redogöra för hur jag använder kritisk
diskursanalys som analytiskt ramverk, vilket även innefattar en diskussion om
bild och visuell analys. Eftersom diskursanalys inte är separerbart från metod
berör avsnittet både teori och metod.243

Samhällsanalys genom bild och text
Ett diskursanalytiskt perspektiv utgör ett antiessentialistiskt och kritiskt
förhållningsätt till sådant som kan förefalla självklart, vilket gör att det fungerar
väl i relation till barnighet. Perspektivet bygger på att vår uppfattning om olika
företeelser och syn på världen är historiskt och kulturellt präglad samt att det
som förefaller självklart alltid har potential att vara på ett annat sätt. Kunskap
och kunskapsförmedling betraktas därmed som något tillfälligt som genom

241 Närvänen (2009) s. 25; Andersson, Lukkarinen Kvist, Nilsson & Närvänen (2011) s. 20;

Lukkarinen Kvist (2009) s. 80-81
242 se Prasad (2012) s. 569
243 Jørgensen & Phillips (2000) s. 10
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förhandling skapas i social och kulturell interaktion.244 Utifrån det
diskursanalytiska socialkonstruktionistiska perspektivet är kategorin barn
någonting föränderligt som blir till genom olika former av artikulation och det
innehåll som tillskrivs kategorin. Det innebär att barn och barndom definieras
och görs av människor, i en mängd olika situationer exempelvis visuellt och i
språk och text.245 Varje gång barn på något sätt bemöts, benämns, synliggörs
och visualiseras på specifika sätt som barn är det ett historiskt och kulturellt
situerat inlägg i en ständig förhandling och omförhandling av vad barn och
barndom är och ska vara. Det är både ett uttryck för existerande idéer och
kunskap samtidigt som det bidrar till att förstärka eller förändra innebörden av
kategorin.
Studiens diskursanalytiska ansats grundar sig i Norman Faircloughs kritiska
diskursanalys (CDA). Fairclough menar med bestämdhet att bild, och reklam,
lika väl som språk kan analyseras diskursanalytiskt.246 Dock är hans teoretiska
och metodologiska förhållningssätt till visualitet svagt beskrivna vilket resulterar
i att bild mer eller mindre behandlas som text. Eftersom studien förutom text i
lag- och regelverk undersöker visuellt material behöver Faircloughs metoder
därför kompletteras. Jag stödjer mig då på Gillian Rose som utifrån
forskningsfältet Visuell Kultur teoretiserar bild som ett eget uttryckssätt som
skiljer sig från text. Hon har skapat en kritisk visuell metodologi och en visuell
diskursanalytisk metod, med vilka hon gör det möjligt att metodologiskt granska
bilder, reklamannonser som innehåller texter liksom tredimensionella objekt. I
det här avsnittet kommer jag att diskutera hur jag utifrån Fairclough och Rose
sätter samman ett övergripande teoretiskt och metodologiskt paket som jag
benämner kritisk visuell diskursanalys.
Begreppet visuell diskursanalys har tidigare använts av Peggy Albers som
lutar sig mot Gunther R. Kress och Theo Van Leeuwens teori kring bilders
visuella grammatik.247 Det är ett angreppssätt där tolkning av bild liknas vid att
”läsa bilder” vilket för den här studien innebär en i mitt tycke allt för mekanisk
ansats som lägger för lite vikt vid de sociala aspekterna av bild och visualitet.248
Detsamma gäller Guy Cook som diskuterar reklam som en diskursiv genre men
behandlar reklam som text.249 Begreppet kritisk visuell diskursanalys har

244 Jørgensen & Phillips (2000) s. 10-12, 66-70
245 Buckingham (2000) s. 6-7; Hopkins & Pain (2007) s. 288-289; Johansson (2011) s. 101
246 Fairclough (2001) s. 134; Fairclough (1995) s. 57-58; Fairclough (1993) s. 134; Fair-

clough (2006) s. 19
247 Albers (2007) s. 81-95
248 Kress & Van Leeuwen (2006)
249 Cook G. (2001)
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emellertid tidigare använts av Hilda Kurz som i en studie av miljörörelsens
visualitet sammanför Rose med Faircloughs kritiska diskursanalys. Hon
undersöker hur olika organisationers logotyper skapar specifika beskrivningar av
världen och därmed visar hon hur förhållandevis enkla bilder skapar
beskrivningar av och tillskriver värde till de organisationer som ligger bakom
dem. Hon visar också att logotyperna genom att dra på och transformera
diskursiva praktiker rörande andra samhällsarenor också utövar auktoritet i
relation till en vidare social diskurs.250
Jag kommer nu att på ett övergripande sätt diskutera hur den kritiska
diskursanalysen fungerar både som grund för den typ av textanalys som jag gör
av lag- och regelverk samt av reklam som är visuell, ibland tredimensionell, ofta
innehåller text och ibland innehåller bilder som visar barns kroppar.

Kritisk och reflexiv analys och metod
Enligt Fairclough innebär begreppet diskurs det språk som används för att
representera en specifik social praktik eller företeelse från ett visst perspektiv.251
Det kan beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett
utsnitt av världen)”252 eller som en samling påståenden som strukturerar och
uttrycker en speciell kunskap och som formar hur världen förstås.253 På samma
sätt kan diskurs utifrån ett visuellt perspektiv beskrivas som en samling visuella
påståenden som framställer ett socialt fenomen på ett specifikt sätt, utifrån en
specifik synvinkel. Språk och bild liksom dess produktion och tolkning betraktas
därmed som sociala praktiker som är dialektiskt konstituerade och
konstituerande av världen. Det gör att de världsbilder som framställs förutsätts
ha sociala konsekvenser.254 Diskurser styr, utan att bestämma, hur vi tolkar och
förstår fenomen i vår omvärld genom att fenomenen tolkas och förstås i relation
till hur de tidigare getts mening.
Diskurser är alltså inte enbart de språkliga eller visuella uttrycken utan är
samtidigt de världsbilder, tolkningar eller processer som de skapar. Eftersom
påståenden kan vara språkliga såväl som visuella innebär det att diskurser finns
artikulerade i alla sorters texter och bilder samt att en viss världsbild kan vara
uttryckt i såväl ord som bild.255 En beskrivning av barn som naiva respektive

250 Kurz (2005) s. 79-88
251 Fairclough (1995) s. 56
252 Jørgensen, & Phillips (2000) s. 7
253 Rose (2007) s. 142
254 Fairclough (1992) s. 3-4; Rose (2007) s. 2-12
255 Rose (2007) s. 142
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kompetenta kan till exempel ses som två separata barnighetsdiskurser som på
olika sätt kan göras i tal, text, bild eller i en kombination.
Inom den kritiska diskursanalysen betraktas språkanvändning, och utvidgat
även text och bild, som sociala praktiker vars uttrycksätt skapar diskurser som är
tätt sammankopplade med historisk och kulturell kontext. De är temporärt
fixerade och bidrar till att konstruera sociala identiteter och subjektspositioner,
relationer och kunskap. Det sker dock inte på ett deterministiskt sätt utan som en
diskursiv kamp, dialektisk i relation till andra sociala praktiker.256 Diskurser har
politiska och ideologiska implikationer som gör att de producerar och
reproducerar maktrelationer, vilket gör att den kritiska diskursanalysen syftar till
att inte enbart beskriva hur en specifik diskursiv praktik ser ut, utan också att
visa hur diskurser är formade i relation till makt och ideologi. Det innebär att
med den kritiska diskursanalysen följer ett fokus på att analysera diskursers
följder eller effekter för exempelvis sociala identiteter, relationer och
kunskapssystem.257 Denna infallsvinkel gör att den kritiska diskursanalysen
tillsammans med Roses kritiska visuella metod lämpar sig för studiens intresse
för hur text och bild är del av produktion och reproduktion av sociala skillnader
och maktstrukturer.258
Metodologiskt innebär den kritiska diskursanalysen att kritiskt granska hur
en text som sådan ser ut och vad den gör, hur texten produceras och tolkas
(diskursiv praktik) samt på vilket sätt den är del av en socio-historisk kontext
(sociokulturell praktik).259 För samtliga dessa delar krävs såväl textanalys,
analys av produktion/tolkning och social analys. Analysens centrala fokus är
sammankopplingarna och mönstren som sker mellan nivåerna. Det innebär att
analysen behöver pendla fram och tillbaka mellan dessa nivåer eftersom det är
först då det blir möjligt att uppmärksamma vad diskursen gör, hur dess gränser
ser ut och hur det som kan uttryckas är socialt reglerat.260 Roses modell för
visuell analys påminner om Faircloughs tredelning genom att hon identifierar att
bilders mening och diskurser skapas i såväl produktionsledet, betraktarledet och
i bilden. Detta menar hon sker i en sammankoppling av den teknologi bilden,
eller i det här fallet reklamenheten, är gjord med och av, bildens komposition

256 Fairclough (1992) s. 62-66
257 Fairclough (2001) s. 229-230; Fairclough (1992) s. 12; Wodak (2002) s 2-3; Van Dijk
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och visuella uppbyggnad samt den sociala, ekonomiska och politiska kontext
som omger bilden och genom vilken den är producerad, sedd och använd.261
Hilary Janks som redogör för hur den kritiska diskursanalysen kan användas
som ett analysverktyg för text betonar att analysen innebär att man måste
främmandegöra sig från texten och skapa ett motstånd mot den.262 Först genom
en sådan kritisk läsning blir det möjligt att uppmärksamma att en text utgör en
version av verkligheten, menar hon. Läser man bara med texten, så som en
idealläsare, fastnar analysen i den egna subjektiva förståelsen. Därför är det
viktigt att engagera sig i texten och omväxlande läsa med och mot den. Det är
först med ett sådant engagemang som man faktiskt kan säga sig ha läst texten,
skriver hon.263 Detta påminner om hur Rose skriver om vikten av att engagera
sig och behandla bild med allvar för att förstå bilder och dess sociala och
kulturella betydelse. Hon menar att forskare som arbetar med bilder paradoxalt
nog sällan tittar tillräckligt noga, vilket hon menar är centralt för att granska
bild.264
Metodologiskt innebär detta för mig som studerar både text och bild att jag
anlägger vad Annette Patterson i en diskussion av kritisk diskursanalys kallar en
tvivlande tolkning:
Part of the ”trick” of critical analysis then is not to allow the object to appear without hesitation. Rather, the target of analysis is expected to draw
attention to itself as socially constructed, historically positioned and culturally anchored, as is the person of the researcher/analyst. The goal is to
make the object or idea appear problematic, tentative, plural, multiple and
complex, through its social, cultural and historical positioning, and for its
tentativeness to be matched by an equally demanding commitment on the
part of the researcher to self-doubt and reflexivity.265

Att ställa sig tvivlande inför det empiriska materialet och få det att framstå just
så socialt och kulturellt som det är innebär alltså att försöka vrida och vända på
det som görs samt reflektera över diskursens kopplingar utanför materialet. Vad
det innebär i studien är exempelvis att reflektera kring att det är vuxna som
producerat reklamen vilket är sammankopplat med barns underordnade
samhällsposition.266 Det innebär också att reflektera kring att reklam på grund

261 Rose (2007) s. 13, 258
262 Janks (1997) s. 329-331
263 Janks (1997) s. 329-331
264 Rose (2007) s. 12
265 Patterson (1997) s. 425
266 Cook (2007) s. 39; Buckingham (2000) s. 8-10
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av sina säljande intentioner är gjord för att berätta någonting specifikt och att
förstås på ett visst sätt. Det är något som gör att reklam alltid har en tolkning
som reklammakaren föredrar att betraktarna ska göra. Att enbart försöka lyfta
fram den och därmed anta sig veta vad producentens intentioner är är dock inte
fruktbart. Inte minst på grund av att det inte är säkert att betraktaren tolkar
bilden på samma sätt som producenten.267
Genom att betrakta seendet som socialt och kulturellt konstruerat snarare än
givet av våra ögons kapacitet är det vi ser i och uttolkar ur en bild beroende av
kultur och kunskap. Det gör att bilders innebörd och betydelse skiljer sig åt
mellan olika betraktare eftersom våra erfarenheter gör det, samt att tolkningen är
beroende av kontext och sammanhang.268 Detta innebär att betraktaren bidrar till
bildens mening samt att det är av stor vikt att analysen görs på ett självreflexivt
sätt. Det innebär också att studiens analyser och resultat fungerar som
argumenterande förslag snarare än som ”sanna tolkningar”, för några sådana
finns inte utifrån det här sättet att betrakta text och bild.269
Rose påpekar dock att trots att det behövs någon som ser och därmed bidrar
till en bilds mening och att det alltid sker i en större kontext i relation till andra
bilder och texter kan dess betydelse inte reduceras till innebörden av dessa andra
objekt och processer. Bilden gör något i sig själv. Det är också främst bildens
egen mening som den visuella diskursanalysen intresserar sig för – men i
relation till sin omgivning. Inte vad dess upphovsman avsett säga med bilden
eller hur betraktare generellt uppfattar den.270
Liksom Fairclough har intresse för diskursers kunskapsproduktion och makt
menar Rose att en bildanalys ska adressera frågor som rör bildernas kulturella
mening och makt. I analysen betyder det att reflektera kring vilka maktrelationer
bilderna reproducerar och utmanar, samt länka dessa vidare till sociala praktiker
och dess kulturella betydelse. Som metod innebär det att undersöka hur text och
bild inkluderar, exkluderar och erbjuder specifika sätt att förstå ett fenomen,
vilket gör att tidigare forskning och delvis även analyser av närliggande
empiriskt material är viktig för att kunna koppla bilden till en större social
kontext.271
Företeelser skapas och tolkas ständigt i relation till en kontext och mot
bakgrund av tidigare liknande företeelser. Texter och bilder ansluter sig därför
till existerande kedjor av tidigare texter och tolkningar vilket gör att de enligt

267 Sturken & Cartwright (2009) s. 53-54
268 Rose (2007) s. 7-11; Fairclough (1992) s. 199
269 Rose (2007) s. 7-8,167-169
270 Rose (2007) s. 11-12, 170
271 Rose (2007) s. xv, 7-11, 169-171
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Fairclough, alltid är intertextuella.272 Det innebär att en viss text eller bild
hänger samman med och refererar till något utanför sig själv, och detsamma
gäller de diskursiva världsbilder texter och bilder skapar. Genom det nya
sammanhanget förändras och ombildas diskursen samt inverkar på förståelsen
av det gamla. Detta gör att diskurser kan förändras och dess gränser förskjutas
vilket gör att diskurser betraktas som produktiva.273 Hur delar av en text, eller
bild förflyttas och återupprepas i nya sammanhang kan däremot inte ändras hur
som helst eftersom det finns sociala gränser för hur något kan förändras. Detta
innebär att ett fokus på intertextualitet möjliggör analys av diskursers gränser
och de maktrelationer som upprätthåller dem.274
Ett sökande efter intertextuella kopplingar, återkommande tematiker och
visuella mönster är typiskt för diskursanalysens metod och analys.275 Genom att
analysera hur diskurser bygger på redan etablerade betydelser är det möjligt att
uppmärksamma hur sammansättningar av element från olika diskurser
konstruerar nya betydelser och förändrar diskurser. Ett fokus på intertextualitet
gör det därför möjligt att uppmärksamma både reproduktionen av diskurser, där
inga nya element införs, och förändring när nya sammansättningar görs.276
Intertextualitet är något som även diskuteras i studier inom Visuell Kultur
(ibland med hjälp av andra begrepp) för att tala om hur liknande visuella
tematiker inom och mellan olika medieformer, genom att refereras, upprepas
och görs på nya sätt skapar intertextuella relationer mellan olika företeelser.277
Reklam är dessutom en genre som kan betraktas som särskilt intertextuell
eftersom den ofta utformas utifrån visuella konventioner som refererar till konst
och annan reklam men även exempelvis litteratur, vetenskap och subkultur.278
För att bekanta sig med ett större material och dess återkommande och
dominerande företeelser förespråkar Rose att upprepad sortering och
omsortering av materialet inleder arbetet. Det är något som görs för att finna
nyckeltematiker och likheter och för att lägga förutfattade meningar åt sidan för
att försjunka i materialet. Därefter undersöks hur de enskilda bilderna och
texterna har getts specifik mening och hur kluster av liknande bilder och texter
existerar i materialet som helhet. Genom att på så vis låta detaljer i materialet
styra undersökningen rör sig forskaren fram och tillbaka mellan enstaka bilder

272 Fairclough (1992) s. 84-85
273 Fairclough (1992) s. 84-86, 101-105
274 Fairclough (1992) s. 84-86, 101-105
275 Rose (2007) s. 142-155
276 Jørgensen & Phillips (2000) s. 13, 77-79
277 Ex. Sturken & Cartwright (2009) s. 446; Kinder (1991) s. 1-2
278 Schroeder (2002) s. 29-30, 38; Hackley (2010) s. 64; Goldman (1992) s. 38
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och materialet som helhet. Rose poängterar att det är av stor betydelse att det är
materialet, som forskaren behöver återvända till upprepade gånger, som ska
styra analysen framåt.279 Metodologiskt innebär den kritiska visuella
diskursanalysen ett fokus på hur företeelser framställs på ett välbekant sätt och
hur tidigare företeelser används för att göra någonting nytt. Samtidigt ställs
undersökande frågor kring övergripande struktur och hur det som görs förhåller
sig till social kontext och kulturella förändringar. Det innebär att materialet
granskas och analyseras noggrant ner på detaljnivå, samtidigt som analysen rör
sig mellan detaljer, materialet som helhet och en större samhällsnivå. Med hjälp
av ett sådant tillvägagångssätt kan diskursers kontinuitet och förändring tolkas
och analyseras.280 För att se hur materialen skapar intertextuella kopplingar samt
för att förstå de diskurser som görs och vad de säger om det sociokulturella
sammanhanget behöver analysen belysas av tidigare forskning eftersom det först
då blir möjligt att diskutera huruvida de diskurser som produceras i materialet
förstärker, döljer eller utmanar rådande förhållanden.281
Grundläggande för diskursanalys är frågan om hur en viss diskurs övertygar
och hur den framställer sig som självklar och naturlig. För att granska det är det
viktigt att undersöka såväl det dominerande och ”enkla” som det avvikande och
motsägelsefulla.282 Hur text och bild bygger upp specifika påståenden om barn
och barnighet, hur sanningsanspråk görs och hur eventuella motsägelsefullheter
görs eller undviks i materialet är därmed centralt för min granskning. Eftersom
en specifik diskursiv formation kan uttryckas på flera olika sätt är det viktigt att
undersöka gränser, ambivalenser och osynligheter både inom och mellan olika
diskurser.283 Liksom Fairclough betonar Rose vikten av att uppmärksamma inte
bara närvaron av specifika kategorier, identiteter och relationer utan även
frånvaron av vissa typer av framställningar, eftersom avsaknad eller icke
synlighet kan ha lika stora effekter för en diskurs som synlighet.284
Ett sätt att uppmärksamma det som syns och ifrågasätta det förgivettagna
och det som inte syns är att hålla för bildelement eller försöka föreställa sig att
det man ser är någonting annat.285 Exempelvis kan det betyda att imaginärt byta
ut en person i en bild mot en annan för att fundera på vad det är som visas och
hur det som berättas hänger samman med en specifik kategori. Mer

279 Rose (2007) s. 156-157, 161
280 Fairclough (1995) s. 56; Rose (2007) s. 155-157, 161
281 Rose (2007) s. 169; Jørgensen & Phillips (2000) s.75, 90
282 Rose (2007) s. 161, 164-166
283 Rose (2007) s. 161, 164
284 Fairclough (1995) s. 58, Rose (2007) s. 165
285 Lövgren (2009) s. 78-79
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handgripligen kan det även innebära att delar av en bild redigeras bort.286 Det är
ett som har dragits ännu längre av Chris Boulton som även laborerat med bilder
av barn och vuxna genom att byta ut deras ansikten för att påvisa likhet och
skillnad.287
Mitt tillvägagångssätt innebär att jag fokuserar hur intertextuella kopplingar i
text och/eller bild skapar diskurser om barn och barnighet i studiens olika
material. Det centrala är konstruktionen av barn som kategori i
konsumtionssammanhang, vilket innefattar ett fokus på vilka sanningsanspråk
som görs kring barn samt ett fokus på barns maktställning. Eftersom
diskursanalys som metod innebär att ifrågasätta sådant som förefaller självklart
utgör relationer, överlappningar och gränser mellan barn och vuxna givna
tematiker att granska närmare. Vad gäller reklammaterialen har jag ett intresse
för hur reklamen skapar tilltal, syftar till att sälja och därmed skapar sin
konsument, men också vad det är som konsumenter erbjuds att titta på, med
andra ord att konsumera visuellt. För vart och ett av reklammaterialen har jag
metodiskt pendlat mellan att granska detaljer och materialet som helhet.288 Det
fungerar som en metod för att förstå dominerande diskurser och intertextualitet
och samtidigt kunna uppmärksamma avvikelser och gränser som görs kring barn
och barnighet. Det innebär att jag både gör analyser på detaljnivå och diskuterar
övergripande tendenser och dominerande diskurser. Det sätt jag angripit det
empiriska materialet på utifrån detta övergripande teoretiska och metodologiska
förhållningssätt skiljer sig dock åt mellan de olika materialtyperna. I varje
kapitel kommer jag därför att diskutera närmare hur jag metodiskt och analytiskt
gått till väga för respektive empiriskt material.

Disposition
Eftersom barns deltagande i konsumtionskulturen spänner från uteslutning och
skydd till full inkludering som konsument är studien disponerad för att belysa
denna spännvidd.
I det första empiriska kapitlet, ”Reglering av barn, konsumtion och
visualitet” undersöks texter som är till för att begränsa och skydda barn från
konsumtion, reklam och visualitet. Fokus ligger vid hur lag- och regelverk
skriver fram barn och därmed hur barn görs diskursivt i det. Lagtexter, regelverk
och exempelvis domstolsbeslut refererar till varandra och gör att regelverket

286 Sjöberg (2009) s. 39-40
287 Boulton (2007) s. 758-788
288 Rose (2007) s. 156-157, 161
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som helhet är intertextuellt och spritt över flera typer av texter. Metodiskt har
det inneburit att genom närläsningar finna intertextuella kopplingar för att förstå
både hur regelverket ser ut och hur barn konsumtion, reklam och visualitet
skrivs fram. Analysen rör hur barn konstrueras och vad det får för sociala
konsekvenser.289 Kronologiska åldersgränser och olika former av visualitet är
något som uppmärksammas, liksom relationer som skapas mellan barn, reklam
och olika aktörer.
I nästa kapitel, kapitel 4, ”Barn, kropp och blick i vardagen” läggs
tyngdpunkten på hur barnkroppar används för att visuellt framföra ett
konsumtionsbudskap till vuxna. Granskningen av reklamannonser publicerade i
tidningar som vänder sig till bred läsgrupp fokuserar hur bilder av barnkroppar
bidrar till att skapa visuella berättelser om produkter, men framför allt hur
kroppar och visuella markörer för barnighet framställer och gör barn som en
visuellt igenkännbar kategori. Kapitlet fokuserar därmed på de sätt som barn blir
bildobjekt att konsumera visuellt och hur annonser konstruerar diskurser kring
den normala och önskvärda barndomen.
I kapitel 5, ”Spädbarn, föräldraskap och konsumtion”, diskuteras det sätt som
barn görs till del av konsumtionskulturen genom att fungera som anledning för
vuxna att konsumera. Kapitlet där adresserad direktreklam som oombett skickats
hem till nyblivna förstagångsföräldrar tar fasta på hur spädbarn framställs
visuellt och hur de görs till påtryckare för föräldrars konsumtion. Analysen visar
tre dominerande sätt som barn visuellt och diskursivt konstrueras i materialet.
Dessa sanningsanspråk om barn, som jag ser som tre separata
barnighetsdiskurser, diskuteras ingående i kapitlet, i vilket jag även analyserar
hur materialet skapar relationer mellan barn och föräldrar.
I studiens sista empiriska kapitel, kapitel 6 ”Barn som konsumenterreklam och visualitet” granskas hur tidningar för barn bemöter barn som
konsumenter. Analysen tar fast på hur reklam riktas till barn samt hur
åldersbestämda och könade målgrupper produceras och reproduceras visuellt.
I kapitel 7 lyfts slutligen diskussioner från kapitlen upp och relateras till
varandra.

289 Fairclough (1992) s. 3-4
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Kapitel 3
Reglering av barn, konsumtion
och visualitet

’No one wants to see kids exploited in ads or by ads,’ says Jacques Bille,
managing vice president of France's Association of Advertising Agencies.
‘But the Swedes ... are being extremist.’290

Internationellt väcker Sverige uppmärksamhet på grund av att vi anses ha ett
starkt reklamförbud gällande reklam till barn. Ofta är det lagstiftningen som
förbjuder TV-reklam till barn som avses och som misstolkas som ett generellt
förbud mot att överhuvudtaget rikta reklam till barn. Det ”starka
reklamförbudet” är något som dels uppfattas positivt och gör Sverige till ett
föregångsland men också något som, liksom i citatet, betraktas som
överdrivet.291
I själva verket finns inget generellt förbud mot att rikta reklam till barn i
Sverige. Att det finns missuppfattningar kring om eller hur det är tillåtet att rikta
reklam till barn är dock förståeligt. Liksom juristen Lena Olsen som analyserat
lagar som rör barn, reklam och konsumtion kan jag konstatera att det är mycket
svårt att skapa överblick över regelsystemet och därmed att begripliggöra det för
andra.292 Den enda officiella publikation som beskriver lagrummet gällande
barn, konsumtion och reklam är en vägledning för näringsidkare som planerar
marknadsföringskampanjer riktade till barn och unga skriven av
Konsumentverket. Vägledningen som ligger på verkets hemsida är skriven 2006,
är i delar inaktuell och täcker inte alla aspekter av hur lag- och regelverket ser
ut.293 Att gällande lag- och regelverk inte finns samlat i ett enda dokument gör
det svåröverskådligt samt innebär att det för att analyseras måste samlas ihop ur
skilda dokument.

290 Geary, Crumley, Daruvalla, Grose, Neligan, Plon, Sautter & Schenker (1999) s. 50
291 Se ex. O'Barr (2007); O´Barr (2008); Sandberg (2011) s. 217; Kang (2001) s. 549; Geary,

Crumley, Daruvalla, Grose, Neligan, Plon, Sautter & Schenker (1999) s. 50-53
292 Olsen (2006) s. 137; Olsen (2004b) s. 127, 131-133
293 Konsumentverket (2006)
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Eftersom den svenska reklamlagstiftningen kompletteras av att marknaden
ställer upp egna normer som begränsar hur barn får bemötas med och synas i
reklam är det fler aktörer än staten som står för regelverket. I juridisk mening
och i påföljd är inte lagstiftning och självreglering att likställa med varandra
men i praktiken, för marknadsförare som vill göra rätt måste både lag och
regelverk följas, vilket också tydliggörs av Konsumentverkets vägledning.294
Marknadens regler och egenåtgärder ligger i ett rättsligt gränsland och är, som
jag kommer att visa, både tvingande och inte tvingande enligt lag. Det beror på
att den statliga lagstiftningen, riktlinjer och rättspraxis är sammanflätad med
marknadens regler och egenåtgärdsliga prövningar. Genom att de dessutom
hänvisar till varandra skapas ett komplext lag- och normverk som innebär att stat
och marknad inte står som motpoler till varandra som reglerande respektive
reglerad instans. Det är alltså det komplexa intertextuella lag- och normverk som
flera olika aktörer skapar tillsammans som måste granskas för att förstå hur
reklam i Sverige får riktas till barn och hur det får visa barn.
Olsens övergripande kritik mot regelsystemet är bland annat att det är oklart
samt att lagstiftaren inte på ett adekvat sätt samordnat ansvarsfördelningen
mellan inblandade parter, så som föräldrar och marknadens aktörer.295 Hon har i
sina studier syftat till att peka på de juridiska problemen och ge förslag på hur
regelverket borde förbättras för att bättre skydda barn. Eftersom lag- och
regelverket skapar och reproducerar barn som idé handlar mitt intresse istället
om att förstå vad det är för sanningsanspråk texterna artikulerar kring barn,
konsumtion och reklam eftersom samt att diskutera vad det får för sociala
konsekvenser.296
I detta kapitel beskriver och problematiserar jag de skilda dokument som
bygger upp lag- och regelverket genom att fokusera skärningspunkter mellan
barn, konsumtion, reklam och visualitet. Mot bakgrund av den övergripande
frågeställningen undersöker jag hur lag- och regelverket framställer och gör
barn som kategori och som konsumenter. Kronologiska åldersgränser och
tematiker som handlar om barns karaktär vad gäller exempelvis kompetens,
naivitet och skyddsvärde samt maktrelationer är något som uppmärksammas
liksom de kopplingar som görs mellan barn och olika former av reklam.
Dessutom är relationer mellan olika aktörer som står för regelverket av intresse
och hur de i sin tur skriver fram relationer mellan barn, vuxna, konsumtion och
relationer till aktörerna själva. Specifikt ställs frågorna; Vilka föreställningar om
barn och reklam skapar regelverket och hur motiveras att barn ska ha ett

294 Konsumentverket (2006)
295 Olsen (2006) s. 136-138
296 Piper (2008) s. 148; King & Piper (1995) s. 1
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speciellt skydd mot reklam? Hur ser det övergripande regelverket ut och vilka är
det som skyddas, mot vad och hur? Hur, när och var får reklam riktas till och
visa barn i reklam?
Inledningsvis kommer det material som undersöks, samt de centrala aktörer
som står för respektive dokumenttyp, att presenteras. Sedan diskuteras hur
lagstiftningen ser ut och hur den hänger samman med rättspraxis och tvingande
icke-statliga regelverk. Därefter analyseras i tur och ordning innebörden av de
lagar och normer som gäller för de tre reklamformer som främst rör barn;
reklam riktad till föräldrar, reklam riktad till barn och reklam som visar barn.

Material, reglerande aktörer och analysmetod
Lagar och regelverk som analyseras i kapitlet gäller i Sverige under 2012 och
2013. Eftersom lag- och regelverket är utspritt har en central del av analysen
handlat om att förstå vilka styrdokument som är av vikt för området samt hur de
är hierarkiserade i förhållande till varandra. Det innebär att jag har följt upp och
samlat in dokument som lagarna och regelverken själva refererar till vilket
innebär att när jag exempelvis stött på hänvisningar till domar i
Marknadsdomstolen och normsättande uttalanden som gäller självreglering har
även de sökts upp och analyserats. För att förstå innebörden av lag- och
regelverket har det i vissa fall krävts att jag gått bakåt i tiden och granskat
material som exempelvis förändrat rättspraxis. För att finna material för analys
har även tidigare forskning och Konsumentverkets översikt av regelverket om
barn och reklam297 varit av betydelse. Eftersom lagstiftning kompletteras av
rättspraxis och marknadens självreglerande egenåtgärder är det fler aktörer än
staten som lagstiftare som är involverade för att ställa upp och tydliggöra
regelverket för reklam i Sverige. Sammanfattningsvis innebär det att de
dokument som undersöks är en bred samling texter med olika tyngd som på
olika vis reglerar barns involvering i konsumtion samt hur reklam får tilltala och
visa barn.298 De aktörer som står för de mest centrala dokumenten är
Marknadsdomstolen, Konsumentombudsmannen, Konsumentverket, SPAR,
Internationella Handelskammaren (ICC), SWEDMA, DM-nämnden och

297 Konsumentverket (2006).
298 Kapitlet ger inte en heltäckande bild av den allmänna marknadsföringslagstiftning-

en/regelverket och ger heller inte en fullständig bild av samtliga nivåer av lagstiftning eftersom EUs lagstiftningen på området berörs i liten grad. För en genomgång av hela den
svenska marknadsföringslagstiftningen hänvisas till Eltell & Åberg (2011); Gerhard &
Norinder (2011); Svensson C. (2010); Melin (2009). För en diskussion av EUlagstiftningen kring barn och reklam hänvisas till Olsen (2006); Olsen (2008).
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Reklamombudsmannen. Nedan presenteras materialet som granskas inklusive
dessa aktörer:
Svensk lagstiftning
x SFS 1949:381 Föräldrabalken
x SFS 2008:486 Marknadsföringslagen och de annexlagar till marknadsföringslagen som särskilt nämner barn och reklam, vilket är:
o SFS 2010:696 Radio- och TV-lagen
o SFS 2010:1622 Alkohollag
o SFS 1993:581, Tobakslag
o SFS 2008:487 Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen
o SFS 1998:527 Lag om det statliga personadressregistret
o SFS 1998:1234 Förordning om det statliga personadressregistret
o SFS 1981:4 Förordning om det statliga person- och adressregistret
x SFS 2010:1882 Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt
x SFS 1978:800 Lag om namn och bild i reklam
x SFS 1962:700 Brottsbalken
x AFS 1996:1 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Minderåriga.
x För att bättre förstå lagstiftningen analyseras även:
o Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG.
o Proposition 2007/08:115 Ny marknadsföringslag.
o SOU 2006:76 Otillbörliga affärsmetoder: betänkande
o Proposition 1990/91:149 Om radio- och TV-frågor.
o Åldersgränsutredningen (1996). Bevakad övergång: åldersgränser
för unga upp till 30 år: rapport från Åldersgränsutredningen.
o SOU 1996:111 Remissammanställning - Åldersgränsutredningens
betänkande Bevakad övergång - åldersgränser för unga upp till 30
år.
o Proposition 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden – barnpornografifrågan m.m.
o Proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet.
o En dom gällande barnpornografibrott, Högsta domstolen målnummer
B990-11, 2012-06-15.
Dessutom diskuteras Barnkonventionen som visserligen inte är en lag men
eftersom den ratificerades av Sverige 1989 ska den beaktas av myndigheter och
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domstolar. Det är statens, eller mer bestämt regeringens, ansvar att se till att
Barnkonventionen följs.299
Marknadsdomstolen (MD)
Marknadsdomstolen är den rättsliga instans som prövar konkurrens och
otillbörlig marknadsföring. I Marknadsdomstolen handläggs mål och ärenden
utifrån Konkurrenslagen och Marknadsföringslagen samt de så kallade
annexlagarna
till
Marknadsföringslagen.
Det
är
endast
Konsumentombudsmannen samt sammanslutningar av konsumenter och företag
som kan väcka talan vid Marknadsdomstolen. Marknadsdomstolens avgöranden
kan inte överklagas.300 Jag har samlat in och analyserat 12 domar.301
Konsumentombudsmannen (KO)
Konsumentombudsmannen är generaldirektör för Konsumentverket och har till
uppgift att övervaka att företag följer lagar som exempelvis
Marknadsföringslagen. Konsumentombudsmannen driver konsumenternas
intressen gentemot företag i domstol samt har rätt att meddela föreläggande om
förbud om otillbörlig marknadsföring. Godkänns föreläggandet av
näringsidkaren
gäller
det
som
en
lagakraftvunnen
dom.302
Konsumentombudsmannen syns i materialet som klagande part i de 12
analyserade domarna från Marknadsdomstolen.
Konsumentverket
Konsumentverket är förvaltningsmyndighet för konsumentfrågor och har till
uppgift att tillvarata konsumenternas intressen. Verket ansvarar för att
konsumentskyddande regler följs, att konsumenter har tillgång till
konsumentinformation samt ansvarar för att stärka konsumenternas ställning
genom kontakter med privata aktörer, och i det arbetet genomföra

299 Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i

Sverige, s. 9
300 Marknadsdomstolen, http://www.marknadsdomstolen.se, 2012-10-14.
301 MD 1972:13, KO mot Williams Förlag AB; MD 1979:24, KO mot DonGeorge AB; MD

1983:16, KO mot Skandinavisk Press Svenska Försäljnings AB, MD 1988:3; KO mot Blöjlagret G Nilsson AB, MD 1989:1; KO mot Barnängen AB, MD 1991:2; KO mot SALCOR
AB, MD 1991:29; KO mot Nordisk Bok, MD 1996:7; KO mot UNIT i Ängelholm AB, MD
1996:26; KO mot Svensk-Norsk Idéköp AB, MD 1997:4; KO mot Egmont Serieförlaget
AB, MD 1999:26; KO mot Svensk-Norsk Idéköp AB, MD 2002:4; KO mot HQ.SE Fondkommission AB, MD 2002:4
302 SFS 2008:486, Marknadsföringslagen 28 §, Konsumentverket,
http://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/KO, 2012-10-26.
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branschöverenskommelser och standardiseringar.303 På sin hemsida publicerar
verket information och vägledningar varav den viktigaste, som redan nämnts
kallas Marknadsföring riktad till barn och unga samt minderåriga som
avtalsparter.304 Denna liksom Konsumentverket/KO (2002) De nordiska
konsumentombudsmännens ståndpunkt om handel och marknadsföring på
Internet samt de vägledningar om barn och reklam som under 2010-2013 finns
publicerade på verkets hemsida har analyserats.
Statens Personadressregister (SPAR)
Statens Personadressregister (SPAR) är ett offentligt register som omfattar alla
personer som är folkbokförda i Sverige. Registret innehåller namn,
personnummer, adress, make/vårdnadshavare samt information om ekonomi.
Vissa av dessa uppgifter är tillgängliga mot betalning i syfte att skicka
direktreklam, samhällsinformation och liknande. SPAR uppdateras från
folkbokföringsregistret varje dygn och drivs av Skatteverket.305 SPAR och dess
verksamhet är av intresse här på grund av att marknadsförare hämtar
adressuppgifter för att skicka adresserad direktreklam härifrån. SPARs hemsida
liksom den lagstiftning som styr verksamheten har granskats.
Internationella Handelskammaren, International Chamber of Commerce
(ICC)
ICC är näringslivets världsorganisation och representerar företag av alla
storlekar och ur alla branscher. ICC, vars medlemmar är företag och
näringslivsorganisationer, har till huvudsyfte att främja marknadsekonomi och
ett fritt näringsliv, att verka för harmonisering och förenkling av regler och
rutiner i internationell handel, arbeta för självreglering genom uppförandekoder
samt att lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom. ICC har högsta
konsultativa status hos FN och för dialog med andra internationella organ såsom
Världshandelsorganisationen WTO.306 ICC har formulerat ett regelverk som
beskrivs som ett ”system av etiska normer” och ett ”instrument för
självreglering av kommersiell kommunikation”. Det regelverk som gäller
Sverige kallas ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation och gäller

303 SFS 2009:607, Förordning med instruktion för Konsumentverket, Konsumentverket,

http://www.konsumentverket.se/omkonsumentverket/KO, 2012-10-26
304 Konsumentverket (2006)
305 SFS 1998:527, Lag om det statliga personadressregistret och SFS 1998:1234; Förord-

ning om det statliga personadressregistret, SPAR. SPAR,
http://www.statenspersonadressregister.se/Om-SPAR.html, 2012-11-19
306 ICC Sverige, http://www.icc.se, 2012-11-19
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för alla som verkar inom reklam och marknadskommunikation”.307 Det aktuella
regelverket, tryckt 2011, har granskats och då med särskilt fokus på artikel 18
som specifikt handlar om reklam som rör barn.
SWEDMA
SWEDMA är en bransch- och intresseorganisation för företag och
organisationer som arbetar med direkt eller interaktiv marknadsföring.
SWEDMA som är medlem i ICC Sverige arbetar med etiska riktlinjer och
branschöverenskommelser och har till syfte att skapa goda förutsättningar för
ansvarsfull och etisk direktmarknadsföring. SWEDMA är aktuellt här genom att
organisationen ingår styrande branschöverenskommelser och är huvudman i
DM-nämnden
och
Reklamombudsmannen.308
Dessutom
har
en
branschöverenskommelse som rör direktmarknadsföring granskats.309
DM-nämnden
DM-nämnden består av en jurist och fem ledamöter som utses av Sveriges
Annonsörer, Svensk Distanshandel, Föreningen NIX-Telefon och SWEDMA.
Nämnden vägleder samt arbetar för etisk marknadskommunikation genom att ta
emot anmälningar mot direktmarknadsföring, granska och pröva om reklamen
följer god marknadsföringsetik. Till DM-nämnden kan konsumenter och
juridiska personer anmäla direktmarknadsföring som inte följer branschens goda
sed.310 Nämnden prövar reklam och ger friande eller fällande utlåtanden mot
bakgrund av ICCs regelverk. En ”fällning” innebär att reklamen ska dras in men
innebär inga straffåtgärder för företaget. För att så ska ske krävs att reklamen
prövas och fälls i Marknadsdomstolen.311 DM-nämndens prövningar finns
presenterade på nämndens hemsida. Genom att granska den har jag sållat fram
och analyserat 25 prövningar av direktreklam som rör barn och föräldrar.312
Prövningarna som specifikt gäller direktreklam som skickats till barn är gjorda
från och med 1997 och framåt. De tre prövningar som rör föräldrar handlar om
blivande och nyblivna föräldrar och är daterade till 1990, 1995 och 1999.

307 ICC (2011) s. 1-5
308 SWEDMA, http://swedma.se/om-swedma, http://swedma.se/juridik/regler, 2012-11-19
309 SWEDMA (1999)
310 DM-nämnden, http://www.dm-namnden.org, 2012-11-17
311 Svensson, C.(2010) s. 25
312 Vissa prövningar ligger tillgängligt på hemsidan, övriga har skickats efter från DM-

nämnden.
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Dessutom har ett vägledande uttalande som DM-nämnden 2007 fattat
tillsammans med MarknadsEtiska Rådet (MER)313 analyserats.314
Reklamombudsmannen (RO)
Reklamombudsmannen (RO) är en stiftelse som finansieras av företag och
organisationer genom frivillig avgift.315 Reklamombudsmannen vägleder om
”god marknadsföringssed” samt prövar reklam utifrån ICCs regelverk.
Privatpersoner och juridiska personer anmäla reklam till RO, men prövning görs
även på organisationens eget initiativ. Reklamombudsmannen prövar och
meddelar fällande eller friande beslut i uppenbara fall och
Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) hanterar ärenden som är mer
komplicerande eller där ingen praxis finns, men jag gör fortsättningsvis ingen
skillnad mellan RO eller RON.316 Prövningar bedöms som ”friade” eller
”fällda” och offentliggörs i syfte att ”öka medvetenheten kring vad som anses
strida eller inte strida mot god marknadsföringssed”.317 En ”fällning” innebär att
reklamen ska dras in men innebär inga straffåtgärder för företaget bakom. För
att så ska ske krävs att reklamen prövas och fälls i Marknadsdomstolen.318 På
Reklamombudsmannens hemsida finns prövningar arkiverade. Genom att
använda hemsidans sökfunktion har jag sållat fram och analyserat 41 ärenden
som rör tryckt reklam som visar barn, riktar sig till barn eller på annat sätt
beskrivs ha med barn att göra. Uttalandena är daterade från september 2009 till
september 2012.319

313 Det självreglerande organet MarknadsEtiska Rådet (MER) samt Näringslivets Etiska Råd

mot Könsdiskriminerande reklam (ERK) ersattes av Reklamombudsmannen 2009.
314 DM-nämnden & Marknadsetiska rådet ”Vägledande uttalande 17/2007 - Dnr 11/2006”,
315 Ett urval av de finansiärer som RO listar på sin hemsida är Astrid Lindgrens Värld, BR-

leksaker, Centerpartiet, Försvarsmakten, Försäkringskassan, IKEA, Medborgarskolan, Nordea, Pressbyrån, Svenska kyrkan, Toys R Us, Walt Disney Company Scandinavia och
VISA, http://www.reklamombudsmannen.org/finansiarer, 2013-03-11
316 RO, http://www.reklamombudsmannen.org/ro__ron, 2012-03-26.
317 RO, http://www.reklamombudsmannen.org, 2012-03-26.
318 Svensson C. (2010) s. 25
319 Ärendena togs fram med hjälp av sökord från ROs hemsida, den 17 okt. 2012. Begreppen
”barn och ungdom”, ”särskild aktsamhet”, ”objektifiering och barn”, ”oerfarenhet och godtrogenhet”, ”direkt uppmana barn”, ”diskriminering + barn”, ”diskriminering + ålder” och
”åldersdiskriminering” fick inga träffar. ”Objektifiering” gav nio träffar men ingen av dem
rör barn. ”Diskriminering” gav 181 träffar men ingen av dem rör barn. ”Ålder” gav 85 träffar varav 2 rör barn. Sökning på begreppet ”barn” gav 166 träffar. Jag behöll och analyserade uttalanden som rör tryckt reklam och som visar barn, riktar sig till barn eller på annat
sätt beskrivs ha med barn att göra. Det innebär att jag sorterat bort radio- och TV-reklam,
reklam som argumenterats av anmälaren vara allmänt stötande och där barn enbart nämns
som exempel på personer som reklamen är särskilt stötande eller olämplig för, samt reklam
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Jag har nu redan i presentationen av centrala aktörer och granskade dokument
visat att det existerar vissa samband och hierarkier mellan dem. Utifrån mitt
teoretiska ramverk utgör dokumenten en intertextuell kedja som tillsammans
bygger upp det gällande lag- och regelverket. I vissa fall är de med Faircloughs
begrepp manifest intertextuella genom att de hänvisar direkt till varandra, vilket
jag också kommer att visa.320 Trots att dokumenten som granskas inte är
tvingande i samma utsträckning menar jag att de tillhör samma genre, lagtext,
eftersom de använder sig av ett liknande språkbruk och alla på ett eller annat sätt
reglerar och skapar konventioner för vad som får göras och inte.321 Var för sig
och tillsammans artikulerar de sanningsanspråk om samhället och om de
medborgare som lever i det. Metodologiskt har jag sökt efter hur de reglerar och
därmed skriver fram en logik kring vad barn är samt vad det får för
implikationer.322 I analysen gör jag således en kritisk läsning där jag
problematiserar texterna och deras konsekvenser.

Lag- och regelverket kring reklam, barn och konsumtion
I det följande kommer jag att göra en fördjupande diskussion av de intertextuella
sambanden mellan de dokument som bygger upp lag- och regelverket samt
diskutera tre särskilt viktiga dokument som övriga lagar och regelverk om barn,
reklam och konsumtion måste ta hänsyn; Marknadsföringslagen,
Barnkonventionen respektive Föräldrabalken. Inledningsvis kommer jag utifrån
Marknadsföringslagen visa hur den öppnar upp för andra aktörer att definiera
hur reklam i Sverige får se ut och därmed berörs andra lagar och egenåtgärder.

som utreds för att visa könsstereotypa framställningar av vuxna baserat på att mannen framställs som den som arbetar och kvinnan som den som tar hand om barn.
ROs prövningar görs mot bakgrund av ICCs regelverk vilket innebär att uttalandena kan läsas
som tolkningsråd och specificeringar av regelverket. De 41 analyserade uttalandena innehåller såväl friande och fällande uttalanden vilket gör att ROs tolkningar och gränsdragningar vad gäller de prövade punkterna kan granskas.
Uttalandena har prövats för att strida mot artikel 1, 2, 4, 5, 10 och 18 i ICCs regelverk. Det
innebär att reklamen prövats för om den är stötande (8 st.), strider mot god sed (1 st.), brister i socialt ansvar och är diskriminerande (34 st.), om den är vilseledande (1 st.), brister i
sändarangivelse (1 st.) och om den strider brister i den särskilda aktsamhet som ska iakttas
ifråga om marknadskommunikation som riktas till eller visar barn eller ungdomar (15 st.). I
flera fall har en och samma annons prövats för fler än en punkt, så kallad artikel, i ICCs regelverk.
320 Fairclough (1992) s. 117-118, 233-234
321 Fairclough (1992) s. 126-131
322 Fairclough (1992) s. 83-84, 223
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Därefter följer en diskussion om statens delegering av ansvar för barn utifrån
Barnkonventionen och slutligen diskuteras hur staten genom Föräldrabalken
positionerar barn och föräldrar som konsumenter.

Lag- och normverkets intertextuella sammanflätning
Marknadsföringslagen är den lag som allmänt reglerar reklam i Sverige. Den
syftar till att främja konsumenters och näringslivets intressen i samband med
marknadsföring av produkter, samt motverka otillbörlig marknadsföring. Till
Marknadsföringslagen måste all reklam samt övriga regelverk som rör reklam
och konsumtion ta hänsyn. Det är utformningen av den som möjliggör att
reklamområdet regleras via lagar såväl som regelverk och marknadsåtgärder. I
det här avsnittet kommer jag att diskutera Marknadsföringslagens centrala
begrepp ”god marknadsföringssed” och visa på dess betydelse för lag- och
normverkets sammanflätning. Men först, vilka är de lagar som rör reklam och
barn?
Marknadsföring är i Marknadsföringslagen definierad som reklam och andra
åtgärder i näringsverksamhet ägnade att främja avsättningen av och tillgången
till produkter. Sammanfattningsvis stadgar Marknadsföringslagen att
marknadsföring ska vara utformad och presenterad så att det tydligt framgår att
det är fråga om marknadsföring. Vidare ska marknadsföring stämma överens
med ”god marknadsföringssed” och den får inte i märkbar mån påverka eller
sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.323 I
Marknadsföringslagen nämns inte barn, men å andra sidan omtalas barn och
reklam i ett antal andra lagar, så som i följande av de så kallade annexlagarna till
Marknadsföringslagen; Radio- och TV-lagen, Alkohollagen, Tobakslagen,
Distans- och hemförsäljningslagen samt i den EU-gemensamma lag formulerad
i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG som listar ”affärsmetoder
som under alla omständigheter är otillbörliga”. Lagen kallas ibland ”svarta
listan”324 men är i Sverige antagen under namnet Tillkännagivande med
anledning av marknadsföringslagen. Utan att nämna barn specifikt regleras
reklam även i Lagen om namn och bild i reklam där det stadgas att personer inte
får visas i reklam med namn eller bild utan personens samtycke.325 Eftersom
reklam som innehåller bilder av barn visar just barn berörs reklamområdet även

323 SFS 2008:486, Marknadsföringslagen
324 Eltell & Åberg (2011) s. 33; Gerhard & Norinder (2011) s. 18-19; Svensson C.(2010).s.

43-44; Melin (2009) s. 102
325 SFS 1978:800, Lag om namn och bild i reklam 1 §
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av Brottsbalken som stadgar att barn inte får skildras i bild på ett pornografiskt
sätt eller i pornografiska sammanhang.
Sammantaget reglerar dessa lagar reklam riktad till barn i visst medie, (TV),
för viss konsumtionsform (distans- och hemförsäljning), för vissa produkter
(alkohol och tobak), vissa bilder av barn (reklambilder publicerade utan
samtycke samt pornografiska bilder) samt vissa sorters uppmaningar till
konsumtion. Eftersom lagstiftningen gör punktvisa nedslag innebär det att den
mesta reklam som har med barn att göra hamnar utanför lagstiftningen. Det är
här systematiserade näringslivsåtgärder i form av självreglering och etiska
regelverk kommer in och ställer kompletterande krav. Det sker genom att
Marknadsföringslagen stadgar att ”marknadsföring ska stämma överens med
god marknadsföringssed”. Innebörden av ”god marknadsföringssed”
specificeras inte närmare än ”god affärssed eller andra vedertagna normer som
syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av
produkter”.326 Det innebär att ”god marknadsföringssed” är ett tomt begrepp i
lagtexten, vars innebörd lagstiftaren överlåter åt andra att fylla. Enligt
Konsumentverket är det Marknadsdomstolen och myndigheter (så som
Konsumentverket själv) samt utomrättsliga regler som definierar vad ”god
marknadsföringssed” innebär.327
Genom att lagtexten hänvisar bort från sig själv fungerar marknadens
egenåtgärder och etiska regelverk som en specificering av lagen, något som gör
dem till vad som kan kallas ”soft law”; något som ska följas trots att det inte står
utskrivet i lagen.328 Den viktigaste formen av självreglerande egenåtgärd och
”soft law” är ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation.329 Att se
till att detta regelverk följs är ett centralt arbete i näringslivets
egenåtgärdsprogram och är något som exempelvis sker inom de närmare 50
självreglerande organ som arbetar direkt mot konsumenter.330 Av dessa organ
arbetar Reklamombudsmannen och DM-nämnden för självreglering av
reklambranschen i vilket de utifrån ICCs regelverk prövar och vägleder om ”god
marknadsföringssed”. Genom sina prövningar och uttalanden innebär det att
Reklamombudsmannen och DM-nämnden specificerar hur ICCs regelverk ska

326 SFS 2008:486, Marknadsföringslagen 3, 5 §
327 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/Lag-ratt/Marknadsforing/God-

marknadsforingssed, 2012-11-16
328 Melin (2009) s. 20-21
329 Melin (2009) s. 102, Svensson C. (2010) s. 20-21
330 Svensson C.(2010) s. 21; Näringslivets självregleringsorgan - utvecklingen sedan 2003.

(2010) s. 10-11
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tolkas och tillämpas, vilket gör att de bidrar till att slå fast vad som menas med
”god marknadsföringssed”.
Den rättsliga instans som dömer i frågor om brott mot ”god
marknadsföringssed” är Marknadsdomstolen vars domar således definierar
rättspraxis och slår fast hur ”god marknadsföringssed” ska tolkas juridiskt. I ett
antal domar som resulterat i förändrad rättspraxis har Marknadsdomstolen tagit
DM-nämndens skrivningar samt ICCs regelverk till hjälp för att besluta om ”god
marknadsföringssed”, vilket visat att utomrättsliga normer har betydelse för hur
Marknadsföringslagen tillämpas.331
Den sammanfattande innebörden av Marknadsföringslagens skrivning om
”god marknadsföringssed” är att staten inte har full kontroll över hur reklam får,
och inte får, se ut i Sverige. Vad det betyder när normverket granskas utifrån ett
barnperspektiv och i relation till att staten tagit på sig ansvar för barn genom
ratificeringen av Barnkonventionen kommer jag att diskutera i det följande.

Statens ansvar för barn
Att staten överlåter åt marknadens aktörer att ta del i fastställandet av vad som är
”god marknadsföringssed” måste tolkas som en överenskommelse i förtroende
där staten litar på att marknadens aktörer har en ambition och förmåga att
garantera konsumenter och näringsidkare ett rimligt och fullgott skydd.
Motioner om förslag att stärka lagstiftningen kring reklam har avslagits av
Riksdagen som då betonat självreglering som en tillfredställande snabb och mer
flexibel lösning som har god förankring hos berörda aktörer i näringslivet. Å
andra sidan skriver den regeringstillsatta förtroendekommission som analyserat
behovet av åtgärder för att säkerställa förtroendet för det svenska näringslivet att
övervakning och sanktioner är svagare vad gäller självreglering än vid lagföring
samt att legitimiteten hos allmänheten kan vara sämre.332 I propositionen som
låg till grund för den gällande Marknadsföringslagen argumenteras dock för att
självreglering verkligen är ett fungerande komplement till lagstiftning. Där
framhålls också att ansvaret för att reklam och annan marknadsföring uppfyller
en god etisk standard primärt åvilar det allmänna (i praktiken marknadens
aktörer).333 Detta resonemang kompliceras dock när det gäller barn eftersom det
är Svenska staten som genom att ratificera Barnkonventionen åtagit sig att
erkänna barns speciella skyddsvärde och att tillförsäkra barn skydd och omsorg.

331 exempelvis i MD 1979:23, MD 1989:1, MD 1991:2, MD 1996:7
332 2008/09:CU34, Konsumentfrågor, s. 25-33; SOU 2004:47. Näringslivet och förtroendet.

Betänkande från Förtroendekommissionen, s. 151
333 Prop. 2007/08:115, Ny marknadsföringslag, s. 76
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Det åligger således den svenska regeringen och riksdagen att anpassa svensk
lagstiftning till Barnkonventionen och se till att den följs.334 Ur ett
barnperspektiv blir det därför problematiskt att ansvaret för marknadsföring
delegeras till marknaden eftersom det gör statens insyn och möjligheter att
ingripa mer begränsad.
Barnkonventionen innebär att staten ska se till att barns bästa kommer i
första rummet vid alla åtgärder som rör barn, och det gäller åtgärder som vidtas
av offentliga såväl som privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar,
administrativa myndigheter eller lagstiftande organ.335 Vad gäller beaktandet av
barns bästa i fråga om lagstiftningen kring konsumtion och reklam riktas dock
skarp kritik. I ett remissvar inför den senaste större förändringen av
marknadsföringslagstiftningen
påpekade
Barnombudsmannen
att
Barnkonventionen, liksom ett barnperspektiv lyser med sin frånvaro i den
statliga utredningen.336 Olsen menar vidare att eftersom regelverken som rör
barn och reklam inte alls tar sin utgångspunkt i barn innebär det att Sverige inte
följer Barnkonventionen.337
Hur Barnkonventionen skulle implementeras på området är å andra sidan inte
givet eftersom den är vag och tolkningsbar på många punkter, något som bland
annat betyder att den inte definierar vad barnets bästa innebär.338 Inte heller
definierar den om, eller mot vad, barn särskilt bör skyddas från i ett
konsumtionssamhälle. Den ger ingen vägledning för vilket skydd barn ska ha
gällande konsumtion eller om reklam ska betraktas som någonting som är eller
kan vara skadligt för barn. Möjligen kan reklam utifrån konventionen istället
tolkas som någonting som barn har rätt till eftersom den stadgar att barn har rätt
till yttrandefrihet och informationsfrihet.339 Det gör att det kan tolkas som en

334 Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i

Sverige, s. 9
335 Enligt Barnkonventionens artikel 3 åtar sig konventionsstaterna att tillförsäkra barn skydd

och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd. Där sägs också att barns bästa ska
komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.
336 Barnombudsmannen (2006). Remissvar, Betänkandet Otillbörliga Affärsmetoder (SOU
2006:76), dnr. 9.1:0906/06, http://www.barnombudsmannen.se/vart-arbete/nyaremissvar/2006/12/betankandet-otillborliga-affarsmetoder-sou-200676, 2010-11-17
337 Olsen (2006) s. 138
338 Schiratzki (2003) s. 26-35
339 Enligt Barnkonventionens artikel 13 har barn rätt till yttrandefrihet som innefattar frihet
att söka och motta information av alla slag, ”i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer”. Denna rättighet får emellertid underkastas
vissa inskränkningar, men endast sådana som är föreskrivna i lag och som är nödvändiga
(a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller (b) för att skydda den
nationella säkerheten, den allmänna ordningen, folkhälsan eller den allmänna sedligheten.
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rättighet för barn att orientera sig i produktutbudet och att motta även
kommersiell information, alltså reklam.340
Utifrån det faktum att barn växer och förändras kan man anta att barns skydd
ska vara större ju yngre de är och att rättigheterna till exempelvis
informationsfrihet ska öka med tiden, menar Olsen. Hur konventionsstaterna ska
vikta skydd och rättigheter mot varandra är dock också oklart.341 Det gör att
Barnkonventionen inte ger vägledning för hur konventionsstaterna ska förhålla
sig till konsumtion och reklam samt hur barns skydd och rättigheter ska
tillfredsställas i ett konsumtionssamhälle. Varje konventionsstat måste göra sina
egna tolkningar. Hur ser då den svenska lagstiftningens framskrivning av barn
som konsumenter ut och hur förhåller den sig till frågor om skydd och
aktörsskap?

Föräldrabalken och barns konsumtion
Barns status som konsumenter är enligt svensk lag oklar. Det beror på att barn
enligt Föräldrabalken står under vårdnad av förmyndaren, som i de flesta fall är
båda föräldrarna, till dess att hon eller han fyller 18 år. Föräldrabalken stadgar
att barn inte har rätt att råda över egendom eller åta sig förbindelser, samt att
föräldrarna företräder dem i ekonomiska frågor.342 Det innebär bland annat att
om barn ingår köpeavtal utan föräldrars vetskap är köpet inte giltigt och kan
upphävas av föräldrarna. I grunden betyder det att barn i lagens mening inte
betraktas som konsumenter.
Undantag i Föräldrabalken möjliggör ändå att barn kan ingå giltiga
köpeavtal. Det gäller för daglig konsumtion för barn som lever i ett eget hushåll,
för pengar som barn över 16 år har tjänat genom eget arbete och då ett barn fått
pengar som villkorats av givaren för barnet att använda själv. Dessutom får barn
som, med samtycke av föräldrarna, driver egen rörelse konsumera för
rörelsen.343 Undantagen är dock villkorade och kan upphävas av föräldrarna.
Det innebär att med hänvisning till barnets uppfostran eller välfärd är det möjligt
att föräldrar exempelvis omhändertar pengagåvor istället för att barnet får
använda dem i enlighet med givarens önskemål samt att föräldrar kan inskränka
även 16-åringens handlingsförmåga över egenförvärvade pengar.344

340 Reklam som information se Leiss, Kline & Sut (1990) s. 40-42
341 Olsen (2006) s. 28-39; Olsen (2008) s. 148-149, 152
342 SFS 1949:381, Föräldrabalk, 6 kap, 9 kap
343 SFS 1949:381, Föräldrabalk, 9 kap
344 Schiratzki (2010) s. 95-96; Olsen (2004b) s. 131-133
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Föräldrabalken stadgar att föräldrar ska ta allt större hänsyn till barnets
synpunkter och önskemål i takt med dess stigande ålder och utveckling.345 Vad
gäller konsumtion innebär det att barn efter hand ska få sitt handlingsutrymme
utökat och att lagen tillåter att barns egen konsumtion, i form av föräldrastödd
socialisering, ska kunna påbörjas innan barnet tjänat egna pengar vid 16 års
ålder. Men på vilket sätt och i vilken utsträckning föräldrarna ska ta hänsyn till
barnets synpunkter och önskemål specificeras inte. Genom att lagstiftaren låter
föräldrarna bestämma i så hög grad kan barns konsumtion, beroende av enskilda
föräldrars inställning, vara lagenlig i en spännvidd från att alltid vara helt
otillåten till att vara helt obegränsad. Det innebär att det är oklart när det är
föräldrar eller barn som bestämmer över pengar som barn har och när barn får
ingå lagligt giltiga köpeavtal.346
Enligt Olsen är Föräldrabalken dåligt anpassad till dagens
konsumtionssamhälle där barn förfogar över pengar och är konsumenter. Istället
för att vara utformad mot bakgrund av de konsumtionspraktiker där barn faktiskt
ingår bygger den på idéer om risker och är utformad för att skydda barn från att
skadas ekonomiskt, genom att till exempel ingå ofördelaktiga avtal eller bli
skuldsatta. Den otydlighet som blir följden av dess ansvarsdelegering till
föräldrar kan dock enligt Olsen försätta barn i andra risker än de som
lagstiftningen velat skydda dem från. Det gäller exempelvis om föräldrarna i hög
utsträckning ger barn tillstånd att konsumera, men inte bryr sig om vad de
använder pengarna till. Eller att barn som av sina föräldrar sällan eller aldrig ges
tillstånd att konsumera riskerar att bli dåligt rustade för vuxenlivet.347
Särregleringen i Föräldrabalken bygger på kronologisk ålder och gäller barn
upp till 18 år. Därefter anses människor mogna nog att kunna förfoga över sin
ekonomi och ta ansvar för konsumtion. Det gör att barn framställs som en
särskilt naiv och utsatt grupp som mot bakgrund av sin ålder inte till fullo ska ta
del av konsumtionssamhället. I undantagsregeln som ger barn över 16 år
bestämmanderätt över eget intjänat kapital skrivs dock en ytterligare åldersgräns
fram som visar att barn under 18 år kan ha tillräcklig kompetens att konsumera.
Undantagsreglerna som säger att barn som lever i eget hushåll alternativt driver
affärsrörelse får konsumera frångår dessutom den kronologiska
ålderskategoriseringen och utgår ifrån faktiska levnadsomständigheter. Detta,
liksom skrivningen att föräldrarna ska ta hänsyn till barnets synpunkter och
önskemål i förhållande till dess ålder och utveckling gör att Föräldrabalkens

345 SFS 1949:381, Föräldrabalk, kap. 6, 11 §
346 Schiratzki (2010) s. 95-96; Olsen (2004b) s. 131-134; Olsen (2004a) s. 109-111
347 Olsen (2004b) s. 127-147; Olsen (2004a) s. 109
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skrivningar, som övergripande förhåller sig till barn mellan 0 och 18 år som en
homogen grupp, samtidigt tar visst hänsyn till att gruppen är heterogen.
Det är enbart i undantagsreglerna som säger att barn som lever i eget hushåll
eller driver rörelse som barn är positionerade som aktörer med egen
handlingsförmåga. I övrigt ställer Föräldrabalken barn i underläge gentemot
föräldrarna, vilket både kan utgöra ett starkt skydd/icke-delaktighet alternativt
inget skydd/stor delaktighet. Snarare än att ge en tydlig riktlinje om barns rätt till
delaktighet i konsumtionssamhället, när och vad barn lagligt får konsumera, blir
det upp till föräldrarna att bedöma när barns konsumtion är lämplig och därmed
laglig. Trots att staten härmed delegerar ansvaret för barns konsumtion till
föräldrar finns lagregler, angående exempelvis tobaksvaror348 och alkohol349
som föräldrar inte har beslutanderätt över. Detta visar att staten i vissa fall själv
tar på sig ett ansvar för barns konsumtion. Vad som då sker är att barn
positioneras som individer i en direkt relation till staten, genom att lagstiftningen
kringgår föräldrarna. Det kan tolkas som att staten misstror föräldrars kapacitet
att klara av att säkerställa barns speciella behov.350 Det markerar också vad
staten anser vara särskilt viktigt att skydda barn ifrån.
Att barn principiellt inte har rätt att ingå köpeavtal och bara undantagsvis
erkänns som konsumenter gör det motsägelsefullt att reklam som uppmanar till
konsumtion får riktas till barn i Sverige. En tolkning skulle vara att det beror på
Föräldrabalkens undantagsregler som ger barn viss möjlighet att förvalta pengar
eller på att barn betraktas som indirekta konsumenter via familjen. Ytterligare en
tolkning skulle kunna vara att det är mot bakgrund av Barnkonventionens
informationsrätt. I de dokument jag undersöker framkommer dock inga stöd för
någon av dessa tolkningar.
I det följande kommer jag att fördjupa analysen av lag- och normverket som
speciellt rör de tre former av reklam som har med barn att göra; reklam riktad
till föräldrar, reklam riktad till barn och reklam som visar barn. Tematikerna
berörs i nämnd ordning och det längsta avsnittet handlar om reklam riktad till
barn.

Reklam till föräldrar
Av reklam som riktas till föräldrar med anledning av barn är det adresserad
direktreklam skickad till nyblivna föräldrar som är omgärdad med regler. De är

348 SFS 1993:581, Tobakslag
349 SFS 2010:1622, Alkohollag, kap. 3, 7§, 9§
350 Näsman (2004) s. 59; Sandin & Halldén (2003) s. 7-13
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inte många och det är främst självreglering som ställer upp ramverket. Jag
kommer nu att diskutera hur och när direktreklam får, eller snarare inte får,
ställas till nyblivna föräldrar.

Direktreklam-fristen efter ett barns födelse
Precis som alla andra folkbokförda i Sverige förs nyfödda barn in i Statens
Personadressregister (SPAR) som drivs av Skatteverket.351 Registret används av
företag för att söka ut individer på en speciell ort eller i en viss ålder. För att låta
marknadsförare rikta sig till en målgrupp av nyblivna föräldrar, eller föräldrar
med barn i en viss ålder tillhandahåller SPAR en informationstjänst som kallas
”Barnrutin”.352 Marknadsförarna kan då köpa personuppgifter om barn och
föräldrar vilket möjliggör att adresserad direktreklam kan riktas specifikt till
föräldrar som målgrupp. Det är dock lagstiftat att SPAR inte får lämna ut
uppgifter om barn som är yngre än åtta veckor.353 Att SPAR har en åtta-veckors
gräns för utlämning av uppgifter om spädbarn betyder dock inte att det
otvetydigt är förbjudet att skicka adresserad direktreklam eller söka upp
föräldrar med konsumtionsuppmaningar dessförinnan. Tidigare fanns en
branschöverenskommelse på sex veckor, vilket även slogs fast i ett domslut i
Marknadsdomstolen 1988.354 Den branschöverenskommelse355 som gäller
sedan 1999 säger att:

Direktmarknadsföring får normalt inte riktas till
(…)
-nyblivna föräldrar förrän säker kontroll gjorts av att barnet inte avlidit

351 SFS 1998:527, Lag om det statliga personadressregistret och SFS 1998:1234, Förord-

ning om det statliga personadressregistret; SPAR,
http://www.statenspersonadressregister.se/Om-SPAR.html, 2012-10-12
352 http://www.statenspersonadressregister.se/SPAR-tjanster/Tjanster-i-SPAR/Urval.html,
2012-10-12
353 SFS 1998:1234, Förordning om det statliga personadressregistret, § 12
354 MD 1988:3. Sexveckorsregeln tillämpades även av DM-nämnden, Uttalande 54/95 samt
nämns i Uttalande 10/90.
355 Branschöverenskommelsen har tagits fram av Datainspektionen och SWEDMA samt Annonsörföreningen, Direkthandelsföretagens Förening, Frivilligorganisationernas insamlingsråd, Näringslivets Delegation för marknadsrätt, industriförbundet, Svenska Postorderföreningen, Sveriges Reklamförbund, Swedish Direct Marketing Association (SWEDMA),
Tidningsutgivarna, Posten AB och Telia Info Media
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vid eller en kort tid efter födelsen. Personuppgifter avseende barnet skall
därför datera sig åtminstone åtta veckor efter barnets födelse.356

Att branschöverenskommelsen skriver fram åtta veckor tyder på att ny ”god
marknadsföringssed” etablerats och att DM-nämnden, och kanske också
Marknadsdomstolen, vid en prövning idag skulle fälla reklam som anländer
mellan sex och åtta veckor efter födelsen. Detta på grund av att barnets
personuppgifter, och därmed möjligheten att kontrollera om det är vid liv, på
grund av SPARs åtta-veckors gräns inte går att kontrollera. Samtidigt gör
tillägget ”normalt inte” att åtta veckor inte är en definitiv gräns. Vilken tidsgräns
som exakt gäller är alltså oklart. Dessutom återkommer fortfarande sexveckorsgränsen i litteratur om marknadsföringslagstiftning, som exempelvis i
Den svenska marknadsföringslagstiftningen där Carl Anders Svensson vagt
skriver att reklam till föräldrar inte får skickas före barnets sjätte till åttonde
livsvecka.357 Detta tydliggör att statens delegering av ansvar öppnar upp för ett
förhandlande kring vad som gäller i frågor som rör barn och konsumtion.

Känslig direktreklam
Ingen reklam får vara aggressiv, innefatta trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot
eller annat påtryckningsmedel enligt Marknadsföringslagen.358 Inte heller får
den enligt ICC utformas på ett stötande sätt.359 Vad gäller adresserad
direktreklam till föräldrar har DM-nämnden fällt försändelser som ansetts
stötande. I det ena fallet uppmanade försändelsen till insamling för
informationsspridning om plötslig spädbarnsdöd och i det andra marknadsfördes
elektroniska produkter för andningskontroll för att undvika plötslig
spädbarnsdöd. I båda fallen ansåg DM-nämnden att försändelserna spelar på
rädsla eller fruktan, vilket inte är förenligt med ICCs regelverk.360 MD fällde år
1991, av samma skäl, en försändelse som marknadsför andningslarm, en
babyvakt, en muskelstimulator, ett massagebälte och en febertermometer. Enligt
domen innehöll marknadsföringen följande text:
Plötslig spädbarnsdöd måste sägas vara en fruktad folksjukdom. Ett dödsfall, som i genomsnitt inträffar vartannat till vart tredje år i en barnrik
kommun eller förort väcker oro och ångest hos nyblivna föräldrar. Bara

356 SWEDMA (1999) s. 6
357 Svensson C. (2010) s. 139
358 SFS 2008:486, Marknadsföringslagen, 7 §
359 ICC (2011) artikel 1, s. 7
360 DM-nämnden, Uttalande 10/1990; 54/95
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tanken på att vakna upp en morgon och finna sitt barn dött i sängen kan
grumla glädjen med att ha ett spädbarn.361

Marknadsdomstolen framhåller att formuleringen, oavsett om den är riktig eller
ej, är oförenlig med ”god marknadsföringssed”. I domen skriver man att
utskicket försöker få föräldrar att köpa produkter genom att skrämmas, vilket i
omvänd ordning skulle innebära ett påstående om att föräldrar utsätter sitt barn
för risk om de inte konsumerar.
Idag skriver ICC att marknadskommunikation inte utan vägande skäl får
”spela på rädsla eller fruktan eller utnyttja olycka eller lidande.”362 Dessutom
torde liknande marknadsföring idag kunna prövas rättsligt på basis av införandet
av Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen som säger att det
under alla omständigheter är otillbörligt att: ”Göra ett i sak oriktigt påstående
om arten och omfattningen av den risk konsumenten utsätter sig själv eller sin
familj för om han eller hon inte köper produkten”.363
Att staten genom SPAR möjliggör för marknadens aktörer att komma i
kontakt med föräldrar signalerar att adresserad direktreklam är något
oproblematiskt. Existensen av ”barnrutinen” visar dessutom att det ses som
rimligt att också nyblivna föräldrar får reklam skickad till sig. Analysen visar
dock att ämnet är känsligt. Reklam får inte riskera att väcka oro eller nå
föräldrar vid fel tillfälle. Barn skrivs därmed fram som känslomässigt
ovärderliga och föräldrar som oroliga och sårbara. Detta skriver fram reklam
som något potentiellt upprörande och som ett möjligt hot.
Men vad gäller då reklam som riktas till barn själva? När och hur de får bli
tilltalade som konsumenter?

Reklam till barn
Som jag redan påpekat finns inte något generellt förbud mot att rikta reklam till
barn i Sverige. Samtidigt är lag- och normverket som gäller reklam som riktas
till barn mer omfattande än för annan reklam, och det är mer omfattande än
reklam som riktas till föräldrar eller reklam som visar barn. Det tyder på att det
ändå betraktas som någonting särskilt problematiskt att rikta reklam till barn. I
detta avsnitt kommer jag att diskutera hur reklam skrivs fram som problematisk

361 MD 1991:2
362 ICC (2011) artikel 4, s. 7
363 SFS 2008:487, Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen, punkt 12
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och vad det är lag- och regelverket avser att skydda. Jag kommer att börja med
att diskutera framskrivningen av barn som en icke-genomsnittlig konsument.

Direkta uppmaningar och den icke-genomsnittliga konsumenten
Enligt Marknadsföringslagen får reklam inte i märkbar mån påverka eller
sannolikt påverka mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut.364
Skrivningen utgår således ifrån att mottagare i grunden har förmåga att fatta
välgrundade affärsbeslut. Genom att barn inte särskiljs från detta, eller alls
nämns i Marknadsföringslagen, är det något som skulle kunna tolkas som att
barn precis som andra antas ha förmåga att fatta välgrundade affärsbeslut. Det
förefaller positionera barn som kompetenta konsumenter och reklam riktad till
dem som någonting som inte är specifikt problematiskt. Relateras
Marknadsföringslagen till lag- och normverket som helhet framträder dock
någonting annat. För att visa hur lag- och normverket skriver fram barn och
reklam kommer jag nu att gå igenom ett antal särskilt centrala punkter där barn
skiljs ut från det allmänna regelverket och där det motiveras varför barn behöver
särskilt skydd mot reklam.
Jag kommer först att diskutera den EU-gemensamma lag, ”svarta listan”,
som fattats av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd och som sedan
implementerats i Svensk lagstiftning under namnet Tillkännagivande med
anledning av marknadsföringslagen.365 I ”svarta listan” listas exempel på
marknadsföring som under alla omständigheter är otillbörlig, och där nämns
barn uttryckligen vid ett tillfälle. Vad som sägs är att det under alla
omständigheter är otillbörligt ”Att i en annons direkt uppmana barn att köpa
eller att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade
produkterna åt dem.”366 Skrivningen är otydlig och dessutom paradoxal eftersom
den öppnar upp för frågan hur det då kan vara möjligt och lagenligt att rikta
reklam till barn samtidigt som det är otillbörligt att i en annons uppmana dem att
köpa utannonserade produkter. Vad är skillnaden mellan att rikta reklam till
barn, och att uppmana dem till köp? Jag menar att det som är av betydelse i
skrivningen är orden ”direkt uppmana” som kan tolkas som att annonser inte får
innehålla textuppmaningar av typen ”köp den här produkten!”. Men frågan är
hur stor betydelse sådana uppmaningar har eftersom många barn inte kan läsa.
Dessutom väcker den frågan om också ett visuellt lockande tilltal kan innebära

364 SFS 2008:486, Marknadsföringslagen, 6, 7, 8 §
365 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG
366 SFS 2008:487, Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen, punkt 28
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en direkt köpuppmaning och huruvida skrivningen syftar till att fånga in både
text och visualitet.
Begreppet ”direkt uppmana” implicerar att det kan finnas olika
uppmaningsgrader i annonser, och att indirekta uppmaningar alltså är mer
lämpliga
för
barn.
Samtidigt
ska
all
marknadsföring
enligt
Marknadsföringslagen presenteras så att det tydligt framgår att det är fråga om
marknadsföring367 vilket visar att indirekta konsumtionsuppmaningar inte får
övergå i en otydlighet som leder till att marknadsföring upphör att framstå som
just marknadsföring. Eftersom texter som ”köp den här produkten!” faktiskt kan
underlätta för den som kan läsa att uttolka att någonting är en annons kan man
fråga sig hur detta skyddar barn, eller om den istället kan bidra till att försvåra
förståelsen för vad en annons är och när någonting är reklam.
Sammantaget måste skrivningen tolkas som att annonser har potential att
utan att direkt uppmana till köp samtidigt kan visa att det rör sig om
marknadsföring som syftar till att främja försäljning. Men hur en annons som
gör båda dessa kan se ut vare sig utvecklas eller förtydligas i lagtexten eller i det
EU-direktiv där den ursprungligen formulerats. Inte heller definieras betydelsen
av ”annons”, vilket gör det öppet för tolkningar av hur reklam som riktas till
barn i andra former får se ut. Utredningen av hur EU-direktivet skulle
implementeras i Svensk rätt tolkade skrivningen ”annons” som alla former av
reklam. Något förtydligande av innebörden av ”direkt uppmana” görs heller inte.
Inte heller diskuteras det problematiska i att reklam för att kunna visa att det är
fråga om reklam, faktiskt uppmanar till konsumtion även om det inte alltid är
”direkt”.368
Orsaken till den särskilda skrivningen om barn i ”Svarta listan” finns
motiverad i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG. Motiveringen
är förhållandevis lång, men eftersom den ligger till grund för en av få Svenska
lagar som reglerar relationen mellan barn och reklam kommer jag nu att visa och
därefter analysera vad som uttryckligen sägs om barn som konsumenter:
Det är på sin plats att skydda alla konsumenter från otillbörliga affärsmetoder; emellertid har Europeiska gemenskapernas domstol, vid de avgöranden som rört fall om annonsering (…) funnit det nödvändigt att bedöma deras inverkan på en tänkt typisk konsument. I enlighet med proportionalitetsprincipen, och för att det skydd som direktivet innebär faktiskt skall kunna förverkligas, utgår detta direktiv från genomsnittskonsumenten som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst, med beaktande av sociala, kulturella och språkliga faktorer och i en-

367 SFS 2008:486, Marknadsföringslag, 9 §
368 SOU 2006:76, Otillbörliga affärsmetoder: betänkande, s. 264
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lighet med domstolens tolkning, men direktivet innehåller också bestämmelser för att förhindra exploatering när kunders egenskaper gör dem särskilt sårbara för otillbörliga affärsmetoder. Om en affärsmetod är särskilt
riktad till en viss konsumentgrupp, till exempel barn, är det önskvärt att
affärsmetodens inverkan bedöms ur ett perspektiv som är representativt
för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp. Därför är det lämpligt
att i förteckningen över metoder som under alla omständigheter skall betraktas som otillbörliga infoga en bestämmelse som, utan att innebära ett
totalförbud mot reklam riktad till barn, skyddar barn från direkta uppmaningar att köpa. Begreppet genomsnittskonsument är inte ett statistiskt
begrepp. De nationella domstolarna och myndigheterna måste använda
sitt eget omdöme, med beaktande av domstolens rättspraxis, när de fastställer genomsnittskonsumentens typiska reaktion i ett givet fall.
När särskilda förhållanden som ålder, fysiska eller psykiska handikapp eller lättrogenhet gör vissa konsumenter särskilt känsliga för en affärsmetod
eller för den produkt metoden avser, och endast dessa konsumenters ekonomiska beteende torde snedvridas av metoden på ett sätt som näringsidkaren rimligen kan förutse, bör det säkerställas att dessa får tillräckligt
skydd genom att metoden bedöms ur ett perspektiv som är representativt
för den genomsnittliga medlemmen i denna grupp. 369 (författarens kursivering)

Direktivet framhåller att allmän lagstiftning ska utgå från en tänkt typisk
konsument som är normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst,
men att detta måste ses som något rörligt. Barn inkluderas dock inte i skaran av
genomsnittskonsumenter. Trots att de skulle ha kunnat diskuteras som en grupp i
det lägre spannet av normalt informerade, uppmärksamma och upplysta
konsumenter särskiljs de som en egen kategori med egenskaper som positionerar
dem som särskilt sårbara för otillbörliga affärsmetoder. Gruppen barn inkluderar
i sin tur en genomsnittlig medlem. Men vad man kan förvänta av en sådan
genomsnittlig barnkonsument klargörs inte. Att man väljer att skydda en
föreställd genomsnittlig medlem i gruppen barn gör per definition att de barn
som ligger under genomsnittet och som exempelvis helt saknar uppfattning om
vad reklam är måste tolkas falla utanför det skydd EU anbefaller. Hade man
istället beslutat att skydda de mest sårbara hade skrivningen behövt en större
nyansering, alternativt varit utformat som ett totalförbud, antingen mot reklam
överlag eller mot reklam riktad specifikt till barn.
Varför barn behöver skydd motiveras inte i direktivet, däremot skrivs
uttryckligen att ett totalförbud mot reklam riktad till barn inte ska införas på EUnivå. Ett så starkt skydd anses alltså inte behövas. Det kan tolkas mot bakgrund
av att direktivets syfte inte bara är att säkerställa hög konsumentskyddsnivå

369 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG
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inom EU utan att bidra till att den inre marknaden fungerar.370 Ett totalförbud
skulle utifrån ett ekonomiskt perspektiv förhindra snarare än förbättra
förutsättningarna för viss handel. Olsen påpekar även att också näringsidkare har
yttrandefrihet och att den friheten enligt Europakonventionen bara kan
begränsas för att skydda hälsa, moral och andras rättigheter.371 Här måste det
alltså tolkas som att reklam inte är så potentiellt farlig för barn att den kan skada
deras hälsa på ett sätt som skulle motivera inskränkningar av näringsidkares
yttrandefrihet. Direktivet visar också att det inte främst är hälsorisker barn ska
skyddas mot utan mot metoder som rör risken för snedvridning av det
ekonomiska beteendet.
Analysen visar att barn särskiljs som en särskild grupp och inte betraktas
som en (implicit vuxen) normalkonsument. Barn ska skyddas mot direkta
uppmaningar att köpa i alla former av reklam eftersom det kan snedvrida deras
ekonomiska beteende. Men vad direkta uppmaningar innebär, om det enbart
betyder uppmaningar i text och tal eller också kan inkludera visuella tilltal, är
inte klargjort. Den EU-gemensamma lagtexten förefaller dessutom något
motsägelsefull i relation till Marknadsföringslagens skrivning om att
marknadsföring ska utformas och presenteras så att det tydligt framgår att det är
fråga om marknadsföring. Att samtidigt ta hänsyn till båda dessa ställer höga
krav på den som utformar marknadsföring att använda ett tilltal som visar att det
är fråga om marknadsföring, men utan att göra det på ett ”direkt” sätt. Det
innebär också att barn framställs som kompetenta att tolka indirekta
köpuppmaningar som reklam. Den barnkonsument som konstrueras som
skyddsvärd här är således en figur som är kompetent, men utan att vara lika
kompetent som vuxna eftersom de särskiljs från genomsnittet.
Jag kommer nu att fortsätta diskutera ”svarta listan” men utifrån hur den barn
framställer barn i relation till föräldrar.

Vuxenskydd och föräldramakt
Det citatet jag visade ovan är den enda plats i EU-direktivet där barn diskuteras
och där nämns inte föräldrar. I den bilaga till direktivet, det som utgör ”svarta
listan”, och som införts i svensk lag finns dock föräldrar tillfogade. Där står att
det är otillbörligt ”Att i en annons direkt uppmana barn att köpa eller att övertala
sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade produkterna åt
dem.”372 Skrivningen kan ses som ett försök att stävja att reklam utformas på ett

370 Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG
371 Olsen (2008) s. 145
372 SFS 2008:487, Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen, punkt 28

89

sätt som får barn att använda påtryckningar för att få konsumera, det som i
forskning ibland kallas ”tjatmakt”,373 ”pester power”,374 ”child-power”,375
”nag-factor” eller ”nagging”.376 Lagformuleringen framställer därmed barn som
en grupp som antas vilja konsumera och som förstår att reklam marknadsför
verkliga produkter som är möjliga att köpa. De framställs också ha förmåga att
dupera och påverka vuxna. Genom skrivningen blir vuxna framställda som
skyddsvärda för sådana effekter som reklam skulle kunna ha på barn, och barns
kompetens framstår som potentiellt farlig eller åtminstone besvärande för
föräldrar. Svarta listan skriver därmed fram att det inte bara är barn som ska
skyddas från direkta uppmaningar att köpa, utan i förlängningen att vuxna också
ska skyddas från barn.
Lagtexten förstärker Föräldrabalkens budskap att det är föräldrar som ska ha
sista ordet vad gäller konsumtion samt markerar att marknadsförare inte ska
influera föräldrars maktposition gentemot barn i annan riktning. Detsamma görs
i ICCs regelverk där ”svarta listans” skrivning finns införd tillsammans med
följande regleringar under rubriken ”Sociala värderingar”:
Marknadskommunikation får inte i strid med rådande sociala och kulturella värderingar undergräva föräldrars auktoritet eller ansvar och inte heller deras normer för omdöme och smak. (…)
Marknadskommunikation får inte heller ge sken av att produkten ifråga
utan vidare ryms inom varje hushållsbudget.
Marknadskommunikation som inbjuder barn och ungdomar att ta kontakt
med marknadsföraren ska uppmana dem att be om tillstånd från förälder
eller annan ansvarig vuxen ifall detta är förknippat med någon kostnad,
inbegripet den för kommunikation.377

ICCs skrivningar kan tolkas som att de syftar till att förhindra utformning av
reklam som medvetet sår split mellan föräldrar och barn. Samtidigt skrivs en
hierarkisk relation fram mellan barn och föräldrar. Att föräldrar har laglig
auktoritet och ansvar för barn och för deras konsumtion har vi sett i
Föräldrabalken, men här görs även tillägget att marknadskommunikation inte
får undergräva föräldrars ”normer för omdöme och smak.” I ljuset av
Barnkonventionen blir det problematiskt eftersom barn har rätt att söka och

373 Johansson (2005) s. 60; Olsen (2008) s. 168
374 McDermott, O’Sullivan, Stead & Hastings (2006) s. 513-540, Olsen (2004) s. 103
375 Ekström (2007) s. 336-337
376 Jacobson (2004) s. 25, 28
377 ICC (2011) artikel 18, s. 12
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motta information av alla slag. Det innebär att barn har rätt att även ta till sig
information som inte är förenlig med föräldrars smak.
”Svarta listans” och ICCs regler rörande reklamtilltal understryker således att
barn är och ska vara underställda vuxna samt att maktordningen på ett negativt
sätt kan kullkastas av reklam. Barn framställs ha kompetens att förstå
innebörden av reklam och därigenom lockas att utöva makt och påtryckningar
på vuxna. Att regelverken avser att förhindra detta får konsekvensen att
maktordningen skrivs fram som omvänd och att vuxna och deras makt, smak
och värderingar blir skyddsvärda, inte i första hand barn. Samtidigt skriver ICC i
den sista delen av citatet ovan in att reklam som inbjuder barn att ta kontakt med
marknadsföraren inte behöver uppmana barn att fråga sina föräldrar, annat än
när det gäller kontakter som är förknippade med en kostnad. Barns position och
föräldrars maktposition blir således något tvetydig.
Samtidigt finns skrivningar som i lag- och regelverket positionerar barn som
skyddsvärda. Jag kommer nu att diskutera hur barn skrivs fram som naiva och
reklam som farlig.

Det naiva barnet och reklamens farlighet
Att marknadsföring enligt Marknadsföringslagen ska utformas och presenteras
så att det tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring378 innebär att
betraktaren inte ska behöva läsa hela meddelandet eller behöva söka efter
avsändaren för att kunna göra en reklamidentifikation.379 Det ska redan vid ”en
flyktig anblick” framgå att det är fråga om reklam och det ska med ett minimum
av ansträngning och arbetsinsats vara möjligt för konsumenten att undvika
meddelandet om hon eller han vill.380 Mot bakgrund av rättspraxis och
formuleringen i Europaparlamentets och rådets direktiv betyder det att barn är
skyddade av lagen såsom en egen grupp som faller utanför
”genomsnittskonsumenten”.381 Det innebär att huruvida reklam är att anse som
otillbörlig eller ej måste fattas utifrån om en genomsnittlig barnkonsument har
möjlighet att förstå och tolka att det rör sig om reklam. Detta är också någonting
ICC understryker i regelverkets artikel 18. Där står att särskild aktsamhet ska
iakttas ifråga om reklam som riktas till eller visar barn eller ungdomar, vilket

378 SFS 2008:486, Marknadsföringslagen, särskilt 9 §
379 MD 2004:25
380 MD 1991:2, DM-nämnden, Uttalande 144/00
381 SOU 2006:76, s. 200-205; Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG
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bland annat betyder att ”marknadskommunikation som riktas till barn ska vara
så utformad att dessa klart kan särskilja den som ett sådant meddelande”.382
Hur man utformar reklam så att barn ”klart kan särskilja” den som sådan
informerar inte ICC om. Eftersom alla verkliga barn heller inte kan vare sig
uppfatta vad reklam är eller särskilja reklam från annat förefaller skrivningen
vara ett råd till marknadsförare att identifiera samt anpassa utformningen till en
väl avgränsad grupp. En annan tolkning är att skrivningen gör det otillåtet att
rikta reklam till mycket unga barn. Men mot den tolkningen står ICCs
uttryckliga skrivning att det ”är tillåtet att använda fantasiinslag vid
kommunikation till såväl yngre som äldre barn”.383 Till skillnad från ICCs
regelverk i övrigt visas här en medvetenhet om att barn inte är en homogen
grupp. Men det intressanta är att de yngsta inte särskiljs för att få förstärkt skydd
utan för att påvisa hur marknadsförare får rikta reklam till dem. Detta är det
enda tillfället i ICCs artikel 18 där en tillåtelse till någonting lyfts fram istället
för att någonting förbjuds eller på annat sätt ska anpassas till barn som särskilt
skyddsvärda.
Att ICC lyfter fram fantasiinslag och inte några andra tillåtna
berättartekniska möjligheter antyder en förväntan om att marknadsförare som
riktar sig till barn gärna vill använda just fantasiinslag. Fantasiinslag är därmed
något som skrivs fram som ett barntilltal. Ett barntilltal som samtidigt förefaller
särskilt svår för barn att förstå. I och med skrivningen att
”marknadskommunikation som riktas till barn ska vara så utformad att dessa
klart kan särskilja den som ett sådant meddelande”384 implicerar ICC att barn
kan ha svårt att förstå vad reklam är och vad den vill. Citatet som säger att det
”är tillåtet att använda fantasiinslag vid kommunikation till såväl yngre som
äldre barn” bryter mot den utgångspunkten eftersom det underförstått sägs att
yngre såväl som äldre barn har kompetens att förstå vad reklam är och vad den
vill.
ICCs skrivning om fantasiinslag innehåller ett förbehåll som fokuserar på att
verklighetsaspekter ska vara lätt urskiljbara. Givetvis kan det ifrågasättas om
barn, genomsnittligt eller ej, alltid kan skilja fantasi från verklighet och hur
marknadsförare ska kunna veta om just deras reklam tolkas på det vis att
verklighetsaspekterna urskiljs av betraktaren (oavsett om mottagaren är barn
eller vuxen), men det problematiseras inte. Vikten av att barn ska kunna skilja
fantasiaspekter från verklighet verkar bygga på att reklam inte får vara
vilseledande. Det kan också tolkas hänga samman med idéer om att reklam har

382 ICC (2011) artikel 18, s. 11
383 ICC (2011) artikel 18, s. 11
384 ICC (2011) artikel 18, s. 11
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stor makt att påverka just barn att göra fantasifulla och farliga saker som de
annars inte skulle ha gjort. Skydd och risker vad gäller reklampåverkan på barns
beteenden kommer jag nu att diskutera vidare.
Speciallagstiftningen framställer barn som mer skyddsvärda och mer naiva
och påverkbara av reklam än personer över 18 år. Alkohollagen utgör inget
undantag till detta men inkluderar fler än dem under 18 år, eftersom den
förbjuder att marknadsföring av alkoholdrycker riktas till ”barn eller ungdomar
som inte har fyllt 25 år”.385 I ordet ungdomar inkluderas då även unga vuxna
som har laglig rätt att konsumera alkohol. Skyddet mot alkoholreklam regleras
därmed med en högre åldersgräns än konsumerandet av själva alkoholen. Denna
åldersgräns kan tolkas som att det är svårt att rikta reklam enbart till en specifik
åldersgrupp och att lagstiftaren därför lagt till en marginal för att skydda dem
som verkligen inte får komma i kontakt med alkohol. Åldersgränsen poängterar
hur allvarligt lagstiftaren ser på alkoholkonsumtion. Den visar också att reklam
kan betraktas som en risk även långt efter det att ett barn slutat vara barn i lagens
mening. Alkohollagen skyddar nedåt i åldrarna men genom att den har en
inbyggd säkerhetsmarginal får den även konsekvenser för fler än de mest
skyddsvärda. Som vi sett gällande diskussionen om genomsnittskonsumenten
och i frågan om fantasiinslag appliceras inte alltid en sådan säkerhetsmarginal.
Då blir istället förhållandet det omvända eftersom färre, och möjligen de som
skulle haft störst nytta av skydd, inte skyddas. Tillsammans utgör detta är ett
exempel på att lag- och regelverket uppvisar en ambivalens kring vem som ska
skyddas och mot vad, samt uppvisar ambivalens kring huruvida barn är att
betrakta som kompetenta eller naiva och skyddsvärda.
Alkohollagens förbud mot att marknadsföring av alkoholdrycker riktas till
”barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år” förefaller grundad i en idé om att
barn härmar sådant de ser i reklam. Det är i varje fall den motivering
Konsumentverket använder för att förklara att reklam inte får innehålla
framställningar som kan leda till att barn eller ungdomar utsätts för fysiska
skador eller påverkas negativt i psykiskt eller moraliskt avseende.386 ICC utgår
från samma tolkning och förbjuder reklam att uppmuntra barn att ”delta i farliga
aktiviteter eller att lägga sig till med riskabla beteenden”.387 Vad som inte får
visas och vad riskabla beteenden betyder utvecklas inte av ICC. I en dom från
Marknadsdomstolen finns dock ut ett exempel på en bild som förbjudits mot
bakgrund av ICCs regelverk:

385 SFS 2010:1622, Alkohollag, kap.7, 1 §
386 Konsumentverket (2006) s. 4
387 ICC (2011) artikel 18, s. 11
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Bild 1, annons som fällts i Marknadsdomstolen.
Konsumentverket mot UNIT i Ängelholm AB, MD 1996:7

Bilden av en fritidsskobeklädd fot som trampar en man i ansiktet var införd i en
reklamkatalog som Marknadsdomstolen bedömer riktar sig till barn och unga
mellan 12 och 30 år. I domskälet står att läsa:
Den påtalade våldsscenen används i reklamen utan några som helst
förmildrande omständigheter eller förklarande inslag. Den får, som KO
anfört, anses uppmana till våld och bidra till att skapa en uppfattning att
våld av detta slag får förekomma. Reklamen strider härigenom mot god
affärssed, vilket också UNIT medgett, och är därmed otillbörlig enligt
marknadsföringslagen.388

Bilden skrivs fram som en våldsscen som Marknadsdomstolen menar uppmanar
till våld och bidrar till att skapa uppfattning bland unga att detta slags våld får
förekomma. Man menar att några förmildrande omständigheter till
användningen av bilden inte heller finns. Konsumentverket skriver att humor
och ironi är något som kan motverka ett våldsamt intryck. Men de beskriver
samtidigt att de kan vara problematiska berättargrepp när det gäller barn
eftersom de anses ha svårare än andra att uppfatta sådana inslag.389
Orsaken till att det ställs speciellt höga krav på reklam som riktas till barn
beror enligt Konsumentverket på att barn är en grupp som har svårare än andra
att skilja reklam från redaktionellt material och att förstå syftet med reklam.
Vidare har de en ”naturlig godtrogenhet och begränsade erfarenheter” som gör
att gruppen ”kan antas vara mindre kritisk och mer mottaglig för överdrivna

388 MD 1996:7
389 Konsumentverket (2006) s. 4
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produktlöften”. Verket skriver också att barn och unga är särskilt utsatta för
”alltmer påträngande” marknadsföring och en ”allt starkare” kommersiell
press.390 Utifrån detta är det således en kombination av barns karakteristik,
formulerad utan nyansering kring den spännvidd av erfarenhet, mognad och
kulturella skillnader som kan finnas hos personer under 18 år, och ett allt mer
kommersiellt påträngande samhällsklimat som motiverar speciella regler kring
reklam. Denna motivering sammanfaller inte direkt med den risk som
Europaparlamentets och rådets direktiv lyfter som anledning för särskilt skydd
för barn, nämligen risken för snedvridning av det ekonomiska beteendet.
Motiveringen som skrivs fram av ICC handlar istället om att reklam har
potential att inverka negativt i barns sociala beteenden, deras livsstilar, attityder
och relationer samt att reklam kan lura, fysiskt skada och negativt påverka barn i
psykiskt och moraliskt avseende.391 Motiven till varför barn särskiljs ur
allmänna lagar och riktlinjer och att de av ICC tillägnas en egen artikel är
således inte samstämmiga, men klart är att barn framställs som en kategori med
speciella egenskaper som skapar specifika problem i förhållande till reklam.
Reklam blir då framställd som någonting mycket farligt och hotfullt som kan
skada barn allvarligt samt få dem att riskera sin hälsa. Detta gör att det förefaller
inkonsekvent att det samtidigt är tillåtet att rikta reklam till barn. Att det ändå är
tillåtet positionerar barn som en grupp som trots allt kan hantera reklam som gör
att den inte är en risk, bara den är utformad på rätt sätt.
I det följande kommer jag att diskutera vilken slags reklam som får och inte
får riktas till barn samt var.

Olämpliga produkter och olämpliga medier
I det här avsnittet kommer jag att gå igenom hur lag- och regelverket skriver
fram regleringar angående reklam riktad till barn i specifika medier. Innan jag
gör det kommer jag att diskutera en allmän regel om hur och var reklam får och
inte får riktas till barn.
ICCs artikel 18 gäller för all reklam som riktas till eller visar barn. Det
innebär att den är tillämplig som specifikation av hur reklam får riktas till barn
både när det finns och när det inte finns andra lagar eller regler för just den
aktuella reklamformen eller marknadsförda produkten. Det innebär i avseende
på var reklam får riktas till barn att:

390 Konsumentverket (2006) s. 1-3
391 ICC (2011) artikel 18, s. 11-12
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Produkter som är olämpliga för barn eller ungdomar får inte marknadsföras i media som riktar sig till dessa. Reklam till barn eller ungdomar får
inte införas i media vars redaktionella innehåll är olämpligt för dem.
Material som är olämpligt för barn skall klart markeras som sådant.392

Med utgångspunkt i att det är möjligt att särskilja vilka medier som riktar sig till
barn eller ungdomar pekar ICC i citatet ut två varianter av otillåten reklam. Den
första meningen säger alltså att olämpliga produkter inte får marknadsföras i
medier som riktar sig till barn och unga. Vad en olämplig produkt är lämnas
dock öppet för tolkning. I en välvillig läsning skulle det kunna innebära att
exempelvis en motorsåg inte får marknadsföras i en tidning som Nalle Puh som
har barn som målgrupp. Intressant är dock att det inte speciellt förbjuder att
motorsågar och andra ”olämpliga” produkter marknadsförs med barn och unga
som målgrupp. Det som regleras handlar om var reklamen får göras.
Inriktningen mot publiceringsplats implicerar ett antagande om att barn och
unga främst kommer i kontakt med medier som riktar sig till dem och att risker
enbart uppstår där.
I den andra meningen talas om reklam med barn och unga som målgrupp och
som då får antas marknadsföra produkter som är lämpliga för barn. Sådan
reklam får inte införas i medier som har ett för dem olämpligt innehåll. Detta
skriver implicit fram att publicering av reklam till barn i ”olämpliga” medier
legitimerar barn att konsumera sådana medier. Det en tolkningsfråga vilka
medier som är olämpliga för barn, men tar vi bilden av mannen som blir
trampad i ansiktet som utgångspunkt går det att anta att tidningar med våldsamt
innehåll är att betrakta som sådana. Detta skulle i så fall kunna innebära att
reklam med ett barntilltal för exempelvis Nalle Puh-produkter inte får införas i
exempelvis kampsportstidningen Fighter magazine eller en tidning om vapen.
Med detta följer att marknadsföraren före publicering måste göra en analys av
såväl mediets innehåll och av dess målgrupp. I slutändan säger detta något som
kan verka som en självklarhet för marknadsförare som vill nå rätt målgrupp med
sin marknadsföring, nämligen att reklam ska publiceras där reklamens målgrupp
med störst sannolikhet ser den.
Sammantaget innebär skrivningen att den hypotetiska annonsen för Nalle
Puh-produkter enbart får publiceras i exempelvis Nalle Puh-tidningen och
motorsågsannonsen i Fighter magazine och andra tidningar med en vuxen
målgrupp. Däremot klargör inte artikel 18 vare sig huruvida annonsen för Nalle
Puh-produkter eller motorsågsannonsen får införas i en dagstidning som kan
innehålla våldsamma och upprörande inslag och har en vuxen målgrupp men
som ingår i många barns vardagsliv. Detta visar att försöket att styra vilken

392 ICC (2011) artikel 18, s. 11
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reklam barn kan komma att se påvisar en bortre moralisk gräns snarare än att
göra helt klart vad det är som gäller.
Vad jag nu närmat mig är det faktum att barn i vardagen inte bara tar del av
reklam som är avsedd för dem. Det är också någonting Konsumentverket
konstaterar:
Även om barn och unga inte är den främsta målgruppen för en marknadsföringskampanj tar de ofta del av marknadsföring som är riktad till vuxna.
(…) Att barn då kommer att ingå i mottagargruppen av reklamen är något
som näringsidkare bör ta hänsyn till vid marknadsföring av produkter som
kan väntas intressera barn och unga, och som kan användas av dem. 393

Inledningsvis kan citatet tolkas som att marknadsförare alltid bör agera utifrån
att barn finns bland marknadsföringens mottagare. Men i slutet markeras att
hänsynstagandet inte gäller all reklam utan bara sådan som marknadsför
produkter som väntas intressera ”och” (inte eller) som kan användas av barn och
ungdomar. I realiteten behöver ett intresse inte sammanfalla med vad man kan
eller får använda. Bilar kan exempelvis vara något som intresserar barn och
unga trots att de inte får köra bil. Något som intresserar kan dessutom intressera
just på grund av att det är ”olämpligt”.
I praktiken kan barn och unga således mycket väl bli mottagare av reklam i
medier med ”olämpligt innehåll” och mottagare av reklam för produkter som
inte kan användas av barn och unga men som ändå intresserar dem. Dessutom
innebär det att de kan se och vara mottagare av reklam som inte intresserar dem
men som de ser ändå.394 Men någon regel som på ett övergripande sätt tar ett
barnperspektiv på den vardagliga vuxenreklam, som är den reklam barn oftast
möter, finns inte. I sin tur gör det att den då framstår som lika harmlös och
ofarlig för barn som för vuxna.
I specifika medier framställs reklam däremot utgöra olika stor risk för barn,
vilket jag kommer att diskutera nu.

TV-reklam, visuellt tilltal och åldersgränser
Vad gäller reklam i TV, på Internet och som adresserad direktmarknadsföring
finns mer specifika lagar och regler och då specificeras dessutom åldersgränser.
Detta implicerar att den här typen av reklam innebär särskild risk för barn och
att det gäller avgränsade åldersgrupper mer än andra. I det följande kommer jag
att diskutera hur reklam i dessa medier är reglerade samt problematisera

393 Konsumentverket (2006) s. 3
394 Preston (2006) s. 73-84
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åldersgränser. Jag börjar med den enda reklamtyp som med avseende på barn är
reglerad i lagstiftning, nämligen reklam i TV.
Radio och TV-lagen försågs med skrivningar om reklam 1991395 inför
konkurrensutsättningen av TV-monopolet då Sverige öppnade upp för
kommersiella TV-aktörer. Det var samtidigt första gången barn nämndes i Radio
och TV-lagen vilket innebär att det var först när barn skulle kunna komma att se
reklam i TVs rörliga form som de lyfts fram som utsatta för risk och i behov av
skydd mot TV. Detta indikerar att det är kombinationen reklam och TV och inte
TV-mediets programinnehåll och påverkansmöjligheter i sig som lagstiftaren
ansett att barn behöver särskilt skydd ifrån.396 Denna tolkning stärks av att det
för radio inte finns något förbud mot att rikta reklam till barn, trots att det i
övrigt gäller samma regler för radio- som för TV-reklam.397 Vad Radio och TVlagen skriver om barn och reklam är följande:
7 § Reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får inte syfta till
att fånga uppmärksamheten hos barn under tolv år.
I tv-sändningar och beställ-tv får reklam inte förekomma omedelbart före
eller efter ett program eller en del av ett program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år.
8 § I reklam i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv får det inte förekomma personer eller figurer som spelar en framträdande roll i program
som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. 398

Eftersom Public Service kanalerna inte får innehålla reklam och eftersom lagen
enbart är tillämpbar på kanaler som sänder från Sverige har lagen en begränsad
räckvidd om man ser till det utbud av kanaler som är möjliga att se genom
satellit, kabel och internet. Det gör att kanaler som sänds från länder med annan
lagstiftning möjliggör att barn i Sverige kan se TV-reklam på svenska som
vänder sig till dem. Även Radio- och TV-lagens formulering gör att barn som är
under 12 år och som tittar på andra program än ”program som huvudsakligen
vänder sig till barn under tolv år” också faller utanför lagens räckvidd och kan se
reklam. Båda dessa faktorer gör att en stor del av det faktiska ansvaret att
skydda barn från TV-reklam faller på föräldrarna.
Innebörden av Radio och TV-lagens reklamförbud är att reklam inte får
förekomma i anslutning till program som huvudsakligen vänder sig till barn
under tolv år. Inte heller får TV-reklam syfta till att fånga uppmärksamheten hos

395 Första gången barn nämns i Radio- och TV-lagen var i SFS 1991:1066
396 Pettersson (2012) s. 59-60
397 SOU 2006:76, Otillbörliga affärsmetoder: betänkande, s. 122
398 SFS 2010:696, Radio- och TV-lagen, § 7, 8
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barn under tolv år och där får inte personer eller figurer som har framträdande
roller i TV-program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år
figurera.399 Betydelsen av ”syfta till att fånga” handlar bara delvis om
marknadsförarnas bakomliggande intention med en viss reklam.400 Det handlar
också om vad som marknadsförs och hur det görs, alltså det visuella tilltalet.
Hur det ska avgöras om TV-reklam syftar till att fånga uppmärksamheten hos
barn har Konsumentverket diskuterat i ett tolkningsråd. I det listas faktorer som
kan utgöra ett visuellt barntilltal och som Konsumentverket varnar för att
använda.401 Det exempel på visuellt barntilltal som Radio och TV-lagen själv
anger, personer och figurer som spelar en framträdande roll i program som
huvudsakligen vänder sig till barn under 12 år, förtydligas i tolkningsrådet som
barnprogramledare och kända karaktärer från barnprogram. Att lagtexten
specifikt poängterar att det är personer och karaktärer som känns igen ifrån
”program” möjliggör att ett brett register av andra karaktärer som medverkat i
exempelvis filmproduktioner för barn kan medverka i reklam. Men vilka, och
hur kända de får vara är oklart. Att ordet ”program” används innebär att barn,
snarare än att skyddas från en eventuell förvirring genom att karaktärer som de
känner till och har förtroende för gör reklam, snarare resulterar i att reglera barns
förtroende till TV:s program.
Ett visuellt barntilltal som kan fånga uppmärksamheten hos barn och som
därför inte bör användas innefattar de produkter som marknadsförs.
Konsumentverket menar att det har stor betydelse om reklamen marknadsför
produkter som typiskt används av, eller till följd av sin utformning anses vända
sig till barn under 12 år. Konsumentverket nämner även tecknade figurer, djur,
leksaker, barnskratt, barnröster och toner från en barnvisa som något som
förväntas intressera barn, till skillnad från en stadsvy. Om en reklamfilm
innehåller visualitet som kan bedömas som barnorienterad menar
Konsumentverket att den inte bör sändas i anslutning till program då många barn
kan väntas titta, utan lämpligast ”sen kvällstid, någon gång efter kl. 21.00 på
kvällen”.402 Barn under 12 år skrivs härmed fram som en grupp som tycker om
en specifik visualitet och som inte antas titta på TV sent på kvällen. Men vad är
det då som motiverar att lagen formulerar en åldersgräns på just 12 år?

399 SFS 2010:696, Radio- och TV-lagen, 8 kap. 7 §, 8§
400 Olsen (2008) s. 154
401 Konsumentverket, Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV,

http://www.konsumentverket.se/reklam/TV--och-radioreklam/Tolkningsrad-forbarnreklamforbudet-i-TV-, 2010-10-06
402 Konsumentverket, Tolkningsråd för barnreklamförbudet i TV,
http://www.konsumentverket.se/reklam/TV--och-radioreklam/Tolkningsrad-forbarnreklamforbudet-i-TV-, 2010-10-06
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De rapporter och utredningar som föreligger 1991-års lagändring av Radiooch TV-lagen där man hade att ta ställning till utformningen av den första TVreklamlagstiftningen föreslog förbud vid 9, 10 år respektive 14 år.403 I
remissinstansernas förslag framfördes sedan en mängd förslag. Från att någon
särskild lagstiftning om TV-reklam inte alls behövdes till att en lagstiftning med
en 18-årsgräns var nödvändig. Lagrådsremissens formulering av paragrafen
formulerade att TV-reklam inte får vara ”inriktad på att fånga uppmärksamheten
hos yngre barn”.404 Lagrådet menade dock att skrivningen ”yngre barn” var för
obestämt och opreciserat men gjorde tolkningen att den bakomliggande tanken
med skrivningen var att gälla ”upp till 10- 12-årsåldern”. Därefter drogs
slutsatsen att lagformuleringen var menad att avse annonser och program som
huvudsakligen vänder sig till barn som ännu inte kommit i puberteten, något
som då angavs till 12 år.405 I den proposition som följde sluter sig
propositionsförfattaren, statsrådet Bengt Göransson, till lagrådets resonemang:
Lagrådet menar att uttrycket ”yngre barn” är obestämt. Den bakomliggande tanken torde enligt lagrådet vara att reglerna skall träffa annonser
och program som huvudsakligen vänder sig till barn som ännu inte kommit i puberteten. Enligt lagrådets mening bör regeln i klarhetens intresse
konkretiseras genom att en 12-årsgräns anges i paragraftexten. Jag delar
lagrådets uppfattning i denna fråga. 406

Utan att närmare motivera varför 12 år är en lämplig åldersgräns och utan att
göra någon ingående analys av skillnader mellan barn i olika åldrar som skulle
kunna förklara 12-årsgränsen vidmakthåller Göransson lagrådets tolkning.407
Inte heller beskrivs på vilket sätt man kopplar samman 12 år och begreppet
”pubertet”, eller på vilken grundval som begreppet pubertet, som främst
betecknar fysisk mognad snarare än intellektuella förmågor, blir avgörande.
En tolkning av att åldersfrågan snabbt hastas förbi är att utgångspunkten för
förarbetena är att bedöma huruvida den då existerande lagstiftningen,
Marknadsföringslagen och ICCs regelverk, är tillräcklig när reklam tillåts i TV.
Argumentationen i propositionen rör i huvudsak att kompletterande regelverk
behövs, snarare än reder ut varför vissa personer behöver ett utvidgat skydd. Att
barn ska ha förstärkt skydd när reklam blir tillåten i TV motiveras av Göransson
på följande sätt i propositionen:

403 Olsen (2008) s. 159-163
404 Prop.1990/91:149, Om radio- och TV-frågor, s. 117-124, 286-290
405 Prop.1990/91:149, Om radio- och TV-frågor, s. 329
406 Prop.1990/91:149, Om radio- och TV-frågor, s. 121
407 Olsen (2008) s. 163
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Enligt min mening bör emellertid ett medium med så stor genomslagskraft
som televisionen inte alls få användas för reklam som särskilt vänder sig
till yngre barn. Yngre barn kan inte alltid skilja mellan reklaminslag och
vanliga TV-program. Inte heller förstår de alltid att avsikten med reklaminslag är att locka till köp. Därmed tar de till sig reklamens budskap utan
den skepsis som äldre barn och tonåringar lär sig utveckla. Samtidigt ser
barn mycket på TV. Barnprogrammen får ofta mycket höga tittarsiffror
inom de åldersgrupper som programmen vänder sig till. TV kan därför
vara ett särskilt effektivt medium för reklam som syftar till att påverka
yngre barn. Att använda televisionen på det sättet skulle emellertid strida
klart mot barnens intressen.408

TV beskrivs som ett medium med särskild kraft och yngre barn som oförmögna
att förstå avsikten med reklam vilket således gör att de okritiskt tar till sig
reklambudskap. Men vare sig för 12-årsgränsen eller för citatets skrivning om
TVs problematiska påverkan hänvisas till några vetenskapliga rön. Tolkningen
av barn påminner dock om de socialiseringsteorier jag tidigare diskuterat. Den
barnighetsdiskurs som skapas rör sig därmed kring idén om barnet som
ursprungligt naiv medan ålder, socialisering och lärande förändrar barnet till att
vara kritisk och kompetent. Det framställer med andra ord barn som
”becomings” och vuxna som kompetenta standardmänniskor.
Propositionens formuleringar återkommer fortfarande som motiv för varför
barn behöver ett särskilt skydd mot reklam. Exempelvis skriver
Konsumentverket idag på sin hemsida:
Yngre barn kan normalt inte skilja mellan reklam och annat programinnehåll och har svårt att förstå reklamens bakomliggande syfte att locka till
köp. Att använda televisionen för reklam till barn anses därför strida mot
deras intressen.409

Den snarlika formuleringen visar att propositionens skrivelse har kommit att
befästas som en sanning. Även 12-års gränsen har befästs genom att den
behållits i Radio- och TV-lagens uppdateringar och genom den statliga utredning
som 1996 såg över och föreslog ändrade åldersgränser i den svenska
lagstiftningen.410
Trots att det som karakteriserar TV-mediet, nämligen rörlig bild, även
karakteriserar film som visas på bio, så används inte Radio- och TV-lagens

408 Prop.1990/91:149, Om radio- och TV-frågor, s. 121
409 Konsumentverket (2006) s. 6
410 Åldersgränsutredningen (1996) s. 278-279, 358; SOU 1996:111, Remissammanställning -

Åldersgränsutredningens betänkande Bevakad övergång - åldersgränser för unga upp till
30 år, s. 76-77
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skrivningar som riktmärke där. I Lagen om åldersgränser för film som ska visas
offentligt sägs istället att film som visas för barn under 15 år, om den utgör
reklam för en vara eller en tjänst till skillnad från annan film inte behöver
granskas av Statens Medieråd.411 Vilken typ av reklamfilm som får sändas till
barn under 15 år anges dock inte i lagtexten. Enligt min tolkning innebär det att
biografreklam inte är reglerad på annat sätt än att den allmänt ska följa ”god
marknadsföringssed” och ICCs regler att visa särskild hänsyn om den riktas till
eller visar barn.412 Det innebär alltså att barn under 15 år får se reklamfilm som
visas offentligt och att det särskilt blir hemmets och vardagslivets reklam som
tolkas som problematisk.
Vad gäller reklam på internet finns heller ingen lagstiftning. Däremot har de
nordiska konsumentombudsmännen samlats kring en ståndpunkt som säger att
marknadsföring ska visa särskild hänsyn om den riktas till eller visar barn och
unga under 18 år. Denna åldersgräns är således satt efter Föräldrabalkens
skrivning att man är ett barn till dess att man fyller 18 år, men varför
konsumentombudsmännen anser att en så hög gräns är motiverad formuleras
inte. Vad gäller reklam på internet ska den exempelvis vara utformad så att det
är tydligt för den åldersgrupp som är målgrupp att det är fråga om reklam och
det gör enligt skrivelsen att den inte bör vara utformad som spel eller lek och
inte bör finnas integrerad i spel eller på lek- eller aktivitetssidor.413 Detta skriver
således fram att spel och lek är ett barntilltal och tyder på att reglerna syftar till
att underlätta för barn att avgöra vad som är reklam och inte. ICC skriver
dessutom att digital marknadskommunikation ska vara lämplig och passande för
barn i den specifika åldersgruppen samt att webbplatser för produkter med
åldersgräns ska ha funktioner som begränsar minderårigas tillträde. Man skriver
också att föräldrar (till barn under 18 år) ska uppmuntras att delta eller övervaka
sina barns interaktiva aktiviteter.414
Vad vi sett här är alltså att reklam i TV, men inte i radio eller på bio är
belagd med en lag. Eftersom det är möjligt för barn under 12 år att se på alla
former av TV-program blir det i slutändan föräldrars ansvar att hindra barn att
inte se reklam på TV. Trots existensen av en lag innebär det alltså att föräldrar,
liksom vad gäller reklam på internet, behöver övervaka och ingripa om barn inte
ska se reklam på TV.
En ytterligare åldersgräns gäller reklam som når barn via brevlådan vilket jag
kommer att diskutera i följande avsnitt.

411 SFS 2010:1882, Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt, 4 § 2
412 Tolkningen bekräftas i mailform av Konsumentverkets jurist 2012-10-29.
413 Konsumentverket/KO (2002) s. 13-15
414 ICC (2011) artikel D5, s. 35
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Direktreklam med ett barns namn på
Vad gäller direktreklam adresserad till barn finns en åldersgräns som inte är lagstiftad, men som står fast genom att Marknadsdomstolen i en dom 1983 slog fast
att det strider mot ”god marknadsföringssed” att skicka adresserad reklam till
barn under 16 år.415 Jag kommer nu att diskutera denna åldersgräns samt hur det
motiveras att direktreklam har en högre åldersgräns än TV-reklam.
Som jag visade tidigare behandlas biografreklam inte lika strängt som TVreklam. Skillnaden mellan dem är främst att TV-reklam kommer in i hemmet, i
likhet med direktreklam. Vad gäller åldersgränsen för direktreklam finns dock
ett annat bakomliggande resonemang. I en dom från Marknadsdomstolen går att
läsa:
Direktreklam är en effektiv och påträngande reklamform, genom att den
söker upp konsumenten i dennes bostad. Detta gäller särskilt direktadresserad reklam. Barn torde ofta ha en begränsad möjlighet att värja sig mot
den personliga bearbetning som direktreklam innebär. Allmänt inom näringslivet har man avstått ifrån att skicka direktadresserad reklam till barn
under 16 år. Detta får anses vara en väl etablerad praxis. Mot denna bakgrund måste det anses vara oförenligt med god affärssed att vända sig till
barn med direktreklam. Åldersgränsen för direktreklam bör enligt KOs
mening vara 16 år. Visserligen är barnet då fortfarande omyndigt men har
rätt att i stort sett disponera egna inkomster. Barn under 16 år har normalt
sett inte befogenheter att, utan målsmans tillstånd, ingå avtal till följd av
erbjudanden i direktreklam.416

Direktreklam skrivs fram som en särskilt effektiv reklamform som tränger sig på
i hemmet och barn beskrivs som en grupp med begränsningar att värja sig emot
den. Citatet visar att åldersgränsen inte relateras till lagstiftarens enda
åldersgräns för reklam i Radio och TV-lagen. Istället utgår den från
Föräldrabalken och dess undantagsregel som stadgar att barn under 16 år sällan
har rätt att förfoga över egna inkomster och ingå avtal. Dessutom hänvisar
Marknadsdomstolen till det man ser som en etablerad praxis hos näringslivet.
Citatet exemplifierar därmed hur marknaden genom ett visst uppförande skapar
en uppförandekod som i lagsammanhang sedan står till grund för dom och
fastställande av rättslig praxis. Marknadens beteende görs därmed till del av en
statlig hållning. År 1998 blir 16-årsgränsen även införd i lag då en
omformulering gjordes av den lag som reglerar vilka personer som får sökas ut
via SPAR i syfte att skicka direktreklam, samhällsinformation och

415 MD 1983:16; SWEDMA (1999) s. 6; DM-nämnden, Uttalande 144/00; 202/01; 451/04;

579/11
416 MD 1983:16
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opinionsbildande material.417 Det antyder att den 16-årsgräns som enligt domen
ursprungligen etablerats av näringslivets praxis även inverkat i formuleringen av
lagstiftning.
År 1999 skrevs 16-årsgränsen in i SWEDMAS branschregler som
tillsammans med ett uttalande från DM-nämnden utökar regleringen till att inte
bara gälla kommersiella försändelser utan även insamlingsbrev och liknande.418
Marknadsdomstolen har därefter också slagit fast att det inte heller är tillåtet att
ringa upp eller skicka marknadsföring i form av sms till barn under 16 år. 419
Detta visar att stat och marknad omväxlande och stegvis stramat åt den formellt
oreglerade praxisen med följden att regelverket blivit tydligare och att barn
kommit att bli än mer fredade från reklam i hemmet. Ett ytterligare exempel på
åtstramning är att Marknadsdomstolen slagit fast att försändelser med innehåll
som kan vara potentiellt farligt för barn inte får distribueras som direktreklam
till någon, oavsett om den vuxne är förälder eller ej. Orsaken som framfördes till
det är risken för att barn på besök kan få tag i de farliga försändelserna.420
Förbudet mot att skicka adresserad direktreklam till barn under 16 år gäller
dock inte om föräldrarna godkänt att reklam skickas till barnet eller om barnet
med föräldrarnas godkännande har en etablerad relation med avsändaren, genom
till exempel medlemskap i en klubb.421 Det innebär att det bryter mot ”god
marknadsföringssed” att skicka adresserad reklam till ett barn även om ett barn
själv beställt reklam eller lämnat ut sin adress, eller om reklamen ”avser någon
annan produkt som barnet redan köpt med målsmans samtycke”.422 Det är alltså
enbart med föräldrarnas godkännande och när det finns ett etablerat avtal mellan
föräldrarna och företaget om en viss produkt eller tjänst som det är tillåtet att
sända direktadresserad reklam till barn. 16-årsgränsen är därmed fast förankrad i
Föräldrabalkens stadga om att det först är vid 16 år som ett barn (i princip) får
ingå egna avtal.

417 Före införandet av SFS 1998:1234, Förordning om det statliga personadressregistret

gällde SFS 1981:4, Förordning om det statliga person- och adressregistret. Där nämns inte
någon åldersgräns.
418 SWEDMA (1999) s. 6; DM-nämnden, Uttalande 139/1999
419 MD 2004:25
420 MD 1989:2
421 MD 1999:26, DM-nämnden, Uttalande 128/99
422 DM-nämnden, Uttalande 202/01; 471/04
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Adressering och visuell adressering
Samtidigt som det skett en åtstramning kring direktreklam sker på annat håll en
process som kan ses som ett upplösande av den ”goda marknadsföringsseden”.
Problematiken rör adressering av direktreklam som kan tolkas vara ställd till
föräldrar eller barn.
Om ett företag tar hjälp av SPAR för att söka fram adresser till personer som
passar en vald målgrupp är det möjligt att rikta sig specifikt till föräldrar med
barn i vissa åldrar. Det är dock vårdnadshavarens adress och inte barnets som
lämnas ut.423 Reklamen får enligt DM-nämnden enbart vara adresserad till
föräldrar och det är inte är tillåtet att kringgå det genom att försändelsen
adresseras till ”målsman för (barnets namn)”.424 Senast i oktober 2011 bedömde
DM-nämnden att Tele2 Sverige AB bröt mot ”god marknadsföringssed” när
direktreklam för kontantkort för mobiltelefoner adresserats ”Till vårdnadshavare
för (barnets namn)”.425 Samma månad gick SPAR ut med en nyhet som innebär
att det nu är möjligt för beställare av uppgifter ur adressregistret att välja om
adresseringen som beställs från dem ska innehålla den närmast identiska
tillskriften ”Till vårdnadshavare för (barnets namn)”.426 På SPARs hemsida
finns idag en rubrik kallad ”Adressering till barn under 16 år” som lyder:
Adressering till barn under 16 år
Vid urval av barn under 16 år går det att välja om urvalet ska adresseras
till vårdnadshavaren, i vårdnadshavarens namn, eller om det ska adresseras till vårdnadshavare med tillskrift ’Till vårdnadshavare för’ samt barnets namn. Om det senare alternativet väljs blir resultatet en adresspost
per barn för de fall där vårdnadshavaren har samma adress som barnet.
Om adressering till vårdnadshavaren med vårdnadshavarens namn väljs
finns följande adresseringsval att göra:
x
Endast till vårdnadshavare som har samma adress som barnet
x
Inget krav på att adress är samma som barnets
x
I första hand till kvinnlig vårdnadshavare
x
Endast till kvinnlig vårdnadshavare
x
I första hand till manlig vårdnadshavare
x
Endast till manlig vårdnadshavare
x
Till alla vårdnadshavare

423 SPAR, http://www.statenspersonadressregister.se/SPAR-tjanster/Tjanster-i-

SPAR/Urval.html, 2012-03-19
424 DM-nämnden & Marknadsetiska rådet ”Vägledande uttalande 17/2007 - Dnr 11/2006”
425 DM-nämnden, Uttalande 288/11
426 SPAR, http://www.statenspersonadressregister.se/Om-SPAR/Nyheter/Nyhetsarkiv/10-24-

2011-Urval-for-barn-under-16-ar-nu-tillganglig.html, 2012-03-19

105

Spärr mot direktreklam kontrolleras både på barnet och på vårdnadshavaren. Om någon av dem har spärr levereras inte någon adress. 427 (författarens kursivering)

Med rubriken antyder SPAR att företag i första hand vill adressera barn och inte
föräldrar. Därefter instruerar man hur företag via föräldrar kan låta sin
marknadsföring komma in i barns hem. Formuleringarna synliggör en
generösare tolkning av ”god marknadsföringssed” än vad DM-nämnden
tillämpar i det samtidiga uttalandet angående Tele2s utskick från oktober 2011.
Detta är en uppenbar konflikt där marknadens självreglerande organ DMnämnden men inte SPAR, som drivs av Skatteverket och representerar staten,
uppmuntrar företag att upprätthålla ”god marknadsföringssed”.
Genom möjligheten att välja tillskriften ”Till vårdnadshavare för (barnets
namn)” indikerar SPAR att det är fritt fram att göra en sådan adressering trots att
det enligt branschen är förknippat med förbehåll att överhuvudtaget rikta sig till
föräldrar med direktreklam. För även om en direktreklamförsändelse är
adresserad enbart till föräldrar kan den på grund av omständigheterna innebära
ett åsidosättande av förbudet mot att skicka direktadresserad reklam till barn
under 16 år. Det är inte bara huruvida barnets namn står på kuvertet som är
avgörande för om en försändelse bryter mot 16-årsgränsen, utan det kan även
den visuella utformningen göra. I ett vägledande uttalande från DM-nämnden
och Marknadsetiska rådet skärptes år 2007 kraven på direktreklam som visuellt
ser ut att rikta sig till barn. Framträdande bilder av den marknadsförda
produkten utanpå kuvertet, ”särskilt tillsammans med andra bild- och/eller
textelement” kan betraktas som en överträdelse mot förbudet att rikta sig till
barn” och ska enligt uttalandet inte få förekomma.”428 DM-nämnden och
Marknadsetiska rådet motiverar detta enligt följande:
Om en viss direktreklam passerat gränsen för det tillåtna får avgöras efter
en samlad bedömning av de olika bild- och textelement som framträder
innan försändelsen öppnats. Det är i och för sig så att barn normalt uppfostras till att inte öppna andras post. Ändå kan barn genom en försändelses utformning frestas att öppna den och ta del av innehållet oavsett vilken
adressat som anges. Så kan vara fallet när adressuppgiften med en förälders namn för barnet framstår som underordnad andra text- och bildelement som framträder innan försändelsen öppnats. Risk för en sådan situation föreligger exempelvis när det finns uppmanande text i direkt tilltal till

427 SPAR, http://www.statenspersonadressregister.se/SPAR-tjanster/Svar-pa-vanliga-

fragor/Urval/Urvalsparametrar.html, 2012-03-19
428 DM-nämnden & Marknadsetiska rådet ”Vägledande uttalande 17/2007 - Dnr 11/2006”
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barn och/eller illustrationer som typiskt lockar barn och ger dem tron att
försändelsen är riktad till dem. Alla barn kan dessutom inte läsa.429

Eftersom det måste göras en samlad bedömning antyder uttalandet att det kan
vara vanskligt att bedöma om direktmarknadsföring riktar sig visuellt till barn
eller vuxna. Det är text- men framförallt bildelement som är kritiska för
avgörandet. Hur ”illustrationer som typiskt lockar barn” ser ut beskrivs dock inte
närmare.
När DM-nämnden prövade Tele2s utskick om kontantkort svarade företaget
att man är medveten om att man inte får skicka adresserad reklam till barn under
16 år. Däremot argumenterar man för att en visuellt neutral utformning utan
barntilltal borde göra det möjligt att adressera till ”vårdnadshavare för (barnets
namn)”. I uttalandet från DM-nämnden står:
Företaget vill dock göra gällande att man vid en dylik bedömning bör ta
hänsyn till om utskickets utformning och design på ett speciellt sätt appellerar till barn genom användandet av vissa bilder eller färger. Dylik design
ska inte direkt uppmuntra barnet till att öppna försändelsen. Tele 2 Sverige AB gör gällande att man i utskicket inte appellerade till barn då kuvertet var neutralt vitt med en liten logotyp i vänstra hörnet.430

DM-nämnden står fast vid att adresseringen inte får användas och menar att en
neutral utformning inte upphäver det. Det innebär att godkända försändelser
enligt dem både ska utformas neutralt utan barntilltal och vara adresserad till en
namngiven vuxen utan att nämna barnets namn. Att Skatteverket/SPARs
bedömning att barnets namn i tillskriften ”Till vårdnadshavare för (barnets
namn)” kan användas innebär en annan tolkning och något som möjligen kan
komma att ändra innebörden av ”god marknadsföringssed” vad gäller adresserad
direktreklam. Detta visar på en oklarhet om direktreklam i nuläget får innehålla
barnets namn eller ej. Klarlagt är dock att det visuella tilltalet inte får vända sig
till barn vilket gör att barntilltal i visuell form blir framfört som ett starkare
tilltal än barnets eget namn.

Reklam i barntidningar med prenumeration
Vad jag nu diskuterat visar att reklam som är adresserad och kommer in i
hemmet blir framskriven av Marknadsdomstolen och behandlad av DMnämnden som en särskilt effektiv och påträngande form av reklam. Hur kan det

429 DM-nämnden & Marknadsetiska rådet ”Vägledande uttalande 17/2007 - Dnr 11/2006”
430 DM-nämnden, Uttalande 288/11
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då komma sig att tidningar som barn prenumererar på kan innehålla både
helsidesannonser och lösbladsreklam med ett visuellt barntilltal? Fungerar inte
de som en form av adresserad direktreklam? Detta är frågor som jag kommer att
diskutera i det följande, utifrån ett domslut i Marknadsdomstolen 1997.
Konsumentombudsmannen drev i Marknadsdomstolen frågan att
reklamfoldrar som medföljer prenumerationsexemplar av Kalle Anka & C:o och
Kalle Anka Pocket är att anse som otillåten adresserad direktreklam till barn
under 16 år. KO yrkade på att marknadsföring för andra produkter än den
aktuella prenumerationen och tidigare nummer i samma serie skulle betraktas
som otillåten samt att 16-årsgränsen borde gälla när reklam distribueras i en i
förväg beställd tidning. Enligt domen argumenterade KO för att det inte spelar
någon roll om reklamen kommer med en beställd tidning eller ej. Den bör ändå
betraktas som adresserad reklam. Man menar att vårdnadshavarens medgivande
till att barn prenumererar på en tidning eller en bok inte innebär att
vårdnadshavaren också samtycker till att reklam för andra produkter sänds till
barnet.431 KO yrkar således för att föräldrarnas medgivande enbart gäller den
beställda produkten och inte är ett medgivande till att rikta reklam till barnet.
Domstolen avslog yrkandet på grundval av en tolkning av
Tryckfrihetsförordningen som man menade gör det oförenligt att förbjuda visst
innehåll i en tidning. Därmed likställdes de bifogade reklamfoldrarna med
redaktionellt tidningsmaterial. Domskälet, som inte var enhälligt, framhåller att
det är förbjudet för en myndighet eller annat allmänt organ att
förhandscensurera, vilket man menar att ett förbud mot reklamen skulle
innebära.432 Utan att det explicit nämns, är detta den enda plats i lag- och
regelverket där barns rätt till information fungerar som en grund för att kunna
rikta reklam till barn.
Att Marknadsdomstolen gjorde bedömningen att reklambilagor skickade till
barn under 16 år i prenumererade tidningar inte kunde fällas för att bryta mot
”god marknadsföringssed” föranledde DM-nämnden till följande resonemang:
Emellertid har Marknadsdomstolen under våren i beslut 1997:4 lämnat ett
yrkande från KO om förbud mot viss direktreklam till barn under 16 år
utan bifall. Beslutet motiverades med att det av tryckfrihetsrättsliga skäl
inte är möjligt att med stöd av marknadsföringslagen hindra spridningen
av det i ärendet aktuella reklammaterialet till personer under 16 år. Detta
avgörande av Marknadsdomstolen innebär enligt DM-nämndens bedömning en ändring av praxis enligt Marknadsföringslagen. Mot bakgrund

431 MD 1997:4
432 MD 1997:4
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härav anser nämnden det vara av vikt att överväga om även DMnämndens praxis bör ändras i aktuellt avseende.433

DM-nämnden inleder med att benämna reklam i prenumererade tidningar som
”direktreklam” och menar att Marknadsdomstolen genom domen ändrat praxis.
Därmed anser man sig behöva resonera kring sina egna bedömningsgrunder. De
hinder Marknadsdomstolen uttolkat ur Tryckfrihetsförordningen tolkar man
sedan bara gäller myndigheter och inte sådana frivilliga inskränkningar som det
egenåtgärdssystem DM-nämnden företräder. Mot bakgrund av Föräldrabalken,
vidhåller man att direkta och indirekta uppmaningar till barn under 16 år inte
kan accepteras eftersom de saknar rätt att ingå avtal. Att föräldrar dessutom
riskerar att bli utsatta för barns påstötningar om konsumtion gör att DMnämnden står fast vid huvudregeln att det strider mot god sed att skicka reklam
till barn under 16 år.434 Hur det kommer sig att man då inte själv prövat och
ingripit mot ”direktreklam” i tidningar till barn är dock oklart.
Mot bakgrund av DM-nämndens argumentation gör Marknadsdomstolen
1999 en annan tolkning av Tryckfrihetsförordningen i en rättslig prövning av ett
direktadresserat säljbrev som i tre fall skickats till barn under 16 år. Trots att
fallet inte gäller reklam i tidningar resonerar domstolen kring den tidigare
domen och menar då inte längre att Tryckfrihetsförordningen hindrar
Marknadsföringslagen (MFL) att tillämpas på tryckt reklam. I domen står:
Avgörande för om förbud mot rent kommersiell reklam riktad till barn
kan meddelas enligt MFL är alltså om det är fråga om ett förbud med sådan generell innebörd som nu angetts. Detta slag av förbud gäller vissa
förfaranden med kommersiell reklam som påstås vara otillbörliga av
andra skäl än att reklambudskapets innehåll är otillbörligt. Förbudet är således generellt i det avseendet att det i princip gäller oavsett reklambudskapets innehåll. (…) Som skäl för att det nu yrkade förbudet mot reklam
till barn inte är för generellt kan anföras att förbudet är avgränsat så att
det riktar sig endast mot reklam till den specificerade mottagargruppen
barn under 16 år, som inte består av konsumenter/köpare med full rättslig
handlingsförmåga, samt att förbudet bara gäller reklam som är direktadresserad till barn som ingår i gruppen. Vid en samlad bedömning finner
Marknadsdomstolen att hinder med hänsyn till tryckfriheten inte föreligger mot att meddela ett förbud av detta slag med anknytning till ett förfarande som befunnits vara otillbörligt i ett konkret fall.
(…)

433 DM-nämnden, Uttalande 86/97; 88/97; 100/98; 103/98; 104/98; 128/99; 129/99
434 DM-nämnden, Uttalande 86/97
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Marknadsdomstolen anser att de grunder som i DM-nämndens uttalande
angetts för bedömning av god affärssed vid direktreklam till barn under
16 år bör gälla också vid tillämpning av MFL. I samma mån som sådan
reklam enligt dessa grunder strider mot god affärssed är den således normalt att anse som otillbörlig enligt MFL. Detta innebär att huvudregeln är
att direktreklam till barn under 16 år utgör otillbörlig marknadsföring
men att undantag från denna regel kan gälla med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet, t.ex. när målsmans medgivande föreligger.
På grund av det anförda finner Marknadsdomstolen att den påtalade
marknadsföringen bör föranleda ett förbud i denna del. Det finns dock inte
skäl att formulera förbudet så generellt som yrkas utan förbudet bör gälla
det otillbörliga förfarande som har prövats i målet och väsentligen samma
förfaranden. Att förbudet bara avser reklam som är rent kommersiell följer av de allmänna grunderna för MFL:s tillämpning och torde inte behöva
uttryckligen anges.435 (författarens kursivering)

Genom att dels bekräfta 16-årsregeln för direktadresserad reklam och dels öppna
upp för att kunna ingripa mot reklam trots Tryckfrihetsförordningen dras grunden undan för den dom som accepterar reklambilagor i tidningar som barn prenumererar på. Samtidigt framhåller domstolen att förbudet som blir följden av
domen inte är av generell innebörd utan gäller direktadresserade försändelser till
barn under 16 år och ”väsentligen samma förfaranden”. Det innebär att den nya
domen inte ger klarhet i huruvida reklam som följer tidningar som barn prenumererar på är att anse som ”väsentligen samma förfaranden” och om de är otilllåtna eller ej. Som jag tolkar domens resonemang torde det krävas att KO återigen väcker frågan i Marknadsdomstolen för att säkert veta huruvida reklam i
tidningar, som med barnets namn på, kommer hem i brevlådan är att betrakta
som otillbörlig direktreklam till barn under 16 år eller ej.
Jag har nu diskuterat ett antal aspekter av reklam som riktas till barn.
Avsnittet har berört förbudet mot direkta uppmaningar och förbud mot att i
reklam uppmana barn att övertala sina föräldrar till konsumtion. Därefter
diskuterades den ambivalenta hållningen kring det naiva barnet och
framskrivning av reklam som farlig. Jag har därefter gått igenom regelverken
kring ett antal medier och reklamformer i relation till åldersgränser. Jag har
genomgående påvisat lag- och regelverkens vaghet och tolkningsbarhet samt det
vacklande som sker i synen på barn och reklam. På ett punktvis och
inkonsekvent sätt gör lag- och regelverket att barn både blir inkluderade som
konsumenter och reklammottagare samtidigt som de utesluts, beroende av vilka
reklamformer det gäller och vilka texter som granskas. Å ena sidan ser vi
exempel på att barn förefaller kompetenta och inte behöver ett särskilt starkt

435 MD 1999:26
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skydd och genomtänkta säkerhetsmarginaler. Å andra sidan finns skrivningar
där barn positioneras som naiva och utsatta för reklam som ses som någonting
skadligt. Regelsystemet uppvisar därmed inkonsekvenser i synen på såväl barn
som på reklam.
I nästa avsnitt kommer jag att diskutera hur barn får synas och medverka i
reklam.

Barn i reklam
I en regeringsproposition från 1978 proklamerades att ”I reklam eller annan
marknadsföring ska inte barn förekomma.”436 Detta föreslogs som en skärpning
mot marknadsföringsåtgärder och det som åsyftades var främst att reklam som
riktas till barn inte skulle visa barn. Varför barn inte borde synas i reklam
motiveras inte närmare i propositionen, och inte heller varför det eventuellt
skulle vara mer acceptabelt att barn förekommer i marknadsföring som riktar sig
till vuxna. Ingenting tyder emellertid på att skrivningen i propositionen ledde till
några åtgärder eller till en minskning av förekomst av barn i marknadsföring. I
det följande kommer jag att resonera kring hur regelverket om barn i reklambild
ser ut idag.
Bilder av barn i reklam spänner över en mängd olika former. Det är
exempelvis teckningar, bilder producerade med hjälp av olika datorprogram och
fotografier. Ibland finns ingen verklig person som förlaga för bilden. I andra fall
visar bilden ett riktigt barn som betraktaren kan känna igen och peka ut. Lagar
som ställer upp regler kring hur barn får synas är först och främst Lagen om
namn och bild i reklam437 samt Alkohollagen.438 Bilder av barn regleras
dessutom av Brottsbalkens förbud mot barnpornografiska bilder. I ICCs
regelverk finns skrivningar som rör hur barn får visas i reklam och det är
Reklamombudsmannen som prövar och därmed specificerar regelverket för
vilka framställningar som är tillåtna och inte. I detta avsnitt diskuteras
innebörden och tillämpningen av dessa regleringar.
Avsnittet inleds med en diskussion om vilka faror deltagande i reklambild
innebär och jag tar utgångspunkt i Lagen om namn och bild i reklam. Därefter
diskuteras ICCs förbud mot diskriminering i reklam, vilket innebär en analys av
ROs prövningar av reklam där annonsbilder av barn anmälts för att vara

436 Prop. 1978/79:143, Om barn och kultur, s. 63
437 SFS 1978:800, Lag om namn och bild i reklam
438 SFS 2010:1622, Alkohollag, kap.7, 1§
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diskriminerande. Avslutningsvis problematiseras sexualisering av barn i
reklambild.

Faran av deltagande
Reklam som innehåller fotografier av verkliga barn regleras i Lagen om namn
och bild i reklam där reklam som visar en person utan samtycke förbjuds.439
Carl Anders Svensson som tolkat lagtexten menar att den är tillämplig på reklam
som innehåller naturtrogna återgivanden såväl som karikatyrer som associerar
till en viss person. Han menar att lagen bygger på att alla människor har rätt att
själva bestämma om de vill förekomma i samband med kommersiell
marknadsföring.440 Eftersom Lagen om namn och bild i reklam inte specifikt
nämner barn och eftersom barn enligt Föräldrabalken inte har egen
bestämmanderätt innebär samtycke föräldrarnas samtycke. Det finns dock ingen
vägledning kring vilka aspekter föräldrar ska ta i beaktande, hur barnets bästa
ska tas tillvara, hur barnets egna åsikter ska vägas in eller på vilka grunder
föräldrar har rätt att tillåta barn att delta. Det är något som kan kritiseras på
samma vis som Föräldrabalkens skrivning om när barn får konsumera,
nämligen att ansvarsfördelningen till föräldrar kan försätta barn i andra risker än
de som lagstiftningen velat skydda dem från.441
Reklambilder av barn som tillkommit under professionella fotosessioner
torde dessutom kunna betraktas som arbete eftersom barnet (förhoppningsvis)
mot betalning lånar ut sin kropp och sin tid till förmån för ett företag. Därmed
regleras bilderna av Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling som säger att
arbete som utförs av barn under 16 år alltid ska vara enkelt och ofarligt, samt att
barn under 13 år med föräldrars godkännande får utföra lättare arbeten där
barnet själv bestämmer omfattning, tid och plats. För artistuppträdanden och
liknande krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket och ges vid ofarligt arbete som
medför liten fysisk eller psykisk påfrestning. Barns medverkan inom
reklamevenemang
nämns
specifikt
i
Arbetarskyddsstyrelsens
författningssamling men betyder enbart att Arbetsmiljöverket kan medge
utvidgning av arbetstidsbestämmelserna för barn att delta i sådana
evenemang.442
När det gäller reklambilder kan det ifrågasättas om det alltid är ofarligt och
om det medför en liten psykisk påfrestning att synas i dem och i så fall när. För

439 SFS 1978:800, Lag om namn och bild i reklam, 1 §
440 Svensson C. (2010) s. 98-99
441 Olsen (2004a) s. 109
442 AFS 1996:1, Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Minderåriga, 10, 13 och 14§
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trots att fotograferandet i sig kan ses som ofarligt och icke påfrestande kan det
vara svårt att överblicka följderna av att barnet hädanefter ska komma att
kopplas samman med ett visst företag. Lagen om namn och bild i reklam
uttrycker att enskilda personer kan lida skada av att användas visuellt i reklam.
”Vid bedömande om och i vad mån sådan skada har uppstått tas hänsyn även till
lidande och andra omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse” står
det i lagtexten.443 Lagstiftaren medger härmed att medverkan i reklam kan vara
problematisk och innebära vissa risker.
Roger Hart som visserligen inte nämner orden reklam eller marknadsföring
skriver om det problematiska i att vuxna använder bilder av barn ”in events to
influence some cause”. Han menar att bilder av barn där de används utan någon
insikt om syften och konsekvenser används som dekoration är en typ av
förtryckande manipulation.444 Olsen menar på ett liknande sätt att det är att
betrakta som en integritetskränkning att visa fram riktiga barn i reklam.445 Att
barn överhuvudtaget används i reklam initierad och skapad av vuxna skulle
utifrån detta resonemang alltid innebära en kränkning samt ett lidande på grund
av objektifiering och manipulation då det avbildade barnet (och/eller
föräldrarna) sällan till fullo inser vad deltagandet kan innebära i en förlängning.
År 2005 intervjuades Peter Svenonius i Svenska Dagbladet om hur han såg
på pappaledighet och hur mycket föräldraledighet han tar ut. Vad som
föranledde det var att Svenonius som spädbarn syntes i en uppmärksammad
pappaledighetskampanj från Försäkringskassan. Av artikeln att döma uppfattade
inte Svenonius det som problematiskt att därför bli utfrågad om jämställdheten
mellan honom och hans partner 27 år senare.446 Men poängen är att kopplingen
mellan honom, Försäkringskassan och jämställt föräldraskap görs trots det
faktum att han som spädbarn inte kunde ta ställning till vad bilden av honom
kom att användas för. Det samma gäller Carl Ameln som sedan han var liten
kopplas samman med Abba Seafoods kaviar och vars pojkansikte varje år syns
på 15 miljoner Kalles kaviar-tuber.447 Som barn fick Ameln smeknamnen
”Tuben” och ”Rommen” på grund av detta, men för det mesta var det kul att
synas på kaviartuberna, säger han i en intervju över 50 år senare.448 I USA
använder Gerber Company sedan 1931 en bild av Ann Turner Cook som

443 SFS 1978:800, Lag om namn och bild i reklam, 3 §
444 Hart (1992)
445 Olsen (2006) s. 131
446 Asker (2005) s. 34
447 Abba Seafood, http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/abba/pressrelease/view/carl-
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spädbarn som varumärke på sina produkter och i all sin reklam. När den idag
85-åriga Turner Cook intervjuas säger hon att hon är stolt över att kopplas
samman med företaget.449 Beryl Langer visar dock att positiva känslomässiga
band mellan leksaker och varumärken som varit viktiga för människor under
barndomen kan omvärderas längre fram i livet. Att som vuxen få vetskap om ett
företags produktionsmetoder och arbetskraftspolitik kan skapa ånger och
skamkänslor hos den som ägt och lekt med företagets produkter som barn,
menar hon.450 Det är en risk som med stor sannolikhet även gäller för den som
figurerat som ett företags ansikte utåt. Vad gör det med barn som, till skillnad
från Svenonius, Ameln och Turner Cook, inte längre kan eller kanske inte ens
någonsin har kunnat stå för de värden marknadsföringen eller företaget står för?
Att sammankoppling med ett visst företag eller en viss kampanj har potential
att vara särskilt problematisk för barn är ingenting som lagstiftningen eller ICC
lyfter fram. Den typ av fara som lyfts fram angående barns synlighet i reklam
hänförs istället till riskfyllda situationer och synlighet i aktiviteter som kan vara
skadliga om de utförs.451

Bild 2, annons som fällts i Marknadsdomstolen. Enligt domen var annonsen
införd vid ett tillfälle i Göteborgsposten, 5 okt. 1978.
Konsumentverket mot DonGeorge AB, MD 1979:24

Marknadsdomstolen slog 1979 fast att det strider mot ”god marknadsföringssed”
att visa barn i situationer där normala försiktighetsmått åsidosätts om det inte är

449 International Business Times (2012) “Original Gerber Baby And New Gerber Model
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450 Langer (2004) s. 270
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försvarligt av pedagogiska skäl. Annonsen som dömdes visar en
skateboardåkare (bild 2). Marknadsdomstolen argumenterar för att
skateboardåkning på grund av skaderisk är en farlig verksamhet för barn under
12 år. MD menar att annonsen borde ha upplyst om denna skaderisk men det
som gör att domstolen fäller annonsen är först och främst att den tecknade
figuren saknar handskar, knäskydd och armbågsskydd och därmed inte bär full
föreskriven skyddsutrustning.
Det är möjligt att ifrågasätta tolkningen att figuren visar ett barn, men något
sådant resonemang engagerar sig Marknadsdomstolen inte i utan konstaterar
bara att annonsen avbildar en mycket ung person. Eftersom man dessutom sluter
sig till att annonsen är riktad till barn menar man att den bryter mot ICCs
regelverk som säger att särskild försiktighet ska visas både när det gäller reklam
som riktas till barn och när det gäller reklam som visar barn. Domen från 1979
var den första i sitt slag och av stor principiell betydelse.452 Idag fungerar den
fortfarande normbildande då Konsumentverket hänvisar till den som argument
för att det strider mot god marknadsföringssed att visa barn i situationer där
normala försiktighetsmått åsidosätts, om det inte är försvarligt av pedagogiska
skäl.453
Resonemang visar att den typ av risk som lag- och regelverk hanterar först
och främst rör bilder där barn syns utföra någonting farligt. Återigen vill man
skydda barn från att härma och därmed utsätta sig själva för fysisk risk. Däremot
har lag- och regelverket alltså inte beaktat andra risker som kan vara följden av
att kopplas samman med ett företag. Det gör att det som regleras är vissa typer
av bilder men att ett särskilt skydd för riktiga barn som syns i reklam saknas.
I det följande kommer jag att fortsätta att diskutera hur bilder som visar barn
regleras och begränsas i relation till diskriminering och objektifiering.

Objektifiering och diskriminering
ICCs regelverk skriver fram att marknadskommunikation ”ska respektera
mänsklig värdighet” och inte får ”uppamma eller överse med någon form av
diskriminering, inbegripet sådan som hänför sig till ras, nationalitet, härkomst,
religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning”.454 Vad gäller
könsdiskriminerande reklam bedöms den av Reklamombudsmannen enligt följande tre kriterier:

452 MD 1979:24
453 Konsumentverket (2006) s. 3, 2012-11-16
454 ICC (2011) artikel 4, s. 7
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1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som
kan anses kränkande (sexistisk reklam).
2. Reklam som ger en stereotyp syn på könsrollerna och som därigenom
framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande
reklam).
3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.455

Enligt det första kriteriet snävas objektifiering in till att gälla huruvida kvinnor
och män skildras som rena sexobjekt. Eftersom formuleringen lyder just ”sexobjekt” är det enbart sexualisering av kroppar som faller in i definitionen av objektifiering och diskriminering här.
I definitioner av diskriminering som baseras på objektifiering kan dock fler
aspekter än sexualisering rymmas. Det handlar då exempelvis om
exploateringen av kroppar, framställning av människor som passiva, maktlösa
objekt eller produkter. Och det handlar om schabloniserade bilder av
personlighetsdrag färdigheter, utseende och sociala roller eller att en person
enbart fungerar som ett blickfång i en annons.456 Det är objektifiering som
därmed kan gälla barn som inte sexualiseras, utan för att de fungerar som
symboler.457 I Barbara Gottfrieds diskussion om barn i reklambilder skriver hon
att barn, när de används i annonser som inte alls rör dem själva, fungerar som
positivt laddade objekt för att konnotera en positiv kvalité till de marknadsförda
varorna. Hon exemplifierar med en annons för en elektrisk rakapparat
innehållande en bild av ett spädbarn och texten ”baby soft and silky smooth”.
Barnet står då som symbol för det positiva babylena resultat som utlovas vid
rakning med apparaten.458 Att barn på liknande omotiverade sätt, reducerade till
en kropp och ett blickfång, syns i svensk reklam har jag visat i en tidigare studie
vad gäller produkter som barn sällan är intresserade av eller har möjlighet och
kunskap att hantera, exempelvis luftfuktare, vattenrenare och värmesystem.459
Det innebär att barn framställs som objekt reducerade till en gullig kropp att vila
ögonen på, förminskade till en produkt att konsumera visuellt, men utan att vara
sexobjekt. Jag menar därmed att barn kan vara objektifierade och
stereotypiserade utifrån liknande kriterier som de som framförs kring

455 Reklamombudsmannen, http://www.reklamombudsmannen.org/anmal_reklam, 2012-10-
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könsdiskriminering. Den objektifiering av en vuxen person som framställs som
sexobjekt i reklam för exempelvis en motorcykel skiljer sig från den
objektifiering som sker då ett gulligt barn framställs i en liknande annons
eftersom vuxna till skillnad från barn kan ingå i produktens målgrupp, får köpa
och framföra en motorcykel. Det innebär att barn kan vara mer fjärmade från
vissa typer av produkter än vuxna, vilket i sin tur innebär att deras närvaro blir
mer omotiverad i fler annonser än vuxna. Barns kroppar kan med andra ord vara
lika omotiverade i reklam som sex. Däremot är debatt och explicita regleringar
kring denna typ av objektifiering närmast obefintlig. Att reklam enligt ICCs
regelverk inte får diskriminera på basis av ålder borde dock möjliggöra för
Reklamombudsmannen att fälla reklam som visar barn omotiverat och
objektifierande. Av min genomgång av ROs arkiv har det dock aldrig hänt.
Av Reklamombudsmannens arkiverade prövningar att döma har heller inte
reklambilder av barn prövats för diskriminering på grund av ras, nationalitet,
härkomst, religion, eller funktionsnedsättning, vilket å andra sidan skulle kunna
tyda på att sådana framställningar av barn i reklam inte publiceras eller
uppmärksammas.460 Däremot är könsdiskriminering en vanlig grund för
prövning. Jag kommer nu att diskutera detta närmare och jag kommer att visa ett
antal både friade och fällda reklambilder som Reklamombudsmannen prövat.

Bild 3, del av katalog som fällts för att vara könsdiskriminerande. Texterna
förmedlar intryck av att könsroller är givna vilket är en nedvärderande schablonisering enligt RO. Bildtexten lyder ”Plagg i ljusa färger och mönster gäller för barnen i sommar. För tjejer är säsongens romantiska klänning ett måste.
Coola killar väljer skön denim och en skjorta i ledig stil.” RO, ärende 1104-85

460 Diskriminering i fråga om sexuell läggning diskuteras i två fall samtidigt som könsdis-

kriminering prövas. Ingen av dessa två fälldes på någon av punkterna. (RO, 1005-102;
1106-128)
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Bild 4, annons som fällts för att vara könsdiskriminerande. Annonsen framställer barns val av lek och leksaker på ett stereotypt sätt som inte är förenligt
med att barn i allmänhet leker allsidiga lekar med olika leksaker oavsett kön.
Det är enligt RO nedvärderande för både flickor/kvinnor och pojkar/män.
RO, ärende 1011-244

Av Reklamombudsmannens prövningar av reklam som visar barn kan man dra
slutsatsen att för att reklam ska bedömas som könsdiskriminerande måste två
kriterier vara uppfyllda; att reklamen uttrycker en stereotyp syn på könsroller
och samtidigt är kränkande eller nedvärderande.461 Det innebär att reklam med
texter som ”Tjejer klär sig lekfullt i romantisk stil” betraktas förmedla en
stereotyp bild av könsrollerna (bild 3). Detsamma gäller en annons som
Reklamombudsmannen inte visar men som beskrivs marknadsföra väskor. Det
handlar om en rosa ryggsäck med en häst och texten ”Tjejernas söta
skolstartsmode” samt en svart och blå ryggsäck med Spindelmannen och texten
”Killarnas tuffa märkesryggsäck”.462 Enligt Reklamombudsmannen ger detta en
stereotyp bild av könsrollerna som är nedvärderande för både flickor/kvinnor
och pojkar/män. Därmed anses annonsen bryta mot ICCs regler om
diskriminering.
Reklamombudsmannen menar att marknadsföring där flickor ensidigt visas
leka med hem- och skönhetsrelaterade leksaker och pojkar ensidigt leker med
vapen, actionleksaker eller tekniska leksaker uppmuntrar barn att inta ensidiga
roller. Det ses som en uteslutning från olika sorters lekar som i sig är
nedvärderande för både flickor och pojkar.463

461 RO, Uttalande 0902-26; 0902-30; 0904-83; 0910-237; 0911-268; 0911-272; 0910-231;

1008-166; 1011-244; 1104-85; 1109-179; 1109-189; 1109-191; 1112-260; 1202-42; 120483; 1205-96.
462 RO, Uttalande 1107-145
463 RO, Uttalande 0911-251; 0902-30; 0911-272
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Bild 5, del av katalog som inte bedöms som könsdiskriminerande. RO menar
att könsrollerna på de anmälda sidorna i viss mån kan anses otidsenliga, men
att inget av könen framställs på ett nedvärderande sätt. Framställningen är
enligt RO inte är utmärkande i katalogen som helhet. RO ärende, 0910-231.

Bild 6, Tidningsannons som av RO frias från anklagelse att vara könsdiskriminerande. Annonsen anses inte konservera en otidsenlig syn på könsroller
eller är nedvärderande mot något av könen. RO, ärende 0904-87
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För att marknadsföring ska fällas för könsdiskriminering tyder de granskade
prövningarna på att det är reklamens helhetsintryck som är avgörande för
bedömningen.464 Visar helheten en variation av könsroller och av flickors och
pojkars lek och preferenser friar Reklamombudsmannen trots att man
underkänner enstaka bilder i materialet.465 Det innebär att om annonsen i bild 4
tillfogats ytterligare bilder av flickor och pojkar som leker varierade lekar och är
både passiva och aktiva torde Reklamombudsmannen istället ha friat reklamen.
Att en marknadsföring i delar, exempelvis på vissa sidor i en katalog riktar sig
till det ena eller andra könet bedöms heller inte i sig vara schabloniserande,
nedvärderande eller könsdiskriminerande.466 Detta kan vi exempelvis se av bild
5 där Reklamombudsmannen visserligen menar att könsrollerna på de anmälda
sidorna i viss mån kan anses otidsenliga, men att inget av könen framställs på ett
nedvärderande sätt och att framställningen inte är utmärkande i katalogen som
helhet.
Det anses inte heller diskriminerande att marknadsföra rosa och lila saker
eller kläder till flickor och blåa, grå och svarta till pojkar.467 Könsstereotypa
kläder som inte tydligt har med lek eller andra aktiviteter att göra bedömer inte
Reklamombudsmannen heller som problematiska. Om den friade annonsen, bild
6, skriver man exempelvis:
Bara den omständigheten att reklamen visar en bild på en pojke i piratkläder och en flicka i prinsesskrona konserverar enligt Reklamombudsmannens mening inte någon otidsenlig syn på könsrollerna eller är nedvärderande mot något av könen. Bilden visar barn som leker och ingetdera könet avbildas som överlägset eller bättre än det andra. Reklamen innehåller
inte heller något annat som i sig eller vid en samlad bedömning gör att
den ska anses könsdiskriminerande.468

Intressant här är att en tolkning av de roller barnen på bilden är iklädda kan
karakteriseras som söt respektive tuff, precis de ordval som föranledde
Reklamombudsmannen att fälla den ryggsäcksreklam som nämndes ovan.

464 Ex. RO, Uttalande 0911-272; 0902-30; 0911-251
465 RO, Uttalande 0904-83; 1011-233; 1101-11; 1109-189; 0910-231; 0911-256; 0911-267
466 RO, Uttalande 0903-50; 0902-27; 0911-267
467 RO, Uttalande 0911-267; 1109-189; 1109-179
468 RO, Uttalande 0904-87
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Bild 7, uppslag i produktkatalog som av RO har fällts för att vara könsdiskriminerande. Ärende 1112-260

Sammantaget är det alltså otillåtet att i reklam skriva ut att flickor och pojkar är
på ett visst givet sätt och tillskriva dem vissa givna preferenser, alternativt
enbart visa bilder där flickor och pojkar är engagerade i stereotypt flickiga
respektive pojkiga aktiviteter. Det hindrar alltså inte att sådana bilder visas jämte
andra. Bilder där flickor och pojkar är sammankopplade med eller iklädda
könsstereotypa färger eller kläder är inte något Reklamombudsmannen ser som
diskriminerande men det är genom att granska Reklamombudsmannens
prövningar svårt att skapa sig en konsekvent bild av tillämpningen av ICCs
regelverk när det gäller reklambilder av barn.469 Två till synes lika annonser kan
vara helt olika bedömda och i vissa fall är ledamöterna i nämnden skiljaktiga.
Bild 7 utgör ett exempel på en prövning där en ledamot menar att ett företags
produkter som riktas till kvinnliga respektive manliga konsumenter måste kunna
få marknadsföras med aktiviteter riktade till respektive kön, men där nämnden
som helhet fällde marknadsföringen för att vara könsdiskriminerande utifrån
argumentationen att reklamen framställer barns lekar och intressen på ett
stereotypt sätt eftersom barn i allmänhet leker allsidiga gemensamma lekar och
har olika intressen oavsett kön.470

469 Möjligen kan en viss del av denna inkonsekvens ha med att göra hur ICCs regelverk varit

formulerade vid tiden för prövning. Den senaste uppdateringen av regelverket kom 2011
och jag har inte haft möjlighet att granska och jämföra då gällande regelverk mot enskilda
prövningar. Eftersom RO offentliggör sina prövningar med syfte att öka medvetenheten om
vad som anses strida mot god marknadsföringssed gör dock att även de som eventuellt fattats mot bakgrund av andra skrivningar i ICCs regelverk fungerar vägledande och blir en
del av offentliga bilden av vad som är tillåtet och inte.
470 RO, Uttalande 1112-260
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I vissa av Reklamombudsmannens prövningar finns tillfogat en diskussion
om att annonsörer när det gäller marknadsföring riktad till barn har ansvar att
förhålla sig mer neutral till vedertagna könsroller. Reklamombudsmannen skriver exempelvis:
När det gäller marknadsföring som riktar sig till barn är annonsörens ansvar att förhålla sig neutral till vedertagna könsroller mer långtgående än
annars. Barn kan inte förväntas kunna kritiskt granska de förväntningar
och värderingar som omgivningen ställer upp, men är receptiva när det
gäller att anpassa sig till rådande normer.471

Orsaken till att annonsörer ska förhålla sig mer neutrala till könsroller vad gäller
barn beror således på en föreställning om hur barn är. Det är alltså inte för att
det är oetiskt per se att stereotypisera utan på grund av att man tolkar barn som
mer naiva än andra och särskilt receptiva. Vad Reklamombudsmannen bygger
resonemanget om neutralitet på är ICCs artikel 18 där det står att särskild
aktsamhet ska visas i reklam som riktas till, eller som visar, barn.472 I den står
att reklam inte får motverka barns positiva sociala beteenden, livsstilar och
attityder. Bild 7 är ett exempel på en annons som samtidigt fällts för att vara
könsdiskriminerande och ansetts bryta mot artikel 18.473 I prövningen av den
hävdar Reklamombudsmannen att eftersom samhället strävar efter jämlika
förhållanden kommer reklam som framställer flickor och pojkar på ensidiga och
stereotypa sätt att motverka positiva sociala beteenden, livsstilar och attityder. I
andra fall innebär det också att en viss reklam i en prövning om
könsdiskriminering (artikel 4) blir friad men fälld på basis av artikel 18.474 Ett
exempel på det är ett utskick som bjuder in flickor till en hästklubb och pojkar
till en fotbollsklubb. Detta ansåg Reklamombudsmannen stå i strid med
samhällets värderingar och jämlikhetssträvanden och därmed motverka positiva
sociala beteenden och attityder.475
Reklamombudsmannens arbete innefattar inte att bedöma om produkten som
marknadsförs i sig är diskriminerande.476 Innebörden av det är att
Reklamombudsmannens uppgift är att utföra tolkningar av annonser på ett sätt,
som enligt reklamforskaren Judith Williamson är helt omöjligt eftersom det

471 RO, Uttalande 1011-233; 1101-11; 1109-189
472 ICC (2011). artikel 18, s. 11-12
473 RO, Uttalande 1112-260; även 0911-251
474 RO, Uttalande 0902-32
475 RO, Uttalande 0902-26
476 RO, Uttalande 0902-27
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kräver att ”tänka bort” en del av reklamens visuella helhet.477 Vad
Reklamombudsmannen däremot ska väga in i tolkningen är yttre faktorer,
nämligen publiceringsplats, för att avgöra om annonsören tagit ett särskilt ansvar
om eller när reklamen riktas till eller visar barn. Detta komplicerade arbete görs
än mer komplext av att tolkningen också kräver samhällsanalys av rådande
attityder, som exempelvis jämställdhetssträvanden. Till detta kommer att ICCs
regelverk fastställer att en bedömning av reklam ska göras ”med utgångspunkt i
hur framställningen är ägnad att påverka målgruppens genomsnittskonsument”
och ska utföras med beaktande av ”den typiske konsumentens kunskap,
erfarenhet och omdömesförmåga, samt i ljuset av sociala, kulturella och
språkliga förhållanden.”478 Det betyder att Reklamombudsmannen måste göra
sig en föreställning av en genomsnittskonsument och vad denne kan tänkas göra
för tolkningar av reklamens innehåll.479 De till synes tydliga riktlinjer som ICC
ställer upp för hur reklam får visa och/eller rikta sig till barn blir därmed diffusa
på grund av att det inte finns några självklara bedömningsgrunder för att avgöra
vad genomsnittskonsumenten drar för slutsatser eller påverkas av en viss
marknadsföring. Det innebär i sin tur att vad som är tillåtet och inte kommer att
slås fast av Reklamombudsmannens mer eller mindre subjektiva bedömningar
och internt utarbetade kriterier och praktiker. Det gör att det utifrån, för
allmänhet och marknadsförare, blir oklart hur reklam får visa och/eller rikta sig
till barn. Det försvårar möjligheten att före en prövning sluta sig till om en viss
reklam är godkänd och kommer att bli friad eller om den blir fälld av
Reklamombudsmannen.
Jag har nu visat det problematiska i ICCs tillsynes tydliga riktlinjer om
objektifiering och diskriminering, vilket också visar vilken makt
Reklamombudsmannen har att bedöma frågor som rör barns synlighet i
reklambild. I det följande kommer jag återigen diskutera lagstiftning och det
gäller det generella förbud att visa barn pornografiskt.

Sexualisering och pornografiska bilder
Hur barn och deras kroppar får skildras visuellt är, oavsett vilka typer av bilder
det är fråga om, reglerat via lagen om barnpornografibrott. Det är enligt
Brottsbalken inte tillåtet att göra, inneha, visa, sprida eller betrakta bilder som
visar barn på ett pornografiskt sätt.480 Det krävs inte att bilden visar ett riktigt

477 Williamson (2005/1978) s. 56
478 ICC (2011) s. 6
479 RO, Uttalande 1205-96; 1004-79; 1106-128; 1108-154; 1105-117; 1111-242; 0911-258
480 SFS 1962:700 Brottsbalken, 16 kap. 10 a §, 10 b §
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barn utan gäller alla typer av bilder oavsett medie eller teknik. Den dom som
prövat den senaste omformuleringen av barnpornografilagstiftningen visar dock
att bedömningen är beroende av vem och i vilket sammanhang någon skildrar
och innehar en viss barnpornografisk bild.481 Brottsbalkens skrivning om
barnpornografisk bild ser ut på följande sätt:
10 a § Den som
1. skildrar barn i pornografisk bild,
2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan
bild av barn tillgänglig för någon annan,
3. förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn,
4. förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn
eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel
med sådana bilder, eller
5. innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller
hon berett sig tillgång till döms för barnpornografibrott till fängelse i
högst två år.
Är ett brott som avses i första stycket ringa, döms till böter eller fängelse i
högst sex månader.
Med barn avses en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under arton år. Är pubertetsutvecklingen fullbordad, ska ansvar för gärning enligt första stycket 2–5 dömas ut bara om det av bilden
och omständigheterna kring den framgår att den avbildade personen är
under arton år. (…).482 (författarens kursivering)

Brottsbalkens skrivelse definierar barn utifrån från två olika kriterier. Dels är
barn någon vars pubertetsutveckling inte är fullbordad, dels är barn en person
under 18 år. Detta gör att fler än personer under 18 år skyddas av lagen då vuxna
vars kroppar inte tydligt visar att pubertetsutvecklingen är fullbordad i en bild
kan tolkas som barn.483 I omvänd ordning är det när åldersuppgifter saknas svårt
att utifrån en bild avgöra om det rör sig om barnpornografi eftersom barn med
tidig pubertetsutveckling kan förväxlas med vuxna.
Vad som är att betrakta som en pornografisk bild förklaras i propositionen
Barnpornografibrottet:
En bild anses pornografisk när den, utan att ha några vetenskapliga eller
konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt skildrar ett sexuellt
motiv. Straffbarheten är inte begränsad till befattning med bilder där barn
är inbegripna i handlingar som uppenbarligen har en sexuell innebörd,

481SFS 1962:700 Brottsbalken, 16 kap. 10 b §, Högsta domstolen, målnummer B990-11,

2012-06-15
482 SFS 1962:700 Brottsbalken, 16 kap. 10 a §
483 Prop. 2009/10:70, Barnpornografibrottet, s. 23-25
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utan bestämmelsen omfattar också bilder där barn förkommer tillsammans
med en eller flera vuxna som utför sådana handlingar. Även bilder där ett
barn framställs på ett sätt som är ägnat att vädja till sexualdriften utan att
det avbildade barnet kan sägas ha deltagit i ett sexuellt beteende vid avbildningen kan falla inom det straffbara området. För att en bild av ett
barn ska vara straffbar krävs att den enligt vanligt språkbruk och allmänna
värderingar är pornografisk. 484

Denna definition av vad som ska anses vara en pornografisk bild väcker många
frågor då den inte svarar på vad ”ett ohöljt och utmanande sätt” innebär eller vad
i en bild som kan anses ”vädja till sexualdriften”. Istället avslutas beskrivningen
av pornografi med en hänvisning till ”vanligt språkbruk och allmänna
värderingar”, alltså någonting mycket förhandlingsbart och kulturellt beroende.
Vad som däremot specificeras är bilder där barn är inbegripna i sexuella
handlingar/beteenden samt där de förekommer tillsammans med vuxna som
utför sexuella handlingar. Avgörande för om en bild är att anse som
pornografisk eller ej är enligt propositionen vilket syfte bilden har. Bilder av
nakna lekande barn i vanliga familjealbum ska exempelvis inte betraktas som
pornografiska.485
Vad jag kunnat finna har ingen reklambild prövats i domstol för att vara
barnpornografisk. Däremot har reklambilder anmälts till Reklamombudsmannen
för att vara oetiska genom att de för tankarna till barnpornografi eller pedofili.
Reklamen har då prövats mot bakgrund av ICCs artikel 1 där det sägs att reklam
inte får utformas på ett stötande sätt486 och/eller mot artikel 18.
Reklamombudsmannen har även prövat reklam där anmälaren menar att barn
visas på ett sexualiserat sätt. Men med argumentet att det inte är troligt att en
genomsnittskonsument uppfattar bilderna som sexuella friades den prövade
reklamen.487 I två andra fall stod avgörandet kring huruvida modellen som syns
i bild var ett barn eller ej, något anmälarna tolkat det som. Mot bakgrund av
annonsörernas uppgifter om att modellen var över 18 år menade dock
Reklamombudsmannen att reklamen var oproblematisk.488 Vad detta visar är att
pornografiska bilder av barn i reklam kan prövas mot lagstiftning men att det
ännu inte finns några prövningar som slår fast till vilken grad barn får visas i
reklamsammanhang som kan uppfattas som sexuella.

484 Prop. 2009/10:70, Barnpornografibrottet, s. 16
485 Prop. 1997/98:43, Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämp-

ningsområden – barnpornografifrågan m.m., s. 82-83
486 ICC (2011). artikel 1, s. 7
487 RO, Uttalande 1205-96, 1111-242; 1010-230; 0911-258
488 RO, Uttalande 1003-61; 1002-23
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Sammanfattande diskussion
För det här kapitlet har ett stort antal lagar, regeltexter, normsättande domar och
prövningar och andra kringmaterial som omgärdar barn, konsumtion och reklam
granskats. Arbetet har innefattat att tolka och förstå dokumentens interna
relationer och hierarkiska ordning i relation till varandra samt kritiskt granska de
sanningsanspråk de enskilda texterna såväl som lag- och regelverket som helhet
artikulerar. De frågor kapitlet avsett att besvara kan som jag visat inte besvaras
på ett enkelt sätt. Vilka som skyddas, mot vad och hur samt hur, när och var
reklam får riktas till och visa barn i reklam är utifrån lag- och regelverket
synnerligen kontextbundet.
Analysen påvisar hur komplext lag- och regelverket är samt vilka
motsägelsefulla bilder av barn och av reklam som det skapar. Regelverket utgår
både från att barn är särskilt utsatta, vilket i vissa fall motiverar skydd med
säkerhetsmarginaler,
samtidigt
som
tanken
om
genomsnittliga
konsumentgrupper gör att vissa barn i andra sammanhang inte garanteras skydd
alls. Med andra ord innebär det att det uppstår en vardagssituation där barn kan
se reklam som vänder sig till vuxna och talar till dem som om de vore vuxna
utan något särskilt skydd, men att det finns regler som hindrar barn från sådan
information som kan tänkas intressera dem, vilket är en brist gentemot de
rättigheter till skydd såväl som informationsfrihet som Barnkonventionen ger
barn.489 Barnkonventionen är vag i frågan om vad barns bästa innebär i ett
konsumtionssamhälle, när och mot vad de ska ha skydd respektive rättigheter,
och lika oklar är den nationella lagstiftningen vad gäller om barn generellt
behöver och ska ha skydd från reklam eller om de har rätt till dess information.
Det svenska lag- och regelverket är utspritt och svåröverskådligt. Att det
dessutom reglerar företeelser på ett punktvis sätt tyder på att staten inte utrett
frågan om barn, konsumtion och visualitet som en helhetsfråga ur ett
barnperspektiv. Eftersom staten genom Barnkonventionen är ansvarig för att
barns bästa kommer i första rummet vid alla åtgärder som rör barn men vare sig
utrett eller applicerar en konsekvent hållning vad gäller barn, konsumtion och
reklam är detta problematiskt.
I hög utsträckning delegerar staten ansvar i frågor om barn, konsumtion och
reklam till marknad och föräldrar. Vad gäller barns hantering av pengar överlåts
huvudansvaret på föräldrar och när det gäller reklam överlåts beslut till
marknaden. Att staten upphöjer marknaden till en reglerande aktör gör att stat
och marknad inte positioneras som reglerande respektive reglerad instans, utan
ställer dem sida vid sida med gemensamt inflytande över hur reklam i Sverige

489 Olsen (2008) s. 152
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får utformas. I sin tur innebär det att staten delvis tar sin hand ifrån frågan om
barns rätt till, respektive skydd från, reklam och konsumtion.
I relation till föräldrar blir barn positionerade som känslomässigt ovärderliga
skyddsobjekt. Samtidigt ska också föräldrar skyddas från reklam som direkt
uppmanar barn att övertala dem att konsumera. I förlängningen fastställer det
barns underläge i familjen som en makthierarki. ICC går längst i detta i och med
skrivningen om att reklam inte i strid med rådande sociala och kulturella
värderingar får undergräva föräldrars auktoritet, ansvar eller deras normer för
omdöme och smak. Att smak skrivs fram kan mot bakgrund av
Barnkonventionen ses som en censurerande inskränkning i barns rätt att ta del av
vilken information de vill, även sådan som står i strid med andras värderingar.
Istället för att barn, betraktade som samhällsmedborgare med både rättigheter
och skyddsbehov, står som utgångspunkt för hur reklam ska få göras blir reklam
genom lag- och regelverket behandlad som en storhet med eget
existensberättigande, som ibland måste anpassas till barn på grund av deras
brister och naiva karaktär. Det gör att barn åsidosätts som normala medborgare
för att framställas som en problemgrupp. EU-direktivet visar att det är barns
kunskapsbrister som motiverar att de ska ha ett särskilt skydd, men reklam
skrivs inte fram som en hälsorisk som motiverar ett så starkt skydd som
totalförbud och inskränkningar i näringsidkares yttrandefrihet. Det visar att
skrivningar om skydd hela tiden viktas mot ett ekonomiskt intresse som de
reglerande aktörerna samtidigt värnar. Reklamens risker för enskilda
konsumenter handlar i EU-direktivet och Marknadsföringslagen om att reklam
på ett negativt sätt kan påverka förmågan att fatta välgrundade affärsbeslut och
därmed snedvrida det ekonomiska beteendet. ICC framhåller istället att reklam
har en potential att utsätta barn för helt andra risker. ICC lyfter fram att reklam
kan inverka negativt på barns sociala beteenden, livsstilar, attityder och
relationer samt lura, fysiskt skada och påverka barn negativt i psykiskt och
moraliskt avseende. Härmed tillskriver ICC marknadsföring väldigt stor makt att
skada barn, och detsamma gör Konsumentverket, och vad gäller alkohol- och
tobaksreklam gör även lagstiftaren det. Trots att man kan ifrågasätta om, eller i
vilken utsträckning, reklam kan utsätta barn för så grava risker verkar det utifrån
dessa beskrivningar paradoxalt att reklam är tillåten.
I kapitlet har jag visat att lag- och normverket skapar en hierarki där vissa
skyddsaspekter är lagförda, vissa till och med på en EU-gemensam nivå, medan
andra, som måste tolkas som mindre besvärliga helt och hållet är delegerade till
föräldrar respektive marknadens aktörer att reglera. Det visar att det finns idéer
om att det är viss visualitet, vissa tilltal och sammanhang som gör reklam mer
respektive mindre problematisk. Farliga produkter, direkt barntilltilltal, rörlig
reklam på TV, lögner om produkter eller förenklingar av hur flickor och pojkar
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är, samt bilder av pornografisk art är aspekter som framställs som särskilt
problematiska.
Av den reklam som riktas till vuxna är det enbart sådan som marknadsför
”olämpliga produkter” och produkter som kan väntas intressera och användas av
barn som ska vara utformad med särskild hänsyn till barn. I övrigt behandlas den
vuxenreklam som barn till vardags ofta ser oproblematiserat vilket skapar en
bild av att barn inte behöver skydd mot den. Reklam som riktas till, eller som
visar, barn under 18 år ska däremot ta särskild hänsyn. Exempelvis har tryckta
reklamannonser, radioreklam och reklam på bio, förutom detta särskilda
hänsynstagande, inte kompletterats med några särskilda regleringar. Den
reklamform som kommer in i hemmet och som behandlas som särskilt
problematisk är direktadresserad reklam. Självreglering, prövningar och domar
påvisar tydligt att sådan reklam inte får riktas till barn under 16 år. I toppen av
den här hierarkin står reklam som omgärdas med lagstiftning, vilket är annonser
som direkt uppmanar barn till köp och tjat, samt TV-reklam för barn under 12
år. Eftersom de tillsammans med reklam för hälsovådliga produkter är
lagstadgade framstår de som de mest farliga formerna av reklam. Denna
hierarkisering är ett lappverk som utmynnar i en inkonsekvens i vad det är man
vill skydda barn ifrån och varför. Hur kan det exempelvis komma sig att reklam
som riktas till barn i rörlig form på TV är förbjuden medan samma rörliga
reklam är tillåten för barn att se på internet, bara den inte är sammanblandad
med lek och spel, eller på bio?490 Och hur kan det komma sig att internetreklam
som också kommer in i hemmet är tillåten när den adresserade direktreklamen
inte är det? På vilket sätt gagnar det barn att den adresserade direktreklamen är
otillåten när samma reklam får bifogas en serietidning som via prenumeration
också kan ha barnets namn och nå det via brevlådan? Dessutom kan man mot
Hackleys resonemang om att det är konstlat att separera olika
marknadsföringsformer från varandra fråga sig hur detta lag- och regelverk
fungerar om man väger in att reklam dels finns i andra former och inte alltid ser
ut som reklam, dels finns på helt andra platser än i de medier som blir särskilt
framskrivna.491
Åldersgränserna som är satta i relation till olika reklamformer skapar också
inkonsekvens samt en statisk syn på kompetens. De utgår ifrån att människor
över 18 år utan problem kan hantera reklam, vilket framställer vuxna som
kompetenta och ”färdiga” till skillnad från barn. Personer över 12 år positioneras
som mogna att hantera reklam i TV och barn över 16 år att hantera adresserad
reklam, till skillnad från de som är yngre. Detta ger bilden av en

490 Sandberg (2011) s. 239
491 Hackley (2002) s. 212
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kunskapsprogression som i relation till ålder ökar från naivitet till full
kompetens i enlighet med konsumtionssocialisationsteorier. Till skillnad från
12-årsgränsen som bygger på idén om att barns konsumtionskompetenser med
tiden ökar gradvis till full kompetens är 16-årsgränsen motiverad i relation till
Föräldrabalkens skrivning om att barn under 16 år inte har egen förfoganderätt
över pengar och därför inte ska få reklam riktad till sig. Men eftersom även
yngre barn de facto är konsumenter medan 16-åringar inte alltid har pengar
intjänade på egen hand kan man ifrågasätta såväl Föräldrabalkens 16-årsgräns i
sig som kopplingen mellan den och när barn ska få reklam skickad till sig. Det
som sker genom åldersgränserna är en glidning och sammanblandning mellan
synen på barn som naiva respektive kompetenta, barns rätt till skydd, rätt att
vara konsument och hantera pengar med skyddet från respektive rätten till att få
reklam ställd till sig. Vidare visar detta att frågan om barn och reklam ibland
handlar mer om vem som har rätt att konsumera med pengar och ibland om vem
som ska få konsumera vad med ögonen.
Vad gäller reklam som visar barn finns inkonsekvenser som gäller att de
riktiga barn som deltar och syns i reklam inte har något särskilt skydd medan
vissa sorters bilder av barn är förbjudna. Detta reser frågor om vilka som blir
skyddade och varför. Reklambilder får inte diskriminera, objektifiera eller
sterotypisera men vad gäller tillämpningen syns inga exempel på prövningar
angående åldersdiskriminering eller åldersstereotypisering av reklambilder som
visar barn som objektifierade genom att fungera som gulligt blickfång eller
framställda som stereotypt barniga. Reklambilder av barn som har prövats rör
könsdiskriminering men som jag visat finns oklarheter i vilken grad en
reklambild får framställa barn på könsstereotypa sätt eftersom ICCs regelverk
tillämpas olika av Reklamombudsmannen beroende på var den aktuella bilden
publicerats och vad den innehåller för texter. Dessutom bedöms inte reklamen
som helhet eftersom Reklamombudsmannen inte bedömer diskriminering utifrån
vilka produkter som marknadsförs eller huruvida färger eller de kläder barnen är
klädda i framställer barn traditionellt och stereotypt. Sammantaget gör detta att
bilder som skulle kunna bedömas som diskriminerande inte bedöms så, vilket
skapar otydligheter kring var gränserna för det tillåtna går. En liknande gråzon
uppstår mellan Brottsbalkens förbud mot barnpornografiska bilder och
reklambilder av barn som framställs på ett sexualiserat sätt.
Sammanfattningsvis visar detta kapitel hur svåröverblickbart lag- och
regelverket är samt att det saknas ett konsekvent förhållningssätt till barn,
konsumtion och reklam.492 Omväxlande och motsägelsefullt producerar och
reproducerar det barn som naiva och som kompetenta samt i relation till ålder på

492 Olsen (2006) s. 10-19
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väg mot kompetens. Det gör att samma diskurser och en liknande ambivalens
kring barn framträder i lag- och regelverket som den jag tidigare påvisat utifrån
barnkonsumtionsforskningen. Vad som också sker är att visualitet och
konsumtion framställs på lika motsägelsefulla sätt. Sammantaget gör detta att
lag- och regelverket väcker nya frågor som behöver utredas vidare. Det är frågor
som utifrån ett barnperspektiv rör vilken typ av reglering som bäst skulle gagna
barn. Vid vilka tillfällen och på vilka sätt ligger det i barns intresse att se och att
synas i reklam? Mot bakgrund av Lees komplexa syn på barn blir resultatet att
hela regelverket kring reklam måste tänkas om, eftersom det bygger på ickefungerande kategoriseringar av barn och vuxna samt behöver besvaras på ett
annat sätt än utifrån generaliserande idéer om vilka kompetenser vi tror att barn
har.493 Vad som måste lyftas fram är hur vuxensamhället, och staten utifrån
Barnkonventionen, kan säkerställa att barn blir behandlade på bästa sätt och
både får skydd och rätt att vara medborgare med handlingsutrymme och
informationsfrihet.
När jag nu visat hur tolkningsbart lag- och regelverket är kan man fråga sig
hur marknadsförare i praktiken förhåller sig till det och hur reklam som når
människor i hemmet ser ut. Jag kommer nu att vända blicken mot
vardagsreklam. Det är inte min avsikt att bedöma huruvida den följer
lagstiftningen eller ej. Däremot är lagtext en del av den samhälleliga kontext jag
använder för att förstå reklamen utifrån. Jag kommer därför att återkoppla till
lag och regelverket då det är motiverat av analysen. Som jag tidigare redogjorde
för görs i följande tre kapitel analys av reklammaterial som inkluderar barn på
olika sätt. Först diskuteras hur barns kroppar visas och används i
reklamannonser.

493 Lee (2001) s. 47, 54, 76, 85- 86, 122-124
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Kapitel 4
Barn, kropp och blick i vardagen

Ett sätt som barn görs till del av konsumtionssamhället är genom att deras
kroppar används som visuella objekt för att ge mening till marknadsförda
produkter i reklam. Sådan reklam kommer in i vardagen som reklamannonser
publicerade i dags- och månadstidningar för en bred allmänhet. Det innebär att
reklamens diskurser om barn får mycket stor spridning och att barn som grupp
blir synlig inte bara för föräldrar eller andra barn. Tidigare forskning har visat att
barn generellt är underrepresenterade och osynliggjorda i offentliga medier, men
att reklam utgör ett undantag.494 Det gör att det är betydelsefullt att granska hur
barn syns när de visas i reklam som publiceras i tidningar med stor spridning
eftersom det har betydelse för det vidare meningsskapandet kring och
förståelsen av barn. Kärnfrågan för att förstå hur barn syns i reklam rör de sätt
och sammanhang barnkroppen visualiseras och framställs på. Men visuella
framställningar av kroppar är något både känsligt och politiskt. Det handlar om
hur kroppar kopplas samman med sociala kategoriseringar och det handlar om
synlighet och blick: vem som får se på vem och på vilket sätt.495 Visuella
framställningar av kroppar rör därmed både vad bilden gör med den som blir
tittad på och hur bilden positionerar betraktaren och öppnar upp för tolkning och
interaktion.496
När Schroeder talar om att konsumtion görs via synen samt att marknaden
bygger på bilder betonar han vikten av att granska hur reklam, genom att visa
människor och grupper förkroppsligar och reproducerar värden och skapar
motsägelsefullheter vad gäller identitetskategorier.497 Schroeder studerar själv
hur vuxna framställs visuellt i reklambilder och granskar etnicitet, klass, genus
och sexualitet, med betoning på hur sociala skillnader skapas och
upprätthålls.498 Tillsammans med Janet Borgerson uppmanar han till vidare
forskning kring hur reklam representerar människor samt hur reklambilder
494 Söderlind & Engwall (2005) s.141-143; Carlsson & Feilitzen (2006) s. 10; Casper, &

Moore (2009) s. 23-24
495 Schroeder & Borgerson (1998) s. 193; Pultz (1995) s. 7-8
496 Berger (1972) s. 47; Mulvey (1989) s. 162-; Rose (2007) s. 7-10; Rogoff (2002) s. 25-27
497 Schroeder (2002) s. 3-7, 10, 116; Schroeder (2006) s. 303
498 Schroeder (2002) s. 116, Schroeder (2006) s. 312, Schroeder & Borgerson (1998) s. 162
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inbjuder betraktaren att titta på andra.499 Eftersom ålder, precis som etnicitet,
klass, genus och sexualitet, utgör en social och hierarkisk ordning är det utifrån
detta resonemang viktigt att också undersöka reklamens visuella
ålderskategoriseringar.500
Framställningar av barn i reklambilder har undersökts tidigare men då gäller
det främst reklam som riktats specifikt till föräldrar, eller egentligen mammor,
samt reklam som marknadsför produkter som är tänkta att användas av barn.501
Det betyder att den kunskap som finns kring framställningar av barn i
reklamannonser har med barn att göra, antingen via målgrupp eller produkttyp,
men att det finns en bristande kunskap om hur barn framställs i reklam riktad till
andra än föräldrar och för produkter som det främst är vuxna som förväntas
köpa och använda.
Gottfried och Cook menar att barn kan fungera som symbol och därmed
användas visuellt för att marknadsföra i princip vad som helst.502 Att så också
sker antyds av studier som visar att barn syns i reklam för allt från politiska
partier till produkter som barn vare sig har intresse för eller själva använder.503
Hur barn visas finns dock många frågor kvar att besvara. Det är frågor som har
att göra med hur barnkroppen används för att förmedla konsumtionsbudskap,
vilka värden som kopplas till barn som kategori och hur reklamen bjuder in
betraktaren att titta på barn och därmed konsumera barns kroppar visuellt. Detta
knyter an till det lag- och regelverk som stadgar att barn i reklambild inte får
synas på vilka sätt helst, vilket särskilt rör frågor om objektifiering,
diskriminering och sexualisering. Mot bakgrund av detta undersöker jag därför i
detta kapitel hur vardaglig reklam använder barns kroppar som visuella
objekt,504 hur en barnig norm skapas och förhandlas visuellt, samt på vilka sätt
ålder, blick och objektifiering aktualiseras i annonser.
Att analysera kategorin barn i bild innebär en specifik utmaning i och med att
det inte är givet hur ett barns kropp ser ut eller att ett barn går att känna igen som
just ett barn. Det ställde mig vid insamlingen av reklamannonser som visar barn
inför det intressanta problemet hur jag skulle kunna avgränsa vilka bilder jag
skulle inkludera i studien. Tidigare forskning gav inte någon ledning då den
generellt förhållit sig oproblematiserat till det faktum att barn och vuxna kan

499 Schroeder & Borgerson (1998) s. 193-194
500 Ambjörnsson & Jönsson (2010) s. 12-13
501 Cook (2011); Prothero (2006); Sunderland (2006); Gram (2004); Korsvold (2012);

Vänskä (2011); Gennaro, (2010); Boulton (2007); Cook (1999)
502 Gottfried (1994) s. 266-267; Cook (1999) s. 23-24
503 O´Dell (2008); Sjöberg (2009); Sjöberg (2007)
504 Att reklam transformerar kroppar till visuella objekt för konsumtion påtalas i Schroeder &

Zwick (2004) s. 46.
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vara lika och att det inte är givet att vi visuellt kan känna igen ett barn.505
Exempelvis nämner Higonnet, som är en av de mest framträdande teoretikerna
när det kommer till barn i bild, ingenting om den här problematiken. Trots en väl
framskriven konstruktionistisk hållning till såväl bild som barn nämner hon
heller inte någonting om att betraktaren bidrar till tolkningen av barn som visuell
kategori. Hon beskriver att barn i bild kan vara framställda på sätt som bryter
mot hur barn idealt ska se ut, att de kan vara framställda som vuxna i miniatyr
eller härma vuxna men reflekterar inte över hur hon alls ”vet” att det hon
analyserar är barn.506 Barnet bara finns där, ibland mer vuxenlikt och komplext,
med utgångspunkten att det är ett barn som syns. Genom att inte reflektera över
problematiken att det inte alltid är självklart att vi ser om ett barn är ett barn
skrivs barn fram som en visuellt förutbestämbar kategori, på ett liknande sätt
som när Lury talar om att barns kroppar är essentiella attribut.507 Boulton som
med hjälp av redigering mycket tydligt visar hur barn i reklam för hip-hopkläder
framställs identiskt med vuxna hamnar i en likartad problematik. Om barn och
vuxna framställs på så lika sätt, hur ser eller ”vet” då Boulton när han ser ett
barn?508
Anne Banér beskriver att hon, på ett liknande sätt som jag gjort för detta
kapitel, gått igenom ett stort tidningsmaterial och plockat ut bilder av barn för
analys. Men vilka kroppar hon beslutat sig för att inkludera i kategorin barn och
hur hon hanterar ungdomar eller andra som är svåra att kategorisera som vuxna
eller barn diskuteras inte.509 På ett lika förenklat sätt räknar hon antalet flickor
och pojkar utan någon reflektion kring att flickors och pojkars kroppar är mer
lika än olika eller att bilder av barns kroppar inte nödvändigtvis visar vad barnet
har för kön.510 Majoriteten av den forskning som analyserat barn i bild delar
dessa problem med Higonnet, Boulton och Banér, vilket både ställer frågor
kring vad de enskilda studierna säger om barn och om forskningens eventuella
förenkling av den visuella framställningen av barn. Vad jag menar att det tyder
på är att personer som inte självklart och enkelt ”liknar” barn; är för långa,
fysiskt välutvecklade, har ”fel” kläder eller på annat sätt är framställda på ”fel”
sätt blir oproblematiserade och underbeforskade. I sin tur innebär det att
forskningen bidrar till att reproducera och normalisera ett visst lättigenkännligt
barn, medan det svårtolkade barnet inte verkar existera. Dessutom innebär det
att ålder och barns kroppar i bild behandlas som en sanning och ett biologiskt
505 Hennessy (2008) s. 7-8, 34-35
506 Higonnet (1998) s. 76, 207, 216
507 Lury K. (2010) s. 10
508 Boulton (2007) s. 758-788
509 Banér (2006) s. 36-37
510 Friedman (2011) s. 198-199
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faktum istället för en visuellt åldersmarkerad konstruktion. Forskningen
förmedlar således en förståelse kring barns kroppar i bild på ett sätt som kan
belysas av hur Rachel Colls och Kathrin Hörschelmann, i ett helt annat
sammanhang beskriver den sociala konstruktionen av unga kroppar:
Young people´s bodies become gendered, sexualized, racialised, classed
or (dis)abled through discursive constructions, temporal-spatial practices
and institutional structures.511

Citatet visar hur andra identitetsfaktorer, som genus och klass, betraktas som
något konstruerat ovanpå kroppen. Det gör att kropp liksom ålder framstår som
fixerade utgångspunkter. Eftersom ålder är den grund på vilken ålderskategorin
barn vilar menar jag att det är en aspekt som precis som genus, klass och så
vidare måste problematiseras i förhållande till kropp.
Vad gäller insamlingen av annonser till det här kapitlet utgick jag från att
barn inte är en enkelt visuellt avgränsbar kategori vilket föranledde mig att
anlägga ett generöst förhållningssätt där även annonser med ”svåra” bilder av
”barn” insamlades och analyserades. Det betyder att annonser av unga
människor och annonser med bilder där kropparnas ålder är otydliga samlades in
tillsammans med annonser som tydligt framställer och gör barn. Eftersom den
visuella diskursanalysen har ett intresse för sanningsanspråk hos dominerande
diskurser fungerar gränsdragningsproblematik, komplexitet, motsägelsefullhet
och osynliggörande som viktiga resurser för analysen.512 Genom att tolka kropp
som en visuell markör för barnighet, möjlig att problematisera, kan jag analysera
både hur barn framställs och hur barnkroppen laddas med betydelse. Barnighet
som metodologiskt verktyg gör det möjligt att bryta ned och analysera vad det är
i bilderna som gör barn till ett barn samtidigt som jag använder min kulturella
förförståelse av hur barn och ålderskategorier brukar framställas och se ut.513
I kapitlet ställs följande frågeställningar: Hur fungerar barnkroppen som ett
visuellt objekt för att göra reklam och vad förmedlas kring barn när de framställs
för att konsumeras visuellt? Hur konstrueras normalitet och hur skapas gränser
kring barnighet? Hur uppmanar reklamannonser betraktaren att titta på och
interagera med barn?
I kapitlet kommer jag att diskutera hur barnkroppen används som ett visuellt
element för att bygga upp annonsers reklambudskap, skapa annonsberättelser
och ge värde till marknadsförda produkter. Därefter diskuteras de dominerande
diskurser om barn som konstrueras i materialet samt hur annonserna bjuder in
betraktaren att se på barn. I slutet av kapitlet problematiseras hur barnighet görs
511 Colls & Hörschelmann (2009) s. 7-8
512 Rose (2007) s. 161, 164-166
513 Se även Nilsson (2008) s. 70-80

134

utifrån en diskussion av kropp och blick. Men först kommer jag att beskriva hur
materialet samlats in och analyserats.

Annonsmaterial och analysmetod
Materialet som analyseras i kapitlet är 198 reklamannonser som visar barn och
som år 2010 fanns publicerade i fyra tidningar som genom prenumeration och
medlemskap sammantaget når en stor del av Sveriges vuxna befolkning utifrån
en klass-, ålders- och könsmässig spridning.
De första två tidningarna är Vi i Villa,514 som är en gratistidning som skickas
till alla villahushåll i Sverige,515 samt Hyresgästföreningens medlemstidning
Hem & Hyra.516 Båda dessa rör hemmet och är tidningar som inte går att köpa i
affär utan enbart når människor via brevlådan. Som komplement valdes det
kommersiella prenumererbara inredningsmagasinet Sköna hem517 som liksom de
föregående har hemmet som en genomgående innehållsmässig tematik. Alla
reklamannonser som innehåller bilder av barn och som publicerades i
tidningarna under 2010 har samlats in och granskats.518
Tidningarna har tillsammans en bred och spridd målgrupp som inte specifikt
är föräldrar, men som genom sitt fokus på hemmet ändå kan tänkas innehålla
reklambilder med barn. Marknadsföringsforskning visar att reklam som
publiceras i tidningar som inte tematiskt sammanfaller med de produkter som
marknadsförs väcker större uppmärksamhet än när reklamens och mediets
tematik sammanfaller. Men det är något marknadsförare sällan utnyttjar. Det

514 Enligt Tidningsstatistik AB (2011) 1 var Vi i Villa 2010 den 3dje största

gratisdistribuerade tidskriften i Sverige 2010, med en upplaga på 2089400.
515 Upplagan av Vi i villa är idag uppdelad i 25 regioner som möjliggör lokalt anpassad

annonsering vilket således gör att annonsinnehållet kan således skifta mellan upplagor av
samma
nummer.
Bonnier
Publications,”Vi
i
Villa”
http://y11.bonniergroup.net/page.asp?ID=5, 2013-03-27.
516 Enligt Tidningsstatistik AB (2011). var Hem & Hyra år 2010 den fjärde största tidskriften
och den största tidskriften som huvudsakligen distribueras till medlemmar. Upplagan var på
537400 och distribuerades till 532000 medlemmar (hushåll).
517 Enligt Tidningsstatistik AB (2011) var Sköna Hem 2010 den 13nde största tidskriften i
Sverige som i huvudsak distribueras via abonnemang och hade 2010 en upplaga på 93400
med 56700 prenumeranter.
518 Förutom Vi i Villa har biblioteksexemplar av tidningarna studerats vilket innebär en risk
att enstaka publicerade reklambilder har fallit bort ur urvalet. Detta då eventuell
lösbladsreklam inte helt säkert har bevarats samt att kvaliteten på biblioteksexemplaren i
vissa fall var i dåligt skick. Annonserna från Dagens Nyheter sållades fram genom
granskning av tidningen via microfilm vilket påverkade synbarheten och kan ha resulterat i
att vissa annonser som innehåller barn inte uppmärksammades.
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betyder att bilreklam ofta syns i biltidningar och inte lika ofta i exempelvis
tidningar om mode och skönhet.519 Eftersom barn ofta kopplas samman med
hem och familjeliv var det utifrån detta resonemang förväntat att
reklamannonser som visar barn skulle kunna finnas i Vi i Villa, Hem & Hyra och
Sköna hem trots att tidningarna inte definierar sina målgrupper som föräldrar.
Tidningarnas fokus på hemmet innebär också att det kan vara en särskild typ av
reklam, med koppling till hem och boende, som publiceras i dem. Det kan i sin
tur innebära att det är en viss typ av framställningar av barn som görs i den
sortens reklamannonser. Tidningar med en annan tematik, till exempel
biltidningar kunde, om de alls innehåller reklamannonser där barn syns,
eventuellt ha uppvisat andra framställningar av barn. För att möjliggöra en
spännvidd i materialet inkluderades av den orsaken dagstidningen Dagens
Nyheter520 som med fokus på nyheter och omvärldsbevakning, och i sin position
som Sveriges största morgontidning, representerar en offentlig arena som barn
mer sällan kopplas samman med. Att där kunde förväntas finnas reklamannonser
som visar barn bekräftas av en tidigare studie av en månads annonser ur Dagens
Nyheter år 2007.521
Dagens Nyheters möte med läsarna sker liksom för de övriga tre tidningarna
i hemmet eftersom den precis som de flesta andra morgontidningar säljs via
prenumeration.522 Att Dagens Nyheter ges ut dagligen innebär att det inte var
möjligt för mig, att som för de andra tidningarna, gå igenom en hel årgång för
att sålla fram reklamannonser som visar barn. Istället samlades annonser ur sju
nummer enligt en så kallad fiktiv vecka med regelbundna nedslag över året.523
Nedslagen gjordes för att kunna inkludera annonser publicerade en tid före
sport-, påsk-, sommar- och jullov, liksom strax före skolstart då konsumtion som
rör barn kan förväntas öka, vilket skulle kunna betyda att barn i jämförelse med
en naturlig vecka syns oftare. Fördelen med en fiktiv vecka är att den undviker
att det insamlade materialet enbart består av annonser för extremt årstidsbundna
produkter så som semesterresor i anslutning till sommaren eller julbord före jul.
Med den fiktiva veckan undviker jag också att en och samma reklamkampanj
dominerar materialet och det möjliggör en insamling av fler unika annonser och
färre dubbletter.
519 Dahlén, Rosengren, Törn & Öhman (2008) s. 57-67
520 Enligt Tidningsstatistik AB (2011) var Dagens Nyheter den näst största dagstidningen och

den största morgontidningen i Sverige år 2010. Enligt TS & Orvesto (2010) hade Dagens
Nyheter år 2010 en söndagsupplaga på 334000 och på vardagarna en upplaga på 292300.
521 Sjöberg (2007)
522 År 2010 gick 93% av alla morgontidningar ut som prenumererade exemplar och de läses
av 70% av Sveriges befolkning mellan 15-79 år. Svensk Dagspress (2011) s. 6-7.
523 Den fiktiva veckan utgörs av mån. v. 4, tis. v.10, ons. v. 17, tors. v. 23, fre. v. 32, lör. v.
40 och sön. v. 49.
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Sammantaget har 39 nummer av de fyra tidningarna använts som utgångspunkt
för insamling.524 Enbart reklam som genom form och innehåll tydligt visar att
det är fråga om reklam har samlats in. Det betyder att materialet domineras av
annonser i olika storlekar samt ett mindre antal lösblad och broschyrer. I det
följande benämns samtliga annonser. Tidningarna innehåller jämförelsevis få
annonser som visar barn men varje enskild tidning innehåller dock minst två
annonser med barn. Alla unika annonser som visar barn har insamlats och
granskats, totalt 198 stycken.525
Tabell 2, Antal annonser som visar barn i de granskade tidningarna.
Titel

Vi i villa

Hem & Hyra

Sköna hem

Dagens
Nyheter

Antal

Hela upplagan
år 2010,
10 nr.

Hela upplagan
år 2010,
8 nr.

Hela upplagan
år 2010,
14 nr.

Fiktiv vecka
under 2010
7 nr.

39

60

43

72

34

198527

tidningar
Antal unika
annonser526

524

Sammantaget har de fyra tidningarna stor spridning. Enligt TNS Sifos
konsumentundersökning har dock två av tidningarna en något högre läsgrupp av kvinnor än
män, vilket skulle kunna spela roll för vilka typer av annonser som publicerats i dem. Vi i
Villas läsare är främst i åldrar mellan 35 och 79 med en jämn könsfördelning. Läsare
utanför storstad dominerar. Hem & Hyras läsare är främst i åldrar mellan 25 och 79 år och
är till 2/3 kvinnor. (hur spridningen ser ut över landet är ej uppgett.) Sköna Hems läsare är
främst i åldrar mellan 35 och 64 år och är till 3/4 kvinnor. Läsare utanför storstad
dominerar. Dagens Nyheters läsare är relativt jämt spridd i åldersgrupper mellan 15-79 år
med en jämn könsfördelning. Läsare i storstad dominerar. TNS Sifo (2011).
525 Bedömningsgrunden för att en annons betraktas som en unik annons är att
sammansättningen av bild, text och layout är unik. För ett mindre antal annonser används
samma bilder och texter men med olika layouter alternativt har samma bilder och layout
men något olika bildtexter. Huruvida två mycket lika annonser kom att räknas som en och
samma unika annons skiftade från fall till fall. I princip gäller att om bilden av barnet är
unikt har även annonsen räknats som unik och om bilden är densamma men bildtexten bara
i liten grad skiljer sig åt har annonserna räknats som en unik annons. När bilden av barnet
skiljer sig åt mellan två annonser, eller om layout eller bildtext på något sätt förändrar
bildens innebörd har de räknats som två olika unika annonser.
526 Hur många gånger de unika annonserna publicerats totalt är inte av intresse för den här
studien.
527 Orsaken till att totalsumman (198) blir lägre än vad en sammanräkning av de enskilda
tidningarnas publiceringar ger (209) beror på att vissa annonser är publicerade i fler än en
tidning.
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De 198 annonserna är uppbyggda av en kombination av texter och bilder, ofta
fotografier, och i dem syns minst ett barn. Mitt tillvägagångssätt för analys
inleddes med en tidningsvis sortering för att därefter följas av att hela
annonsmaterialet slogs ihop. För att finna nyckeltematiker och likheter har det
omkategoriserats i flera omgångar. Det sorterades utifrån marknadsförda
produkttyper, mönster i det visuella berättandet om produkter, visuella
sammanhang där barn syns i annonsernas bilder samt utifrån om, eller med
vilka, andra personer barn syns. Detta gav en god överblick över användningen
av barn i reklambild som social praktik. Jag fördjupade mig därefter i
återkommande sätt att framställa barn samt att mer grundligt analysera mönster i
framställningen av barn som kropp och som social kategori. Jag ställde frågor
kring hur barn ser ut, vad det betyder, hur sammanhanget bidrar till att skapa
normer kring barnighet och barndom, hur betraktaren bjuds in för att titta samt
huruvida barn framställs som en ambivalent kategori eller ej. Detta innebär att
jag hela tiden växlat mellan att granska de enstaka annonserna på detaljnivå och
mönster i materialet som helhet.528 För att tolka och förstå hur barn görs och vad
de fyller för funktion i de enstaka annonsernas berättande lade jag vikt vid att
söka efter diskursiva gränser.529 Innebörden av det har varit att jag försökt
främmandegöra mig från de enskilda annonserna och pendlat mellan att göra
tolkningar som en ideal betraktare och att skapa kritiskt motstånd för att skapa
förståelse både för det som det som visas och görs samt det som inte syns eller
tas för givet.530 En del av främmandegörandet innebar att imaginärt byta ut eller
radera bildelement för att förstå hur enskilda delar i relation till den visuella
helheten skapar betydelse kring barn.531 Jag har även genom att titta på andra
bilder av barn försökt att kontextualisera och förstå på vilka sätt
reklamannonserna som granskas är del av en större diskursiv formation och
förståelse av barn.
Att en kropp syns är det gemensamma för alla de annonser som granskas och
den gör något med annonsens berättande samtidigt som den producerar och
reproducerar barn som idé och kategori. I kapitlet kommer jag att problematisera
sammankopplingen mellan visualiserade kroppar, barn som kategori samt
värden närmare. För att kunna förstå hur barn framställs och görs krävs en
generell förståelse för det visuella konsumtionssammanhanget. Jag kommer
därför i det följande att diskutera de mest återkommande sätt som barn används
som visuella bildobjekt för att bidra till annonsers narrativ och därmed uppmana
till konsumtion.
528 Rose (2007) s. 156-157, 161
529 Rose (2007) s. 161, 164
530 Fairclough (1995) s. 58, Rose (2007) s. 165; Janks (1997) s. 329-331
531 Lövgren (2009) s. 78-79; Sjöberg (2009) s. 39-40; Boulton (2007) s. 775, 777
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Barnkroppen som visuell meningsskapare
Syftet med kommersiella annonser där en produkt står i fokus är att sälja in
produkten till betraktaren. Detta sker ofta genom att en visuell berättelse som
laddar produkten med värden skapas. När barn syns i annonser är de en del av de
uppbyggande elementen i sådana meningsskapande narrativ.532 När Cook
diskuterar hur barn gör reklam talar han om sex generella mönster, eller motiv,
som barn visas utifrån. Dessa motiv bygger omväxlande på hur barnen i
annonserna ser ut och hur de användas för att retoriskt övertyga betraktaren att
konsumera en marknadsförd produkt. Att han växlar mellan dessa båda
framställningar gör att han inte fullt ut tydliggör hur barn blir del av att skapa
annonsers narrativ och hur barn gör något med produkterna som marknadsförs.
Hans övergripande slutsats är dock att barn både fungerar som visuella objekt,
som kroppsliga medium för att visa upp produkterna, samt att barn ofta
framställs som självsäkra subjekt. Det senare är något som exempelvis görs
genom att annonserna tillförts text som förefaller vara formulerade av barn och
som uttrycker att de vet vad de vill ha och därmed uppmanar andra att köpa de
produkter som marknadsförs.533
Cook studerar reklam för produkter som ska användas av barn och köpas av
föräldrar. Fokus i kapitlet är emellertid annonser som i huvudsak rör
”vuxenprodukter” och är publicerade för en målgrupp som inte nödvändigtvis är
föräldrar. Det gör att beskrivningen av hur barns kroppar används för att
övertyga och skapa berättelser kan se ut på andra sätt. Jag kommer nu ge en
övergripande beskrivning av de vanligaste sätten som barn används för att skapa
visuella narrativ om de produkter som marknadsförs. För att göra det utgår jag
från ett mindre antal annonser som jag betraktar som typiska för materialet som
helhet.

Bild 8, Älvsbyhus, Hem & Hyra (2010) nr. 1, s. 67
532 Goldman (1992) s. 3-5
533 Cook (1999) s. 27, 35
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Bild 9, AVIS, Hem & Hyra (2010) nr 4, s. 60

De annonser som granskas marknadsför produkter som barn själva sällan vare
sig vill, kan eller får köpa och/eller använda. Det visar att de barn som syns i
annonserna därmed inte representerar sin målgrupp eller är de som främst ska
använda produkterna.534 Produkttyperna som marknadsförs rör främst, som
förväntat, i hög utsträckning hem och boende. Produkter med koppling till
ombyggnation och renovering, exempelvis nya kök, golv, badrumsmöbler,
pooler och tvättmaskiner, är den sammanlagt största produktkategorin. I övrigt
marknadsförds även möbler, inredning, rengöringsprodukter, bilar, mat, film,
resor, fritidsaktiviteter, ekonomi och hudvård med mera. Dagens Nyheters
annonser tenderar i högre utsträckning än annonserna publicerade i de övriga
tidningarna att marknadsföra resor och nöjen. Men även i Dagens Nyheter fanns
reklam för produkter kopplade till hemmet och vice versa.
Annonserna är uppbyggda genom att samspelet mellan bild, text och
marknadsförd produkt skapar en visuell logik, som i sin tur ger mening till de
marknadsförda produkterna. Vissa gånger styr den skriftliga kommunikationen
budskapet och de visuella elementen fungerar i huvudsak för att skapa en
stämning, som i Älvsbyhus annons där det enbart är med hjälp av texten och
företagets logotyp som det är möjligt att förstå att det är hus som är till
försäljning (bild 8). Barnet tittar rakt på betraktaren vilket skapar en direkt
kommunikation som för att dra betraktarens blick till annonsen och behålla den
där.535
I andra fall förstärker bild och text varandra. Den vanligaste formen för detta
är att rubrik eller brödtext informerar om produkten samtidigt som den också
visas i bild. Bilden blir på så vis en direkt illustration av produkten, vilket skiljer
534 Higonnet (1998); Gottfried (1994) s. 258
535 Hirdman (2002) s. 52
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sig från de annonser som istället visualiserar det resultat produkten kan
åstadkomma. I vissa annonser kombineras dessa sätt att berätta, som exempelvis
i AVIS hyrbilsannons där information om hyrtjänsten och bilden på hyrbilen
kombineras med en bild där betraktaren får se vilken gemenskap, frihet och
glädje som bilanvändningen kan ge upphov till (bild 9). Mannen och barnen
verkar allt för upptagna för att bry sig om fotografen vilket ger bilden ett
dokumentärt anslag och positionerar betraktaren som en osynlig observatör.536
Nästan undantagslöst är de annonsbilder där barn figurerar fotografier och
oftast befinner sig barnen i en synlig miljö och barnkropparna är lätta att urskilja
bland annonsernas andra bildelement och texter. Men oavsett om kropparna är
lätta eller svåra att se, om de har en framträdande roll i annonsen eller ej, och
oavsett om de ser på och ”talar till betraktaren” eller ej, så gör de någonting med
annonsens budskap och tillför något till berättelsen om de marknadsförda
produkterna. De används som visuella objekt som bidrar till den berättelse som
ska locka till konsumtion. Utifrån Gottfrieds och Cooks resonemang fungerar de
som symboler. Men de gör det på fler sätt än som symbol för goda värden som
inom annonsens logik ska föras över som goda värden till produkten, så som
Gottfried föreslår, vilket jag kommer att visa i det följande.537

Bild 10, Fritidsresor, Dagens Nyheter, 2010-01-25, s. 3
Bild 11, Stöten, Hem och Hyra (2010) nr 7, s. 58

536 Hirdman (2002) s. 51-52

537 Gottfried (1994) s. 266-267; Cook (1999) s. 23-24
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Bild 12, Etnografiska museet, Dagens Nyheter, 2010-08-13, s. 32

Ett återkommande sätt som barn skapar ett visuellt berättande är, som
Fritidsresors och Stötens annonser (bild 10 och 11), att de illustrerar roliga
aktiviteter som ett köp av exempelvis en resa kan ge upphov till. I denna typ av
annonser kan barn tolkas rent informativt, som en upplysning om att resmålet,
fritidsaktiviteten eller kulturevenemanget som marknadsförs är barnvänligt.
Därmed verkar annonsen främst rikta sig mot en kundgrupp som är eller har
barn. Barnet i annonsen visar vad betraktaren kan komma att uppleva om
han/hon köper det som marknadsförs och fungerar därmed som någon för
betraktaren att identifiera sig själv eller sina barn med. Samtidigt kan barnet
tolkas som metafor för ledighet, ansvarsfrihet och lek, vilket säger någonting om
den upplevelse resan erbjuder vilken konsument som helst.538 I en tidigare
granskning av reklamannonser i Dagens Nyheter under en månad 2007
framställdes syntes barn i reseannonser som en representant för den kultur eller
plats som marknadsförs. Klädda i exotiska kläder görs de till den främmande
etniska ”andre” och framstår som en turistattraktion i sig.539 Några sådana
annonser finns inte i det material som nu granskas vilket gör barnen i annonsen
för Etnografiska museet till de mest annorlunda (bild 12). Istället för att stå som
representanter för en spännande avlägsen kultur fungerar dessa ljushåriga
utklädda barn som illustration av de lekfulla möten med ”världen” som
Etnografiska museet erbjuder svenskar i Sverige. Därmed illustrerar barnen de
aktiviteter ett besök på museet kan ge upphov till, vilket gör att de fungerar som
personer att identifiera sig med på ett liknande sätt som i Fritidsresors och
Stötens annonser (bild 10 och 11).
538 Sjöberg (2007) s. 15-16
539 Sjöberg (2007) s. 17-18
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Bild 13, FUJI, Vi i Villa (2010) nr 4, s. 58-59

Ytterligare ett sätt att använda barn för att skapa en visuell berättelse är att låta
barn ge liv och rörelse till en annons som annars skulle se statisk ut. Det sker
exempelvis i annonser för tekniska apparater där barn antingen syns bredvid en
apparat, i en separat bild bredvid den eller har infogats på TV- eller
datorskärmar. Att det är just barn som syns kan ge intryck av att apparaten
exempelvis är lättanvändbar och en innovativ nyhet som i analogi med barnet
har ett långt liv framför sig.540
I en annons för fotoframkallning från FUJI är en flicka infogad som ett motiv
i de fotografier som symboliserar framkallningen som företaget erbjuder (bild
13). Hennes blick är direkt vänd mot den som betraktar annonsen men trots det
kommunicerar hon inte med betraktaren eftersom hon samtidigt är ett utbytbart
bildobjekt i ett fotografi. Hennes roll som objekt förstärks dessutom av att den
vuxne i annonsen, Bernt Carlsson, som presenteras som ansvarig för FUJIdirekt
är namngiven. Flickans närvaro i annonsen motiveras vare sig i text eller bild.
Möjligen har FUJI tagit fasta på detsamma som Roger Hart och Higonnet som
skriver att barn generellt är den grupp som blir allra mest fotograferad.541 Det
gör i så fall att barnet i FUJIs annons kan tolkas som en visualisering av det mest
troliga motiv på de fotografier som beställs från företaget.

540 Sjöberg (2007) s. 20-21; Sjöberg (2009) s. 52-53
541 Hart (1992); Higonnet (1998) s. 87
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Bild 14, Santex, Vi i Villa (2010) nr. 8, s. 27

Bild 15, Vetro, Sköna Hem (2010) nr 12, s. 245, nr 13, s. 227

Det vanligaste sätt som barn används för att skapa liv och rörelse går att se i
Santex annons där två barn kastar löv i trädgården framför ett av de uterum som
marknadsförs (bild 14). Med hjälp av barnen får platsen liv och ser mer
inbjudande ut.542 I Vetros annons för trappräcken i glas syns i en av bilderna en
större och en mindre figur. De är fotograferade i rörelseoskärpa vilket reducerar
542 Sjöberg (2007) s. 18-22
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dem som personer samtidigt som oskärpan förstärker intrycket av rörelse (bild
15). Vad som sker är att barnet, eller barnen beroende av tolkning, skapar en
berättelse om att glasräckena är hållbara och tål att användas i en livfull vardag.
Det gör att barnet eller barnen bidrar till att både skapa en visuell berättelse i
annonsen och ge värde åt produkterna.

Bild 16, Velux, Vi i Villa (2010) nr. 8, s. 11
Bild 17, Marbodal, Sköna Hem (2010) nr. 14, s. 116

Bild 18, Milda, Sköna Hem, (2010) nr. 8, s. 40

En ytterligare bildpraktik, är att barn används för att illustrera en produkts
användningsområde. Exempelvis syns detta i Vetros annons med trappräckena
men också i Velux annons (bild 16) där ett barn sitter och skriver i ljuset från ett
takfönster samt i Marbodals annons för kök där en flicka och en kvinna lagar
mat (bild 17). Barnens närvaro hjälper därmed till att visa hur produkterna är
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tänkta att användas. För takfönster eller kök är barn inte de enda eller primära
användarna, till skillnad från Mildas annons (bild 18) som upplyser om att
pålägget särskilt ska ätas av barn. I Velux och Marbodals annonser nämner
texterna vare sig barn eller föräldrar vilket gör barnen i bilderna till
representanter för en allmän grupp som har nytta eller användning av
produkterna. Eftersom barn kan fungera som symboler för positiva kvalitéer
som ska överföras till de marknadsförda produkterna är det även möjligt att
tolka in värden kring kärlek och gemenskap i Marbodals annons samt koppla
samman Velux ljusinsläpp till glädje och växande.543
Att barn fungerar symboliskt genom att associera till värden och
föreställningar om hur barn är eller bör vara är dock ett berättargrepp som
används mer utvecklat i andra exempel.

Bild 19, Clas Ohlson och Varta, Sköna Hem (2010) nr. 14, s. 162
Bild 20, Electrolux, Sköna Hem (2010) nr. 8, s. 19,
nr. 12, s. 201, nr. 11, s. 20, nr. 14, s. 163

543 Gottfried (1994) s. 266-267
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Bild 21, Electrolux, Sköna Hem (2010) nr. 6, s. 16, nr, 8, s. 14,
nr. 12, s. 20, nr. 13, s. 20

I Clas Ohlsons annons blir betraktaren uppmanad att sätta i Vartas batterier i
brandvarnaren för att få den att fungera i upp till 10 år (bild 19). Annonstexten
säger att det gör att ”du” kan sova gott. Det sovande barnet på bilden
symboliserar den goda och trygga nattsömn batteribytet garanterar ”dig” eller
”ditt” barn. Här finns också en symbolisk aspekt som knyter an till talesättet att
”sova som ett barn”, vilket avser särskilt trygg och skön sömn. Vad annonsen
gör är därmed att bygga på positiva föreställningar om hur barn är (när de sover)
och symboliskt överföra det till konsumtion av batterier.
I Electrolux annons, där en man dammsuger invid en spjälsäng och ett
sovande barn syns som en exponering på den ena väggen, används barns sömn
för att överföra värden till den marknadsförda dammsugaren på ett annat sätt
(bild 20). Rubriken säger att dammsugaren är ”sovande-barn-kompatibel” och
texten upplyser om att dammsugaren är den ”tystaste dammsugaren någonsin”.
Att mannen dammsuger nära sängen, där barnet får antas sova, tycks visuellt
bevisa att dammsugaren inte stör utan är tystare och därmed bättre än andra.
Behovet av en extremt tyst dammsugare kan inte fungera utifrån samma idé om
att barn sover särskilt tryggt och skönt som i Clas Ohlsons och Vartas annons
ovan. Enligt den logiken skulle barn som ”sover som ett barn” kanske kunna
sova även om en dammsugare låter intill. Istället associerar annonsen till
föreställningar om att barn kan vara lättväckta och att det därför är bra med en
extra tyst dammsugare. Annonsen talar dessutom om att det med små barn i
hemmet kan vara svårt att hinna dammsuga på dagarna och att det kan behöva
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göras när barnen ligger till sängs. Därmed konstruerar annonsen en berättelse
som bygger på föreställningar och egenskaper som inte bara är kopplade till barn
och hur barn är. Det är istället främst i relation till idéer om familjeliv som
dammsugaren får ett positivt värde.
I den tredje annonsen sitter ett barn vid ett bord där det står en skål med
Cornflakes. Skålen har infogats i bilden igen, igen och igen i en sekvens där den
faller till golvet och sprider flingor omkring sig. Barnets händer är inte i
närheten av skålen men det korta avståndet mellan barnet och bordet antyder att
det är barnet som fått skålen att falla. Det innebär att annonsen gör ett påstående
om hur barn är, nämligen att de av olika orsaker stökar till. Annonsen artikulerar
ett problem som betraktaren förväntas kunna känna igen och erbjuder en
lösning. Texten säger att den marknadsförda dammsugaren alltid är redo när
något ”oväntat (eller väntat) händer”. Den hänvisar till ett tyskt testinstitut som
säger att snabbdammsugaren har den bästa upptagningsförmågan, men ”om du
inte tror på tyska testinstitut, finns ju vardagens alla tester”. Annonsens logik
bygger således på en idé om att barn snabbt, oväntat och väntat, stökar till, samt
att vardagen med barn kan vara en prövning där dammsugaren bevisar sig. Att
dammsugaren beskrivs vara ”designad för att stå framme”, vilket den i bilden
också gör, stärker berättelsen om att barn stökar till och att vuxna (föräldrar) när
som helst måste ha en dammsugare till hands för att städa upp efter dem. Den
negativa kvalitén som tillskrivs barn vänds till en positiv kvalité hos
dammsugaren, vilket visar att det inte nödvändigtvis är goda egenskaper som
tillskrivs barn och som används för att överföras som goda kvalitéer till de
marknadsförda produkterna.
Dessa exempel på hur barns kroppar fungerar som visuella bildobjekt för att
skapa berättelser i annonser och ge värde till produkter visar att barn används för
att skapa identifikation, ge liv och rörelse, vara någon som illustrerar vad en
produkt kan ge upphov till för roliga och positiva resultat och de gestaltas som
allmän eller primär produktanvändare samt som symboler. Det betyder att
reklam som publiceras för en allmän konsumentgrupp använder barn på ett
annat sätt än vad Cook visar i sin studie där barn syns som självsäkra subjekt
som uttrycker konsumtionsuppmaningar.544 Den övergripande användningen av
barn i annonser för en bred målgrupp handlar snarare om symbolik och idéer.
När barnkroppen används som objekt i annonserna skapas också omvänt
föreställningar om barn och barndom. Det gör att reklamen konstruerar
barnighet och föreställningar om hur barn och barndom är och ska vara. Vilka
diskurser om barn som blir synliga när reklamens bilder och visuella
sammanhang granskas närmare kommer jag att diskutera i kapitlets nästa
avsnitt.
544 Cook (1999) s. 27, 35
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Visuell barnighet och diskursiva normer
Ett mönster som går genom annonsmaterialet som helhet är att de barn som syns
oftast är ljushyade och är i förskoleålder eller lägre skolålder. I jämförelse med
de vuxna i annonserna har de storleksmässigt små kroppar. Det gör att små
kroppar fungerar som barnighetsmarkörer eftersom storleken gör det lätt att
särskilja dem från vuxna. Framställningen av små respektive stora kroppar gör
att barn och vuxna är framställda som fysiskt binära kategorier.
I och med att annonsmaterialet framförallt berör hemmet och genom att
reklamens berättelser ofta relaterar till familjeliv kopplas barn visuellt samman
med vuxna via hem och familj. I det följande fokuserar jag på hur detta sker och
vilka diskurser om barn och familj som då konstrueras. Återigen använder jag
ett mindre antal annonser för att diskutera det jag ser som generella tendenser i
materialet som helhet. Jag lyfter även fram ett antal mindre typiska exempel för
att kunna diskutera barnighetens visuella gränser och innebörder.

Barn i familjens centrum
Verkliga familjer ser ut på många olika sätt och det finns exempelvis
barnfamiljer med bara en förälder, föräldrar med samma kön, ombildade
familjer där barnen inte har samma biologiska föräldrar, familjer med
adoptivbarn och familjer med medlemmar ur flera generationer. Trots detta är en
enhetlig vit kärnfamilj med en kvinna, en man och ett till tre barn en mycket
vanligt återkommande bild i annonsmaterialet. Det betyder att svenskt
annonsmaterial följer en visuell konvention som tidigare uppmärksammats i
reklam och mediebilder insamlade i amerikansk och brittisk kontext från 1970talet och framåt.545 Dessutom ingår familjebilderna i en längre historia av
visuella konventioner uttryckta i ateljébilder, privata familjefotografier och
porträttmåleri.546

545 Goffman (1979) s. 37; Holland (2004) s. 51-53; Chambers (2001) s. 93-95; Sjöberg

(2009)
546 Jensen (1994) s. 246-247
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Bild 22, Åtvidabergshus, Vi i Villa (2010) nr 8, s. 73
Bild 23, utsnitt ur Värmebaronen, Vi i Villa (2010) nr 1, s. 37, nr 3, s. 47

Kärnfamiljen är i annonsmaterialet visuellt uppbyggd med hjälp av personer
som var och en uppträder i en särskild roll kopplad till ålder och kön. Holland
menar att konventionen att framställa familj på det här sättet är så vanlig att man
som betraktare oerhört snabbt förstår att konstellationen ska föreställa en familj
och lätt kan klassificera medlemmarna som mamma, pappa, son och dotter.547
Borgerson et. al. betecknar dessa roller som de visuella koderna för familj.548
Oavsett om personerna utgör en familj i verkliga livet eller bara är modeller som
arrangerats för att likna en familj är de noga utvalda för att passa
kärnfamiljsmönstret.549 I Åtvidabergshus och Värmebaronens annonser är
kärnfamiljerna omsorgsfullt arrangerade framför kameran i vad som ser ut som
en studio. Familjemedlemmarna har placerats mycket nära varandra vilket gör
dem till en månghövdad enhet.550 I bilden från Värmebaronen är de dessutom
klädda i likartade kläder, vilket förstärker intrycket av att de hör ihop. Barnen är
inte så stora att de kan förväxlas med de vuxna, dock är åldersspannet mellan
”syskonen” är relativt litet, vilket ytterligare förstärker idén om kärnfamiljen.

547 Holland (2004) s. 51-53

548 Borgerson, Schroeder, Blomberg, Thorssén (2006) s. 957

549 Borgerson, Schroeder, Blomberg, Thorssén (2006) s. 957; Schroeder (2002) s. 47
550 Holland (2004) s. 52
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Bild 24, Folkpool, Vi i Villa (2010), nr 2, s. 62

I andra familjebilder, som exempelvis bild 10 och bild 11, ser familjen ut att
vara fångad mitt i en aktivitet. Det samma gäller Folkpools annons för pooler,
spabadkar och pooltillbehör för hemmabruk (bild 24). I den sitter
familjemedlemmarna tätt tillsammans i en badtunna. De ser på varandra och
signalerar att de hör ihop. Därmed släpper de inte in betraktaren i gemenskapen
vilket skapar intryck av att poolbadet är privat och görs i hemmets avskildhet.
Familjemedlemmarna är avklädda och i hög utsträckning dolda av vatten, vilket
gör att deras olikheter, och därmed deras köns- och åldersmässiga roller, inte
lyfts fram lika starkt som när hela kroppar visas och/eller när de är iklädda
ålders- och könsmarkerande kläder. Men trots att det finns få visuella element
som markerar köns- och åldersroller i bilden är det lätt att uttolka kärnfamiljens
medlemmar. Avkläddheten och den täta placering får mannen och kvinnan att
höra ihop som ett par. Att deras mössor i svart respektive vitt positionerar dem
som varandras motpoler och komplement kan föra tankarna till ett brudpar klätt i
svart och vitt. Barnet, vars kropp skiljer ut sig genom sin litenhet blir en
barnighetsmarkör. Hon eller han bär liksom kvinnan en mössa i vitt. Eftersom
mössans snoddar och den runda tofsen skiljer sig från de vuxnas enkla mössor
blir även den en barnighetsmarkör. Den vita färgen och snoddarna som hänger
ner över bröstet på ett sätt som påminner om kvinnans hängande hår
femininiserar barnet och skapar intryck av att kvinnan och barnet hör särskilt
ihop. Familjekonstellationen kan därmed delas i två delar; den vuxna delen där
kvinnan och mannen genom ålder och som kärlekspar har en samhörighet där
barnet blir den avvikande, samt en kvinnlig del där mor och barn har en
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samhörighet som fadern inte är del av. I båda dessa konstellationer är kvinnan,
som befinner sig i bildens mitt, central och bildar en länk mellan man och barn.
Att barnets ansikte och blick är riktad mot mannen skapar dock en egen
relation mellan man och barn vilket gör att den vuxna respektive den feminina
samhörigheten tonas ner. Därmed kan familjegruppen delas in i ytterligare en
del, som består av en ömsesidigt bekräftande relation mellan man och barn. På
det viset har varje familjemedlem en egen relation till var och en av de andra
vilket stärker samhörigheten i gruppen som helhet och gör dem till en enhet –
familjen.
Goffman noterar att kroppsstorlek i bild är sammankopplad med makt och
social status och han visar hur längd och stor kroppsstorlek används i reklam på
ett sätt som skapar klassmässig överlägsenhet.551 Men dominans och makt
genom stor kroppsstorlek skapas även när det inte är klasskillnad som blir
aktualiserad. En person som tar upp en stor del av en bildyta är svårare att undgå
att se och får därmed alltid en visuell maktposition.552 Eftersom barn med små
kroppar i förhållande till vuxna ofta tar upp mycket liten del av bildytan riskerar
de att få en undanskymd position i bilden. Men vilken roll och vilket värde ett
barn får i en bild har också att göra med andra bildegenskaper som exempelvis
hur personernas blickriktningar är komponerade.
Anja Hirdman menar att var och hur personer i bild ser på varandra visar vad
eller vem som står i fokus och på vilket sätt.553 I Folkpools annons betraktar
kvinnan och mannen kärleksfullt barnet som om de väntar på att hon eller han
ska säga eller göra någonting. Detta gemensamma intresse stärker
samhörigheten mellan dem och gör den romantiska relationen mellan dem
komplett. Att deras blickar är helt fokuserade på barnet ger barnet en central roll
och får det utrymme som den lilla kroppen upptar i bilden att växa i betydelse.
Man kan tolka det som att de vuxna via sina blickar avstår en del av den makt
som tillfaller dem till förmån för barnet. Resultatet av det är att barnet, trots sin
utrymmesmässiga litenhet i bilden, blir en mer jämbördig person. Men eftersom
barnet samtidigt framstår som en aktör som de vuxna kärleksfullt anpassar sig
till skapas en visuell berättelse om barnet, inte som en jämlik, utan som det allra
viktigaste och det känslomässiga navet i familjen.554 Detta innebär att bilden
uttrycker och blir ett exempel på barns status som känslomässigt ovärderliga.555
De tre kärnfamiljsbilder jag nu diskuterar är exempel på hur
annonsmaterialets frekvent återkommande kärnfamiljsbilder ser ut. De visar
551 Goffman (1979) s. 28-29
552 Schroeder & Borgerson (2004) s. 582
553 Hirdman (2002) s. 52-53
554 Sjöberg (2006) s. 46
555 Zelizer (1985) s. 3
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leende familjemedlemmar på ett sätt som påminner om familjebilder med glada
avslappnade familjemedlemmar i människors fotoalbum,556 om än uppenbart
arrangerade och professionellt behandlade. Bilderna producerar och
reproducerar den vita kärnfamiljen och får den att framstå som den normala
familjestrukturen.557 Samtidigt konstruerar de därmed kärnfamiljen som barns
självklara hemvist. Att barn även syns i annonser med enbart en vuxen väcker
därför frågan vad det säger om familj och om barns plats och sammanhang. Jag
kommer nu att diskutera reklambilder av barn tillsammans med en vuxen och
huruvida de, trots att en förälder kan verka saknas, ändå kan skapa bilden av
kärnfamilj.

En annan familj?
Det sker något med en kvinna som visas tillsammans med ett barn skriver
Holland. Hon blir en mamma, och särskilt om barnet är ett spädbarn.558
Huruvida hon menar att även en man med ett barn på samma sätt blir en pappa
berör inte Holland. Däremot kan vi se att pappan har en central roll i
visualiseringen av kärnfamiljen. I Åtvidabergshus annons (bild 22) är mannen
den bas resten av familjen vilar på, i Värmebaronens annons (bild 23) är han
pyramidens topp och mer centralt placerad än kvinnan. Mannen i Folkpools
annons har det viktiga barnets uppmärksamhet och har dessutom sin arm
liggande runt kvinnans axlar, vilket är något Goffman identifierar som en
ägandegest (bild 24).559 Detta gör att den jämlikhet som det innebär att alla
familjemedlemmar är av betydelse för att skapa den kompletta kärnfamiljen blir
utmanad. Mannen innehar, enligt Holland, en sådan maktposition i
kärnfamiljsbilder att familjen blir hans.560 Hon menar dessutom att kärnfamiljen
är ett så starkt ideal och att mannens roll är så dominant att en bild där han inte
syns ändå kan göra en man närvarande. Med det menar hon att fadern kan tolkas
in som närvarande i en bild, som dess fotograf alternativt som den ekonomiska
försörjare som måste vara frånvarande för att finansiera det materiella välstånd
som familjen i bilden är omgiven av.561 Det gör mannen osynligt närvarande
och gör honom till de ögon som betraktaren erbjuds titta på familjen genom.

556 Rose (2010) s. 11-14
557 Chambers (2001) s. 93-95
558 Holland (2004) s. 35
559 Goffman (1979) s. 55
560 Holland (2004) s. 60-61
561 Holland, (2004) s. 60-61
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Bild 25, Crawford center, Vi i Villa (2010), nr 7, s. 3

Enligt Hollands sätt att resonera görs en pappa närvarande trots att ingen
manskropp syns i annonsen för Crawford center. Längst fram i bilden står två
pojkar med armarna om varandra och snett bakom dem syns en kvinna pyssla
med blommor framför ett dubbelgarage. Den garagedörr som finns bakom
kvinnan är stängd, medan den bakom pojkarna är öppen och ger skymten av en
parkerad bil. Det enda som saknas för att komplettera kärnfamiljen är en man,
men eftersom bilar är något som ofta knyts till manlighet kan bilen tolkas som
symbol för pappan och därigenom göra honom närvarande och kärnfamiljen
komplett. Detta visar att normen om kärnfamiljen är så stark att bilder som visar
ett barn och en kvinna har potential att genom tolkning kompletteras så att
kärnfamiljen görs aktualiserad trots att den inte syns.
Den betydelse Holland ger mannen ställer jag mig dock något tveksam till.
Utifrån en svensk jämställdhetskontext är mannen inte nödvändigtvis den
ekonomiska försörjaren som måste vara frånvarande för att skaffa pengar till
familj, och mannen betraktas sällan som ägare till familjen. Däremot fungerar
istället moderskap som en typ av ikon och något som genom tradition och
föreställningar om särskilda naturliga band mellan mor och barn kopplar barn
tätt samman med kvinnor.562 Det skulle snarare tyda på att det är mammor
istället för pappor som tolkas in i bilder av barn.
Cook menar att annonsbilder som visar ensamma barn skapar närvaro av en
icke synlig mamma genom att bilderna positionerar betraktaren att se på barnet
med en mammas blick:
I refer to this mode of depiction as “maticularity”- or seeing with and
through mother´s eyes. Advertisers who make use of this depiction, I
562 Även Chambers (2001) s. 99-114

154

argue, present a representation of motherhood without picturing a mother.
They represent her viewpoint and perhaps her desires or aspirations for
what they presume she hopes to see – a pleased child.563

Om Cooks ”maticularity” används som ett sätt att betrakta bilder av ensamma
barn på kommer flera av de annonser jag hittills visat göra en kvinna närvarande
– utan att aktualisera kärnfamilj (bild 8, bild 12, bild 14, bild 16, bild 18, bild
20). Å andra sidan skulle de annonser där barn och en man visas själva med
hjälp av en ”maticularity”-tolkning också kunna förstås ha en kvinnlig
betraktarposition där både barnet och mannen är hennes och vi får se det hon vill
se (bild 9, bild 21). Tolkas annonser som visar en man och ett barn på detta sätt
blir samtidigt kärnfamiljen komplett. Det talar för är att det inte spelar någon roll
vilket kön det är på föräldern för att en kompletterande intolkning ska kunna
göras. Det undergräver Hollands tes om mannens maktposition i och för bilder
av familj.

Bild 26, Coop Forum, Dagens Nyheter (2010) 12 dec. s.20

Hollands och Cooks resonemang visar att både män och kvinnor, trots att de inte
syns, kan göras närvarande och synliggjorda i bilder av barn. Därmed fungerar
det som en förstärkning av kärnfamiljen genom att den blir mer närvarande än
om de bilder som verkligen visar personer som passar in mot kärnfamiljens
rollbesättning räknas. Det finns dock problem med det här sättet att tänka. För
om någon symbolik för manlighet, respektive kvinnlighet inte finns i en bild
varför ska de då inte betraktas som kompletta enföräldersfamiljer? I Coop
563 Cook (2011a) artikeln saknar sidnumrering
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Forums annons syns en kvinna och en flicka i en bild som dels bryter den vita
kärnfamiljsnormen och där det dels inte finns några bildelement som gör en man
närvarande (bild 26). Glatt bjuder kvinnan och flickan in betraktaren till middag,
men är det nödvändigtvis utifrån en mans betraktarposition vi ser på dem och
bjuds in? Bilden öppnar upp för vidare tolkningar, där det visserligen går att
tolka in en man, men där de stora leendena och det framvisade fatet påminner
mer om fest i goda vänners lag än om vardag och familjeliv.

Bild 27, VitaeLab, Hem & Hyra (2010) nr. 6, s. 39

I annonsen för VitaeLab används den före detta världsmästaren i simning Louise
Carlsson i egenskap av expert på fysiskt krävande aktiviteter, mamma och nöjd
kund för att profilera produkten som hälsosam och ge garantier på dess
välfungerande effekter (bild 27). Bredvid henne syns en pojke med en fotboll, i
en roll som förstärker beskrivningen av henne som en aktiv och kompetent
mamma. Carlsson framställs i annonsen som en förebild vilket gör att hon talar
till kvinnor som är eller vill bli som hon. Betraktarpositionen som skapas är
därmed inte som en man. Hon är dessutom framställd som en så kapabel individ
att hon inte verkar behöva en man, vilket gör att en man inte heller saknas.
Att som Holland, och i förlängningen även Cook, tolka in frånvarande
pappor och mammor i bilder av barn reproducerar en mycket traditionell
föreställning av familjen. Därmed menar jag att det är deras teorier och analyser
snarare bilderna som sådana som är stereotypiserande, vilket gör att de inte
förefaller ta bild på tillräckligt allvar. Eftersom seendet är socialt och kulturellt
konstruerat är det som syns beroende av vem som ser och vad betraktaren bär
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med sig.564 Det gör att bilder är öppna för alternativa tolkningar som inte
oreflekterat reproducerar kärnfamilj. Liesbet van Zoonen poängterar att bilder
och texter är könade och ofta gjorda på ett sätt som möjliggör för betraktaren att
”stänga” berättelsen på ett traditionellt sätt. Men hon menar också att tolkningar
och identifiering är öppna för betraktaren och att teorier kring exempelvis
manlig alternativ kvinnlig betraktarposition riskerar att bli allt för
essentialistiska.565 Finns inga bildelement som talar för en närvaro av
exempelvis en pappa, eller en kvinnlig betraktarposition, behöver en kritisk
tolkning således kunna acceptera vad bilden i sig själv visar och att alternativa
tolkningar av familj också är möjliga att göra. Det innebär att bilder där barn
syns ensamma med en vuxen i allra högsta grad kan lämnas öppna för att de
både kan aktualisera kärnfamilj och inte gör det.

Bild 28, Sjödalshus, Sköna Hem (2010) nr. 4, s. 203, nr. 7, s. 180, nr 11, s. 221

Att en kvinna som visas tillsammans med ett barn blir en mamma, som Holland
menar, kan också problematiseras.566 En orsak till det handlar om ålder eftersom
åldern på den vuxne måste vara ”rätt” för att denne ska tolkas som förälder.
Detta får även konsekvenser för att generellt kunna säga att en kvinna och ett
barn, respektive en man och ett barn, skapar föräldrapositioner som gör det
möjligt att tolka in en kärnfamilj. Tycker vi oss exempelvis i annonsen för
Sjödalshus (bild 28) se en morfar eller farfar och ett barnbarn är det inte bara en
mamma som ”saknas” och som kan tolkas in. Det är istället hela den generation
som befinner sig mellan mannen och barnet, och kanske ännu fler personer i en
utvidgad familjekonstellation, så som mormor och kusiner.
564 Rose (2007) s. 7-11

565 van Zoonen (2003) s. 103-104
566 Holland (2004) s. 35
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Bild 29, Interflora, Sköna Hem (2010) nr 14, s. 6-7

Deborah Chambers menar att det sedan 1980-talet blivit allt vanligare med mer
komplexa och ”alternativa” familjebilder i populärkulturen. Hon menar att det
innebär att de familjer vi får se närmar sig de verkliga förhållanden människor
lever i. Det är något som överskrider, men inte nödvändigtvis underminerar den
traditionella familjebilden.567 I annonsmaterialet finns få exempel på alternativa
familjer, men Interfloras annons för julblommor kan dock tolkas som en sådan.
Här är familjerelationerna oklara på grund av att bilden visar tre vuxna. Julens
status som familjehögtid och personernas åldrar i relation till varandra fungerar
som indikatorer för en tolkning av familj men bilden ger inga enkla svar på hur
personerna som syns i den hänger ihop. Bildtexten talar om att fira jul på flera
ställen vilket antyder att familj inte behöver vara traditionell utan kan vara något
spretigt och delat. Barnen kan därmed tolkas som syskon, kusiner, vänner, hel-,
halv- eller bonussyskon och de vuxnas relationer på minst lika många sätt.
Borgersson et. al diskuterar reklamannonser som de kallar ”gay-vague” vilket
innebär att de tvetydigt och icke-explicit framställer homosexuella familjer.
Sådana annonser, som de menar medvetet produceras av svenska företag som
exempelvis IKEA, är komponerade för homosexuella att lägga märke till men
utan att väcka större uppmärksamhet hos heterosexuella konsumenter.
Borgersson et. al visar att annonsbilder som är ”gay-vague” ofta väcker frågor
567 Chambers (2001) s. 115-116
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om de relationer som visas, samt hur familjerna som framställs i dem hör ihop. I
fallet med Interfloras annons är det de båda kvinnorna vars ålder inte tydligt
motsvarar två olika generationer, vilket skulle krävas för en övertygande
tolkning om att det vi ser visar en kärnfamilj tillsammans med en mormor eller
farmor, som gör att bilden väcker frågor om relationerna. Med det menar jag
inte att kvinnorna måste tolkas som lesbiska. Borgersson et. al skriver att
människors tolkningar tenderar att normalisera och ”straighta upp” bilder som är
”gay vague” även då homosexuell kärlek uttrycks i bilden genom kyssar och
symboler som hjärtan.568 Detta innebär att Interfloras annons kan ses som ”gayvague” eftersom relationerna är oklara, samtidigt som mer traditionella
tolkningar kan göras av den, så som att kvinnorna är systrar eller svägerskor. I
sin förlängning visar annonsen att bilder av personer i olika åldrar också kan
vara ”family-vague” genom att de kan vara öppna för tolkningar av både
alternativa och traditionella förståelser av familj.
Oavsett hur relationerna i de här bilderna tolkas visar de precis som de
traditionella kärnfamiljsbilderna att barn hör ihop med vuxna ansvariga
familjemedlemmar. Det är också, enligt Holland, just barn som möjliggör
tolkningen familj i en bild,569 vilket innebär att de visuella koderna för familj570
inte är likvärdiga utan att barn fungerar som den viktigaste visuella koden för
familj. Dessutom framstår barn, som jag tidigare diskuterat, som ett
känslomässigt nav i familjen och det gör barnet högst central i annonser som på
något sätt rör familj. Detta aktualiserar frågan vilka om vilka diskurser om barn
som konstrueras när de syns utan vuxna i annonserna, vilket jag kommer att
diskutera i det närmaste.

Det domesticerade och omhändertagna barnet
Att barn visas ensamma utan vuxna och oftast utan andra barn, vilket sker i
ungefär hälften av de granskade annonserna, är något som skulle kunna tolkas
som att barn framställs som övergivna. Men som jag argumenterat för ovan kan
bilder aktivera fler personer än de som syns. Dessutom kan bilder bjuda in till
betraktarpositioner som gör att personen i bilden får ”sällskap” med betraktaren.
Detta gäller särskilt sådana annonser som också innehåller text där barnet
konstrueras i ett sammanhang som i sig aktiverar närvaro av andra personer. Det
gör alltså att barn i annonsmaterialet sällan framstår som övergivna. Istället är de
oftast på olika vis konstruerade som tillhörande vuxna och som vuxnas ansvar.
Hur detta sker kommer jag nu att ge ett antal exempel på.
568 Borgerson, Schroeder, Blomberg, Thorssén (2006) s. 960, 968-973
569 Holland (2004) s. 51-53
570 Borgerson, Schroeder, Blomberg, Thorssén (2006) s. 957

159

Bild 30, Funäsfjällen, Vi i Villa (2010) nr. 9, s. 3, nr. 10 s. 52

I annonsen från Funäsfjällen åker ett ensamt barn skidor i ett tomt och vidsträckt
landskap. Hon eller han är dock inte övergiven utan väl omhändertagen
omsorgsfullt utrustad i praktiska kläder och säker skyddshjälm. Att någon har
tagit fotografiet visar också att barnet inte är i skidbacken alldeles ensam. Vuxna
aktualiseras genom barnet och det kan verka som om en eller flera vuxna bara
befinner sig strax utanför bildramen, kanske som Holland skriver, som den
förälder som tar fotografiet.571 På så vis kopplas barn samman med ansvariga
vuxna samtidigt som barnet görs till symbol för familjen och representerar
familjemedlemmar som finns i närheten men inte syns. I annonsen för
Funäsfjällen förstärks detta av ordet ”familjen” i rubriken. Det finns dock
ingenting som tyder på att familj måste betyda kärnfamilj vilken gör att det är
upp till betraktaren att identifiera vilken typ av familj barnet hör samman med.

571 Holland, (2004) s. 60-61
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Bild 31, Hyresgästföreningen, Hem & Hyra (2010) nr. 8, s. 55
Bild 32, redigerad version (författarens bearbetning)

Bild 33, Svensk Ventilation, Sköna Hem (2010) nr 1, s. 158

Som jag tidigare nämnt rör de produkttyper som främst marknadsförs i
annonserna i det här kapitlet hem och boende. Bilderna av barn visar också ofta
barn i ombonade inomhusmiljöer och i anslutning till bostadshus. Med hjälp av
dem får platserna liv och blir bebodda. Ett hus blir ett hem och ett rum blir kök,
vardagsrum eller sovrum i en bostad och samtidigt görs då barn till en del av
hemmet. Återigen innebär det att barn kopplas samman med familjeliv. Det
betyder också att reklamens bilder med hjälp av en barnkropp kan styra
betraktaren att skapa mening kring vad det är som marknadsförs och var
produkten är menad att användas. Hur det sker kan illustreras med hjälp av en
annons där Hyresgästföreningen under rubriken ”36000 svar på frågor”
informerar om sin utökade telefonrådgivning. En kvinna som talar i telefon sitter
i bildens förgrund och ser rakt på betraktaren. Snett bakom henne syns suddigt
en flicka och en kaffebryggare (bild 31). Lyfts flickan bort från annonsen är det
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vid ett snabbt ögonkast oklart vad annonsen handlar om (bild 32). Kvinnan med
telefonen kan sitta på vilket kontor som helst och vara vilken tillmötesgående
expert som helst. Eller vara den som ringer och har 36000 frågor. I
originalannonsen är det tydligt att de vita luckorna bakom kvinnan är
köksluckor, som tillsammans med kaffebryggaren och flickan visualiserar ett
kök. Att flickan är där gör köket till köket i ett hem och inte någon annanstans.
Hon bidrar således till att skapa ett informellt anslag till annonsen och indikera
att telefontjänsten rör just frågor om hemmet. Att det i det här fallet är
Hyresgästföreningen som står för annonsen bidrar förstås till det. Men tolkas
barn som en del av hemmet kan barnkroppen användas för att visuellt tala om
hem även då ingenting annat i en annons talar för det. Utifrån den här logiken
kan annonsen från Svensk ventilation som visar ett hoppande glatt barn och talar
om energisparande och lägre uppvärmningskostnader tolkas handla om hemmets
ventilation energibesparing, trots att det vare sig sägs i bild eller text (bild 33).
Med
sitt
vardagliga
och
dokumentära
anslag,
skiljer
sig
Hyresgästföreningens annonsbild från majoriteten av annonsernas
hembeskrivningar som visar en långt mer idyllisk tillvaro fokuserad på
renovering och ombyggnation. Det är bilder som påminner om
vardagsverklighet men som liknar utsnitt ur ett enklare, lyckligare och lyxigare
liv, långt från leriga regnkläder, jobb och räkningar. Det är den avslappnade
stunden framför brasan, festen i vardagen eller helgens upplevelser som visas i
bild. Hemmet är rymligt, välstädat och smakfullt samtidigt som det erbjuder
tillfällen till glad gemenskap. Därmed görs hemmet inte bara till en plats där
barn befinner sig utan blir framställd som den ideala platsen, för alla men
särskilt för barn.

Bild 34, EIO, Sköna Hem (2010) nr 4, s. 193, nr 13, s. 219
Bild 35, Anticimex, Vi i Villa (2010) nr. 7, s. 70, Vi i Villa (2010) nr. 8, s. 66,
Sköna Hem (2010) nr 10, s. 175, nr. 11, s. 213, nr. 12, s. 241
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Genom att vara sammankopplade med hemmet används barn också för att tala
om att hemmet inte alltid är, men ska kostas på för att bli, den ideala platsen.
Barnen i EIOs och Anticimex annonser visar att det som marknadsförs har med
hemmet att göra, men vad som sker i dem är att föreställningar om barns
speciella utsatthet används för att påtala vikten av konsumtion. ”Var rädd om
dina nära och kära” skriver EIO invid bilden av ett barn som biter på en sladd
som leder in i ett eluttag (bild 34). Barnet står härmed symbol för betraktarens
utsatta nära och kära, men vad som kan hända om det eltest som marknadsförs
inte utförs beskriver inte annonsen. Inte heller berättar Anticimex hur ”du” och
dina barn berörs av den fukt, mögel och svampar som kan finnas i ”din
krypgrund” (bild 35). De lämnar åt betraktaren att dra slutsatsen om på vilka sätt
som hemmets sladdar och eventuella fuktproblem i husgrunden utgör ett hot
som måste åtgärdas för att återställa hemmet till dess ideala tillstånd. Vad detta
visar är att konsumtion av produkter som inte i första hand verkar röra barn i
själva verket kan ha, eller i alla fall kan argumenteras ha, med barn att göra. I
och med att ett oöverstigligt värde är kopplat till barn, samtidigt som barn blir
framställda som utsatta potentiella offer kan deras närvaro ladda produkter med
goda värden utifrån logiken att om produkten är god nog för barn är den god nog
åt vem som helst. I sin tur konstruerar därmed bilden av barn ett budskap om att
det är ett sätt att ta hand om dem man älskar att konsumera, för att exempelvis
förbättra hemmet.
Annonserna positionerar betraktaren som ansvarig för barn, hus och hem. Att
det inte syns några vuxna i dem gör att barnet knyts till betraktaren och låter
betraktaren se på barnet med föräldrars ögon. Det gör att annonserna tilldelar
betraktaren rollen som ansvarstagande vuxen, som förälder. Det gör att tilltalet
är ett vuxentilltal transformerat till ett slags föräldratilltal. Det visar på en norm
kring vuxenhet, nämligen att vuxna är eller ska kunna identifiera sig med
föräldrar oavsett om man verkligen är förälder själv eller ej. I sin tur gör det att
framställningen av barns kroppar antas bli tittade på utifrån en omhändertagande
föräldraposition.
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Bild 36, Byggmax, Vi i Villa (2010) nr. 10, Utsnitt ur lösbladshäfte

Barns roll som objekt för omhändertagande utesluter inte att de samtidigt kan
vara framställda som kompetenta. I Anticimex annons är barnet positionerad
som ett potentiellt offer som måste tas om hand, men i knäet finns en spargris,
lika röd som den etikett som meddelar om kampanjpriset för fuktmätning (bild
35). Barnet verkar därmed uppmana till att se det rationella i att nappa på
erbjudandet och framställs således som ekonomiskt kompetent. Denna
samtidighet konstruerar barn som grupp som några som både behöver trygghet
genom vuxnas omsorg och är värda att lyssna till.
Något liknande framförs i ett reklamhäfte från Byggmax där en pojke,
Benjamin, demonstrerar hur man lägger ett parkettgolv (bild 36). Att han
presenteras med namn, vilket är ovanligt, gör honom till en person och ett
subjekt. I en serie bilder visar Benjamin alla moment av golvläggning till dess
att ett ”lekbart golv” är färdigt. Han framställs därmed som en kompetent expert
som förmedlar kunskaper till reklamens vuxna betraktare. Han är inget offer
utan framträder som en självsäker individ.572 Men rollen som odelat kunnig
expert, produktansvarig eller konsument med kompetens och erfarenhet är roller
som i annonserna är helt och hållet förbehållna vuxna. För till skillnad från de
vuxna experterna i FUJIs, VitaeLab och Hyresgästföreningens annonser (bild
13, bild 27 och bild 31) får Benjamin sin kompetens tillbakadragen. I slutet av
bildserien finns en text som säger ”OK… Benjamin är vass för sin ålder, men
han fick lite hjälp när vi fotade denna golvläggning.” Samtolkningen av
bildserien och texten gör att barnets status och annonsens budskap blir tvetydigt.
Benjamin visas kompetent, men samtidigt används han för att förmedla att
golvläggning är något så enkelt att alla, till och med ett barn, kan göra det. När
att annonstexten i slutet drar tillbaka hans kompetens genom att berätta att han
572 Cook (1999) s. 27, 35
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fått hjälp ökar dubbeltydigheten eftersom det inte längre framstår som lika lätt
att lägga ett golv och att Benjamins kompetens är ”falsk”. I annonsens sista ruta
visas det ”lekfärdiga golvet” och han sitter och leker med en leksakstraktor.
Hans kompetens är gjord till ett temporärt inslag i förhållande till den han
egentligen ”är”, nämligen ett barn som vill leka. Leksakstraktorn fungerar som
en barnighetsmarkör och gör att han i slutet av bildserien från att ha varit ”vass
för sin ålder” och därmed mer som en vuxen än blir han återigen till ett barnigt
barn. I och med det blir han samtidigt ett objekt för vuxnas omhändertagande.
Benjamin framträder visserligen fysiskt som ett kompetent och aktivt
subjekt, men samtidigt talar bildtexten om och över huvudet på honom.
Dessutom antyder bildtexten att han verkar ha utfört golvläggningen för att han
blivit tillsagd och dessutom fått hjälp att göra det. Det är något som gör att den
makt och kompetens han vid ett snabbt betraktande av annonsen verkar ha inte
utmanar, utan snarare förstärker barns underordning i förhållande till vuxna. Det
visar att även när barn är visuellt framställda som självständiga subjekt så kan de
konstrueras som sammanbundna med och positionerade som passiva i relation
till vuxna.
Schroeder skriver att visuellt synliggörande av marginaliserade grupper
generellt kan tolkas som ett sätt att skapa medvetande och respekt för gruppen
men att det i praktiken ofta reproducerar stereotypisering och förstärker
marginalisering.573 Monica J. Casper och Lisa Jean Moore hävdar dessutom att
det sker ett osynliggörande av barn även då de synliggörs eftersom de nästan
alltid är framställda som oskuldsfulla och okunniga vilket positionerar dem i
underläge i relation till vuxna.574 Men både Anticimex och Byggmax annonser
är exempel på hur barn framställs på ambivalenta sätt, som dubbeltydigt
framställer dem som både utsatta och kompetenta, respektive kompetenta och
inkompetenta. Det är något som innebär att det inte är helt enkelt att avgöra om
de är stereotypiserade och i underläge till vuxna eller ej.
De båda exempel som jag nu kommer att diskutera är de annonser i
materialet som allra mest framställer barn som marginaliserade offer.

573 Schroeder (2006) s. 315; Schroeder (2002) s.139
574 Casper & Moore (2009) s. 23-24
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Bild 37, Rädda Barnen, Dagens Nyheter (2010) 9 okt, s. 13

Bild 38, Läkarmissionen, Hem & Hyra (2010), nr. 7, s. 3

Dessa två välgörenhetsannonser från Rädda Barnen respektive Läkarmissionen
är inte reklamannonser i det avseende att de avser att sälja en produkt. Istället
uppmanar de betraktaren att ge. Men även dessa annonser har med pengar att
göra och på ett liknande sätt som när andra tjänster konsumeras erbjuds
konsumenten någonting tillbaka. Att ”skänka” innebär också att köpa gott
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samvete och samhällsansvar samt en känsla av att ha investerat i framtid och
rättvisa.
Annonsen för Rädda Barnen visar ett skolsammanhang, vilket är en plats
som ”riktiga” barn i Sverige i sitt vardagsliv spenderar mest tid i (bild 37). Vad
gäller den mediala rapporteringen av barn är det, enligt Söderlind och Engwall
som studerat Dagens Nyheters redaktionella material, just som skolbarn som
barn oftast syns där.575 Alltså inte i anslutning till familj och hem som i
annonserna. Rädda Barnens beskrivning av barns vardag i skolan skiljer sig
också från den varma och idylliska sociala gemenskap som annonsmaterialet i
övrigt visar fram. Gråtonad och dyster meddelar den att tusentals barn varje dag
utsätts för övergrepp i skolan (bild 37). Bilden visar en ensam flicka som sitter
vid ett bord medan klasskamraterna sitter runt ett annat bord och bildar en
gemenskap som hon är utesluten från. Som för att särskilt poängtera att flickan
är ensam och utsatt har bordet med de andra barnen vänts upp och ner och
placerats i taket. Texten beskriver skolan som ett hot som väcker oro och utsätter
barn för kränkningar och mobbning, som skadar barns självkänsla och sätter
spår för livet. Genom att framställa skolan på detta sätt och genom att använda
sig av barns status som värdefulla och slå an på föräldrars rädsla att deras barn
ska må dåligt, påtalar annonsen implicit att det är hemmet som är den säkraste
och bästa platsen för barn. Avsaknaden av synliga vuxna innebär att annonsen
påtalar ett svek från vuxenvärlden och utgör en kritik mot skolan som institution
och dess styrning.
Läkarmissionens annons äskar pengar för att hjälpa barn som är utsatta (bild
38). Det görs med hjälp av en bild av en svart flicka som enligt bildtexten heter
Yanninesh Yorga och är elva år. Placerad i en grå, torr och dyster natur befinner
hon sig långt från bilden av ett tryggt hem och omhändertagande föräldrar. Hon
har ett allvarligt ansiktsuttryck och bär ett stort knippe pinnar på ryggen som
signalerar att hon är en barnarbetare. Det stärks av annonstexten som skriver
fram henne som slav.
Precis som i Rädda Barnens annons impliceras att det någonstans finns
vuxna som inte tagit sitt ansvar för att denna situation har kunnat uppstå. Vuxna
konstrueras därmed som förövare som förstör barn och den ideala barndomen.
Det är bara Läkarmissionen och annonsbetraktaren som framstår som de goda
som kan göra något för att ta hand om henne. Yorgas direkta blick på
betraktaren inbjuder därmed betraktaren att se på henne och agera som en
omhändertagande förälder. I Rädda Barnens annons får detta engagemang
epitetet ”barnrättskämpe”, vilket innebär en intertextuell koppling till FN:s
konvention om barnets rättigheter alltså Barnkonventionen. Annonserna låter
därmed förstå att barn har specifika rättigheter och det gör att barn inte längre
575 Söderlind & Engwall (2005) s. 132
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blir positionerade som tillhörande familjen. Istället framställs de som våra barn,
några vi gemensamt har ansvar för och skyldighet att spendera pengar på.576
Lindsey O´Dell skriver att bilden av den ideala och bilden av den förlorade
eller förstörda barndomen konstruerar varandra ömsesidigt. Den förstörda och
stigmatiserade barndomen tjänar som bekräftelse på hur den rätta barndomen
ska vara.577 Det gör att de här båda ”felaktiga” barndomsbilderna stärker
föreställningen av den idealiserade bild som visualiseras i de övriga annonserna.
Tillsammans stödjer de en imaginär utopi om en barndom där alla barn har rätt
till allt – en utvidgad barnkonvention som innehåller allt från basala rättigheter
till lycka, ett nytt golv och en skidsemester. Den västerländska vita
medelklassbarndomen med en glad familj och ett fint hem blir ett ideal med den
samtidiga effekten att andra barndomar som ser ut på andra sätt blir
stigmatiserade.
I detta avsnitt har jag nu diskuterat mönster som skapar normalitet i
annonsmaterialet som helhet. Jag har diskuterat familjen och hemmet som de
övergripande sammanhang barn framställs i, vilket konstruerar familj och hem
som de normaliserade platserna för barn. Genom att barn ofta syns i relation till
familj och hem sker också det omvända, nämligen att barnkroppen som visuellt
objekt fungerar som symbol för familj och hem. Barns fungerar som en visuell
och emotionell mittpunkt för familjeliv och framställs vara i behov av ett vuxet
omhändertagande. Detta positionerar barn som potentiella offer som vuxna,
utifrån en betraktarposition som omhändertagande föräldrar, ska ta hand om. Att
den ideala bilden av barndom görs med hjälp av barn som ser friska ut, är vita
och fysiskt små gör att ytterligare diskurser om normalitet reproduceras.
Det jag nu visat fungerar som en övergripande diskurs utifrån hur barn
framställs och görs i annonsmaterialet. Men diskurser kan vara motsägelsefulla
och fungerar i ständig relation till andra diskurser, vilket gör att det som inte är
typiskt och det som inte lika ofta syns är lika viktigt att granska.578 I nästa
avsnitt kommer jag därför att diskutera gränser och förhandlingsytor genom att
problematisera hur kroppar som inte på ett självklart sätt gör barnighet syns i
annonsmaterialet. Detta är, vilket jag kommer att visa, tätt sammankopplat med
föreställningar om ålder, kropp och med betraktarens blick och tolkning.

576 För en liknande diskussion se Nilsson (2008) s. 106
577 O´Dell (2008) s. 383-384
578 Fairclough (1995) s. 58; Rose (2007) s. 161, 164-166
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Kroppen och blicken - barnighet och ambivalens
Cecily Hennessy som studerar bilder av barn ur ett historiskt perspektiv menar
att forskning om barn i bild överlag undersöker barn ur ett vuxenperspektiv.579
Till exempel kritiserar hon forskning som beskriver, och till viss del bekymrar
sig över, vad man ser som barn framställda som vuxna i miniatyr.580 Hennessys
poäng är att barn och vuxna är lika, något hon till stor del tillskriver det faktum
att både barn och vuxna är klädda i den sorts kläder som var moderna i den tid
då bilden gjordes:
Babies and very small children have usually had their own attire, but the
creation of special dress for the young, seen as a custom of the twentieth
century, even now does not prevail. Today adults and children tend to
wear similar clothes on both formal and informal occasions. School
uniforms and adult suits are largely interchangeable, as are adults´ and
children´s casual wear, and little girls wear high-heels if given the chance.
Teenagers may have popularized jeans in the fifties but cowboys wore
them long before. To a great extent our children look like us, and we look
like them. To say that in a sixteenth-century family portrait the children
look like miniature adults shows the adult-centered perception of children:
the adults and children look alike since they are wearing the dress of their
day. One could equally justifiable say that adults look like overgrown
children.581

Hon menar alltså att det utifrån ett barnperspektiv är lika korrekt att säga att
vuxna ser ut som förvuxna barn. Att Henessey lyfter fram kläder som mindre
betydelsefulla för att skapa visuell särskillnad mellan barn och vuxna är dock
intressant med tanke på att kropp och kläder är tätt sammanlänkade i att skapa
normer kring olika ålderskategorier. Therése Persson visar exempelvis utifrån
intervjuer med flickor och kvinnor i olika åldrar hur viktigt det är att klä sig rätt
för sin ålder. Hon visar därmed att det finns starka normer kring hur ålder,
tillsammans med genus, kan visualiseras.582 Det är dock skillnad på att tala om
hur människor i vardagen klär sig för att göra ålder på rätt sätt och den fråga
Hennessey diskuterar. Jag menar att hennes poängtering av att forskningen om
barn i bild är onyanserad inte utesluter att vi samtidigt måste vara medvetna om
att kläder som kan förefalla lika, för personerna i den specifika kulturen kan
uppvisa mer eller mindre subtila skillnader som markerar och gör ålder.
579 Hennessy (2008) s. 7-8, 34-35
580 Att barn framställs som vuxna i miniatyr är något som sägs exempelvis av Higonnet

(1998) s. 76.
581 Hennessy (2008) s. 8
582 Persson (2012) s. 329-333
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Eftersom barns och vuxnas kroppar är mer lika än olika och eftersom barn i
växandet från barn till vuxen bildar ett mellanläge som innebär att kategorierna
glider samman existerar ambivalens mellan vem som är barn och vem som inte
är det. Det i sin tur kan också skapa ambivalens angående hur dessa kategorier
”ska” vara och hur deras kroppar får betraktas. Eftersom bilder sällan uppger hur
gamla personerna som syns i bilden ”är” kan kronologisk ålder inte fungera som
en måttstock på huruvida personerna i dem är framställda och klädda på rätt sätt
utifrån sin ålder. Istället är kläder en av de visuella markörer i en bild som gör
att en människa kan placeras in i en ålderskategori. Således är barnkroppen bara
en barnighetsmarkör som gör det möjligt att uttolka barn ur en bild och är
avgörande för att förstå hur ålderskategorin barn görs visuellt.

Bild 39, Villaägarna, Vi i Villa (2010) nr 1, s. 8, nr 2, s. 4
Bild 40, redigerad version (författarens bearbetning)

I Villaägarnas annons syns samma visuella koder för familj som jag tidigare
diskuterat; en kvinna, en man och två barn (bild 39).583 Annonsen skiljer sig
dock från majoriteten av kärnfamiljsbilderna genom att de båda barnen är äldre
och nästan lika långa som föräldrarna. Detta är en visualisering av familj som
inte är uppbyggd kring idén om att barn har små kroppar och vuxna stora utan
kring idén om familjen som en generationsordning, där någon alltid är ett barn
till sina föräldrar, oavsett ålder.584 Det har ingen betydelse hur gamla dessa
flickor ”verkligen” är eller hur gamla de ser ut att vara, för i den här
konstellationen får de en position som barn. Det är inte flickorna själva, deras
583 Borgerson, Schroeder, Blomberg, Thorssén (2006) s. 957
584 Närvänen & Näsman (2004) s. 72
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kläder eller deras kroppar som gör barnighet. Istället är det föräldrarna som
konstruerar dem som barn. I bild 40 där jag lyft bort de vuxna och den främre
flickan blir det särskilt tydligt. När kärnfamiljen inte längre syns upphör hon att
uppfylla rollen som barn och blir en självständig ung kvinna. Hennes ansikte är
fortfarande lika ungdomligt, men i relation till annonstexten och det
sammanhang som skapas blir hon en representant för Villaägarnas medlemmar
och talar till betraktaren i egen rätt, utifrån en vuxen expertroll.

Bild 41, Contura, Sköna Hem (2010) nr 13, s. 154
Bild 42, Contura, Sköna Hem (2010) nr 11, s. 182, nr 12, s. 161

På ett liknande sätt förändras en ung människas roll när två annonser från
Contura jämförs med varandra. I den första annonsen finns texten ”När
barnfamiljen byggde nytt…” (bild 41). Men i bilden syns inte några små
barnkroppar utan två kvinnor med långt hår och i liknande kläder vid ett
köksbord. En tolkning av bilden är att den är ”gay vague” och att den visar ett
lesbiskt föräldrapar.585 I samma reklamkampanj finns bild 42 där de båda
kvinnorna syns i en soffa, och nu tillsammans med en pojke och en vuxen man.
Mannen och pojken förändrar de båda kvinnornas åldrar och relationer. Från
jämngamla blir de representanter för olika generationer och deras relation blir en
mor-dotterrelation. Det visar hur tolkning av ålder och av ålderskategorier i
visuellt material står i relation till, och är beroende av, andra visualiserade
personer och relationer.
Holland menar att barn behövs för att en grupp skall leva upp till begreppet
familj,586 men utifrån Villaägarnas och Conturas annonser blir det möjligt att
585 Borgerson, Schroeder, Blomberg, Thorssén (2006) s. 960
586 Holland (2004) s. 53
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omvänt dra slutsatsen och säga att familjen ibland behövs för att göra ett barn. I
alla fall då personens kropp inte visuellt uppfyller normen av ett barnigt barn.
Detta visar vikten av andra bildelement för att någon ska framstå som ett barn
och det visar att kroppen inte är den enda eller viktigaste barnighetsmarkören för
att kunna uttolka ett barn ur en bild.

Bild 43, LG, Sköna Hem, 2010, nr 12, s. 89
Bild 44, foto: Jenn McKee, http://www.annarbor.com/entertainment/pippilongstocking-preview, 2013-03-30

Att det inte enbart är barnkroppen i sig som gör barn visuellt betyder att
barnighet även görs i LGs annons där ett par strumpbyxor med Hello Kitty på
och ett par regnbyxor med reflexer syns i en fylld tvättkorg (bild 43). Dessa
kläder som sällan används av vuxna och som talar om lek ligger huller om buller
med andra kläder, bland annat en manskjorta och en BH vilket gör att barn även
i denna annons görs till del av en kärnfamilj.
Barnighet kan också göras via vuxnas kroppar, vilket vi ser i en bild från av
en pjäs om Pippi Långstrump (bild 44). Armarnas och ansiktets former och
proportioner är vuxna markörer som överskuggas av barniga attribut. Det är
mjukdjuret tryckt mot bröstet samt en uppåtvänd blick i kombination med
pastellfärgade småmönstrade kläder och ett ihopkrupet kroppsspråk som verkar
göra kroppen mindre och barnigare än den är. Till skillnad från Astrid Lindgrens
självständiga och rakryggade flicka är emellertid den här bildens Pippi barnslig.
Pippi görs därmed yngre och larvigare än vad hon brukar vara när hon
förkroppsligas av en liten kropp. Bilden av den vuxna kroppen som spelar ett
barn konstruerar därmed en stereotyp karikatyr av ett barn.

172

Bild 45, foto: June Ingdal, http://juning.deviantart.com/art/PippiLongstocking-After-146105824, 2013-03-30

Trots samma flätor och fräknar, som är Pippis visuella kännetecken, gör däremot
June Ingdals vuxenrepresentation av Pippi vare sig ett barnslig eller barnigt
intryck. Barnighetsmarkörerna är för få. Sprutan i armen är inte kompatibel med
en ideal bild av barndom och trots att det de facto finns barn som missbrukar så
blir detta inte en bild av ett barn, utan en framtida vuxen Pippi. Det visar att
bilder som bryter för mycket mot ett oskuldsfullt ideal inte längre visar ett barn.
Detta resonemang om hur barn blir till i en bild väcker frågor kring
framställningen av äldre barns kroppar i annonsmaterialet och huruvida de gör
eller inte gör barnighet. Ingdals Pippi med sprutan i armen leder mig också till
att fortsätta diskutera visualiseringen av barns oskuldsfullhet. Det kommer jag
att göra i följande avsnitt som handlar om närgångna bilder av barn och om hur
barn får betraktas.

Den närgångna bilden och den (av-) sexualiserade blicken
Higonnet menar att vi står mitt i ett skifte där de flesta bilder av barn är
oskuldsfulla och romantiska men att allt fler bilder visar ett ”knowing child”
som vet och förstår mer om vuxenvärlden än vad föreställningen om det
oskuldsfulla barnet tillåter. Dessa barn framställs inte som helt tillgängliga och
kontrollerade eller som arrangerade objekt presenterade för att njutas av. Det är
ett mer komplext och varierat sätt att avbilda och tolka barndom på. Barnen
framställs inte längre befinna sig i en skyddad egen värld utan som subjekt i en
komplicerad mångfacetterad tillvaro.587 Man kan säga att bilderna i annonserna
för Rädda Barnen och Läkarmissionen visar bilder av barn som har vetskap om
saker som det ideala barnet inte bör ha. Men för Higonnet handlar ”the knowing
587 Higonnet (1998) s.193-225
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child” särskilt om agens och aktörskap och inte om utsatthet och underordning
till offerrollen. Dessutom kopplar hon begreppet främst till sexualitet.
”The knowing child” springer ur Higonnets analys av bilder som främst
kommer ur den etablerade konstsfären och hon menar att reklambilder
fortfarande visar barn på ett oskuldsfullt romantiserat sätt.588 Detta gör att jag i
det följande granskar på vilket sätt annonsmaterialet förhåller sig till ”the
knowing child”. Är det möjligt att se icke-oskuldsfulla barn som aktualiserar
sexualitet i reklamannonsernas bilder?
Richard Mohr argumenterar för att bilder av barn, beroende på hur barnet
framställs, kan ge betraktaren idéer som sexualiserar barn och gör att de
förefaller sexuellt tillgängliga. Han skriver att sådana bilder, som han kallar
pedofila bilder, är förvånansvärt vanliga. Det är förvånansvärt eftersom det i
samhället samtidigt existerar en så stark avsky för pedofili. Men det som utgör
sexuella bilder av barn är inte i första hand bilden, argumenterar han, utan det
som sker inuti betraktaren.589 Higonnet, Brian Simpson och Annamari Vänskä
delar den här hållningen och framhåller att många bilder av barn är tvetydiga
och att det inte är bilderna i sig som är sexuella eller pedofila utan den tolkning
som anläggs av betraktaren.590
Mohr hävdar att idén om den perverterade pedofilen som agerar i det
fördolda gör att vi andra inte ser det sexuella som kan finnas i framställningar av
barn. Han menar till och med att samhället ”behöver” pedofilen eftersom det är
pedofilen som låter alla andra se på bilder av barn på ett oskuldsfullt sätt.591 Det
innebär att det är möjligt att låta bli att se barn i bild som sexiga, eftersom det
inte är ”vi” utan någon annan som tycker att barn är sexiga. Den perverterade
pedofila tolkningen finns någon annanstans, i betraktandet av några andra bilder
av barn. Det här gör det svårt att tala om sexualitet i ”vanliga” bilder av barn,
eftersom sexualitet inte ska finnas där, och om det ändå gör det är det
betraktaren själv som blir ”pedofilen”. Detta gör, enligt Brian Simpson, ironiskt
nog att de som framträder som barns beskyddare och fördömer exempelvis vissa
konstbilder som barnpornografiska och som allra mest hävdar att barn är
oskuldsfulla själva tvingas erotisera barn för att kunna fördöma bilderna.592 Vad
som då sker, menar han, är att ”normala” betraktare antar rollen som pedofil och
anlägger en pedofilisk blick.593

588 Higonnet (1998) s. 73-76
589 Mohr (1996) s. 29-31
590 Higonnet (2009) s. 106; Vänskä (2011) s. 63; Simpson (2011) s. 293
591 Mohr (1996) s. 29
592 Simpson (2011) s. 300
593 Simpson (2011) s. 306
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Bild 46, utsnitt ur Rumlaborg Mekaniska, Vi i Villa (2000) nr 2, s. 73.
Bild 47, Handy, Vi i Villa (1980) nr 4, s. 38

Bild 48, HTH, Vår Bostad (2000) nr. 4, s. 31
Bild 49, T & C Ljungqvist AB, Sköna Hem (1980) nr. 4, s. 132

Jag har i en tidigare studie visat att det förefaller som att barn kan visas mer
privat och mer intimt än vuxna vilket gör att sådant som vi inte vill se andra
(vuxna) människor göra är annorlunda och möjligt att visa när det handlar om
barn.594 Det gör barn tacksamma att använda i reklamannonser som
marknadsför exempelvis badrumsinredningar.
De bilder av nakna barn som visas ovan kommer från samma tidningar som
det annonsmaterial jag nu granskar, men de är publicerade 1980 och 2000 (bild
46, bild 47, bild 48 och bild 49). Bilderna visar att barn är, eller iallafall har
varit, möjliga att framställa mycket närgånget och på andra sätt än vad som vore
möjligt med vuxna. Precis som vilka andra barn som helst som finns i det
594 Sjöberg (2009) s. 36-37
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granskade annonsmaterialet, verkar dessa bilder förutsätta den goda
föräldrabetraktaren som vare sig tar anstöt av det avklädda och intima eller läser
in någonting sexuellt i dem. Några liknande bilder syns inte i det material som
granskas här och jag ska strax återkomma till min tolkning av det.

Bild 50, Mille Notti, Sköna Hem (2010) nr. 12, s. 6-7

Bild 51, Mille Notti, Sköna Hem (2010) nr. 11, s. 10-11, nr. 13, s. 10-11
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De två annonser från Mille Notti som marknadsför sängar och sängkläder som
visas ovan återfinns två gånger i den här studiens granskade material. Dels är de
publicerade i annonsmaterialet som studeras i det här kapitlet, dels dyker de upp
i de prövningar gjorda av Reklamombudsmannen som diskuterades i föregående
kapitel (bild 50 och bild 51). Annonserna visar vuxna män och flickor på sängar
i sovrum. Förutom mannen i bild 50, som har bar överkropp och mannen i bild
51 som saknar strumpor är de alla mycket välklädda och visar lite hud.
Placeringen i sovrummet gör dock bilderna intima. Annonstexten i bild 50
presenterar mannen och flickan så här: ”Stefano med sin älskade lilla Isabell
leker i ett Gordon bäddset från 1295 kr.” Texten ger mannen agens och
beskriver Isabelle som liten. Hon är hans. Det är han som älskar henne. Den
andra annonsen presenterar mannen och flickan på ett mer jämlikt sätt; ”Här
sitter Dariush och Ariana på en resårsäng från 4995 kr. De sitter i bäddsetet
Stewart som finns från 1295 kr.” Inte i någon av bilderna finns bildobjekt som
gör en kvinna närvarande, vilket gör att annonserna kan uppfattas som kompletta
enföräldersfamiljer. Samtidigt tittar både männen och barnen rakt på
betraktaren, vilket skulle kunna uppfattas som att det är betraktaren som får
rollen som mamman, så som blir förlängningen av Cooks resonemang om
”maticularity”.595 Personen som anmäler annonserna till Reklamombudsmannen
verkar dock inte tolka in någon närvarande mamma här, vilket gör
betraktarpositionen mer oklar.
Anmälaren
argumenterar
för
att
bilderna
är
stötande.
I
Reklamombudsmannens uttalande står att läsa att ”Anmälaren menar att
reklamen har en tydlig underton av att männen på bilden har något otillåtet för
sig med flickorna, eller har en otillåten relation till flickorna på bilden, dvs. en
sexuell relation.”596 Här kan man med Simpsons begrepp säga att anmälaren
anlagt en pedofilisk blick.597 Men blicken är i huvudsak fokuserad på männen
genom att de blir tolkade som pedofiler medan barnen ses som offer, i enlighet
med en god omhändertagande föräldrablick. Med andra ord betraktas flickorna i
likhet med exempelvis barnen i EIOs och Anticimex annonser som offer i mer
eller mindre dolda risksituationer i hemmet (bild 34 och bild 35). Samtidigt görs
en liknande tolkning som den som Rädda Barnens och Läkarmissionens
annonser öppnar upp för och där vuxna konstrueras som förövare som förstör
barndomen (bild 37 och bild 38). I likhet med dessa annonser blir följden av
anmälarens tolkning att Mille Nottis annonser visar ett skeende som måste
upphöra med syftet att rädda barn. Eftersom Mille Nottis bilder är
reklamannonser och inte kan antas vara ett sanningsdokument över verkliga
595 Cook (2011a, artikeln saknar sidnumrering)
596 RO, Uttalande 1010-230
597 Simpson (2011) s. 306
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övergrepp blir det utifrån anmälarens tolkning själva bilden som är det problem
och den risk som måste upphöra och det är också därför han eller hon vänder sig
till Reklamombudsmannen.
Reklamombudsmannen gör en helt annan tolkning och avslår anmälan med
hänvisning till att inte ”konsumenter i allmänhet rimligen skulle kunna uppfatta
att bilderna och texten i reklamen” har en sexuell undermening.598 Vad
Reklamombudsmannen förutsätter att ”konsumenter i allmänhet” ska göra är att
anta en betraktarposition som inte läser in någonting sexuellt i bilderna. Därmed
menar man att bilderna ska tolkas på samma oskyldiga sätt som vilka andra
bilder av barn och föräldrar som helst. Det betyder att även
Reklamombudsmannen framhåller en god föräldrablick, men utan inslag av
risktänkande. Istället framställer Reklamombudsmannen anmälarens tolkning
som en övertolkning som på ett övertolkande sätt ser sexualitet och risk där det
inte finns. I sin tur gör det att Reklamombudsmannen tillskriver anmälaren en
sexuell och pedofilisk blick.
Exemplet visar hur den goda betraktarpositionen inte är given samt att bilder
skiftar i innebörd beroende av betraktaren. Bilder har inte några rätta tolkningar,
vilket gör att Mille Nottis annonser både kan ses som romantiska och
kärleksfulla skildringar av far och dotter och implicera hot. Detta visar hur
problematisk idén är om att annonser ska bedömas utifrån hur ”konsumenter i
allmänhet” uppfattar dem.
I förlängningen visar också exemplet att bilden av barnkroppen har kommit
att bli ett hot och en risk. Anmälarens tolkning tyder på att Mohrs tes om att vi
inte kan se något sexuellt i bilder av barn, eftersom det är förbehållet pedofilen,
står i förändring. Att jag i annonsmaterialet inte heller finner några intima bilder
som liknar bild 46, 47, 48 och 49 tyder också på att det blivit mer problematiskt
att visa barn avklätt och närgånget och att det är något som helst undviks av
marknadsförare idag. Detta verkar bekräfta Higonnets slutsats att synen på och
bilden av det oskuldsfulla barnet har förändrats och blivit mer komplext. Det är
också möjligt att använda Simpsons ”pedofiliska blick” analytiskt för att
betrakta bilderna. Med den blir det möjligt att se sexualitet och låta innebörderna
i bilderna förändras. Relationen mellan pappan och barnet i bild 48 blir då minst
lika suspekt som annonserna från Mille Notti. Barnets ansikte är bortvänt och vi
kan inte se om hon eller han ser glad eller ledsen ut. Och vad tittar pappan på?
Med en ”pedofilisk blick” ser vi hur flickan som står intvålad i duschen i T &
C Ljungqvists annons (bild 49) poserar och leder betraktaren att titta på hennes
kropp. Samtidigt tittar hon självmedvetet tillbaka och förefaller ge betraktaren
tillstånd att titta, vilket skriver in bilden i en bildtradition av sexiga kvinnor.599
598 RO, Uttalande 1010-230
599 Goffman (1979) s. 31; Eriksson & Göthlund (2004) s. 60-61; Sjöberg (2006) s. 72-73
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Bilden och flickans ålder blir ambivalent. Tolkas hon som ett barn blir det
sexiga fel och när hon ses som en kvinna som spelar på sexualitet har hon fel
kropp. Detta visar hur barnkroppen som barnighetsmarkör kan hamna i konflikt
med visuella element som sammankopplas med vuxenhet. Det visar också hur
starkt oskuldsfullhet är sammankopplat med barn och att oskuldsfullhet i sig
utgör en markör för barnighet.

Barn, vuxen eller både och?
Den ambivalens som uppstår i konflikter mellan oskuldsfullhet som en
barnighetsmarkör och visuella element sammankopplade med vuxenhet blir
ännu mer framträdande när kroppen inte är barnig utan påminner mer om
vuxnas. Det kommer jag att fortsätta diskutera nu.

Bild 52, Villeroy & Boch, Sköna Hem (2010) nr 6, s. 110
Bild 53, Jotun Demidekk, Vi i Villa (2010) nr 4, s. 76

I Villeroy & Bochs annons för porslin och i Jotun Demidekks annons för
terasslasyr syns två personer som är mycket lika varandra. De har ljust långt hår,
bara axlar och armar och verkar vara i samma unga ålder. Trots deras likheter är
de samtidigt mycket olika och annonserna ger två helt olika svar på huruvida det
är ett barn som syns i dem eller ej. Inte i någon av bilderna är utvecklade bröst
eller kvinnliga höfter framhävda, vilket kunde ha varit attribut som tydligt
markerat dem som kvinnor. Den unga kvinnan i Villeroy & Bochs annons håller
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kokett en fjäril i handen, med vad Goffman kallar ”the feminine touch”, som han
identifierar som en vanlig gest bland kvinnor i reklam (bild 52).600 Också
hennes blick med sänkta ögonlock uppvisar en förföriskhet som knyter an till
reklam som visar vuxna kvinnor. Flickan i den andra bilden sitter uppkrupen
med en tekopp i handen i en stor gungstol som får hennes kropp att se liten ut
(bild 53). Hon möter betraktarens blick med ett mer öppet ansiktsuttryck.
Frågan om ålder är svår vad gäller de båda bilderna och det är med
tveksamhet jag benämner dem som ung kvinna respektive flicka. Ändå tolkar
jag att det är det sensuella i Villeroy & Bochs annons som gör henne vuxen
medan det är avsaknaden av sexighet i Jotun Demidekks annons som ger den
flickan ett barnigt uttryck. Samtidigt balanserar hon mellan barnighet och
vuxenhet och kan inte på ett enkelt sätt klassificeras in i ett binärt åldersfack.

Bild 54, utsnitt ur Luxaflex, Sköna Hem (2010) nr. 12, s. 165
Bild 55, Luxaflex, Sköna Hem (2010) nr. 12, s. 165

I en annons från Luxaflex sitter två identiskt klädda flickor. De är unga och
befinner sig därmed utifrån en kronologisk åldersskala också i gränslandet
mellan att vara barn och att vara vuxna (bild 55). De har bröst och ser långa ut
vilket tyder på att de gått igenom puberteten och i biologisk mening blivit
vuxna. Trots det ser de inte ut som självständiga vuxna kvinnor.
De är klädda i platta ballerinaskor och flickiga hårband. Den vänstra flickan
blickar med stora ögon uppåt på ett sätt som påminner om hur den vuxna som
spelar Pippi som barn i bild 44 tittar uppåt och får kroppen att verka barnig.
600 Goffman (1979) s. 29
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Samtidigt med dessa barnighetsmarkörer ser vi hur den andra flickan sitter på ett
sätt som gör att hennes höft och stjärt putar ut. Hon lutar huvudet på sned och
möter betraktarens blick med tunga ögonlock. Detta är en blick som Yvonne
Eriksson och Anette Göthlund talar om som en inviterande ”come on-look”,
vanlig i reklambilder som visar kvinnor och inom pornografi.601 Huvudet på
sned förstärker denna blick och gör att den kan tolkas som ett uttryck för
underkastelse.602 Precis som den unga kvinnan i Villeroy & Bochs annons är de
sminkade vilket också ger dem ett mer vuxet och sensuellt uttryck.
Flickornas ben ligger sedesamt samlade åt var sitt håll men deras händer är
sammantvinnade och de sitter tätt tillsammans vilket får dem att se ut som att de
söker stöd av varandra och av betraktaren. De småler försiktigt vilket ger dem
och bilden ett drömskt uttryck. De är flickaktigt sexiga som två Lolitor i en
fantasivärld där det oskuldsfullt barniga och det kvinnliga smälter samman.
Valerie Walkerdine talar om Lolitan som en flicka som uppvisar den förföriska
kvinnan, vilket skapar en dubbeltydig blandning som kan ringas in med
begreppet ”flick-kvinnor”.603
Bilden balanserar och konkurrerar mellan barnighet och feminintet och
uppvisar det Holland beskriver som”a fascinating exchange between knowledge
and ignorance (that) reaches beyond the boundary between girl and woman
towards the forbidden attraction of innocence itself, the sexuality of the
child”.604 Ändå är bilden så dubbeltydig att vi inte vet om det handlar om
”sexuality of the child” eftersom dessa ”flick-kvinnor” inte på ett enkelt sätt kan
benämnas som antingen barn eller vuxna. Huruvida de blir kvinnor eller flickor
beror på betraktaren. Men oavsett tolkning framställer bilden ålder på ett så
ambivalent sätt att den öppnar den upp för en pedofilisk blick. Trots att det alltså
verkar vara problematiskt att idag visa barn avklätt och närgånget, till exempel
sittande på toaletter, visar denna annons att reklam samtidigt uttryckligen bjuder
in till en sexualiserad blick på barn och ungdomar, vilket är långt ifrån en
betraktarposition som den omhändertagande föräldern.

601 Eriksson & Göthlund (2004) s. 60-61
602 Eriksson & Göthlund (2004) s. 61; Goffman (1979) s. 46-47
603 Walkerdine (1997) s. 169
604 Holland (2004) s. 191
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Bild 56, Ocean House, Sköna Hem (2010) nr 5, s. 12-13, nr 6, s. 12-13
Bild 57, utsnitt ur Ocean House, Sköna Hem (2010) nr 5, s. 12-13, nr 6, s. 12

Bilder av självmedvetna ”coola” små kroppar som inte ler är en annan visuell
framställning där barnighet och vuxenhet glider samman, och det är något som
Chris Boulton identifierar i bilder av barn i reklam för hip-hop-kläder. Han
menar att bristen på leende och ett allvarligt ansiktsuttryck ger den lilla kroppen
auktoritet och förfining som gör dem vuxenlika.605 I det material som granskas
här, syns en variant av den ”coola” pose som Boulton diskuterar, i en annons för
Ocean House (bild 56). Pojken som är infälld som en liten bild framför en säng
och en tavla med ett skepp fungerar som ett av många bildobjekt som bidrar till
annonsens maritima tematik och svala färgskala. Hans tillbakalutade kropp ser
tunn och ung ut men det som gör att han inte helt och hållet blir ett barn är den
samlade uppsynen, bristen på leende och de kisande allvarliga ögonen. Han ser
med en närmast anklagande och utmanande blick på betraktaren och spelar vare
sig rollen av det oskuldsfulla barn, som är ett offer som ska tas om hand, eller
rollen av barnet som leker. Bilden gör främst maskulinitet, inte barnighet.
Holland skriver om pojkar i reklambilder att:
The image of the young toughie has become the regular face of an
engaging boyhood. His knowingness is not sexual, but cheeky
naughtiness.606

Jag menar att Holland förenklar när hon talar om att flickor men inte pojkar
framställs på ett sexigt sätt. Hon anlägger en heterosexuell manlig blick på
605 Boulton (2007) s. 759

606 Holland (2004) s. 197
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bilder av flickor samtidigt som hon glömmer bort att framställningen av sexighet
ser olika ut vad gäller kvinnor och män. Den tuffhet hon beskriver är del av
bilden av den ideala mannen som hård, oberörd och med makt. Något som i sig
kan ses som sexigt.

Bild 58, annons från H&M. Publicerad i Larsson, Mats (2012). ”Skruva den
som BeckH&M”, Expressen 2012-08-15, s. 13

Van Zoonen som skriver om bilden av mannen för kvinnors blick menar att
manliga pin-uppor till skillnad mot kvinnliga aldrig ler och ofta stirrar tillbaka
på betraktaren. Genom den direkta och ovänliga blicken som ser tillbaka på
betraktaren förnekar den maliga pin-uppan att det är han som blir betraktad och
ger honom en maktposition. Precis som fotbollsspelaren och sexikonen607 David
Beckham i reklambilden från H&M ovan (bild 58) gör pojken i Ocean Houses
annons just detta. Han utmanar betraktaren och tar kommandot över betraktarens
blick som en man. Det gör att pojken, i analogi till den sexiga ”flick-kvinnan”
blir en sexig ”pojk-man”. Dessutom är bilden ett exempel på att barnkroppen
inte alltid är framställd på sätt som positionerar den i underläge till vuxna som
Casper och Moore menar.608 I det här fallet är det barnet som förefaller
bestämma, trots att han är ett visuellt objekt.
Ju längre tid man tittar på de bilder av unga personer jag nu visat desto
oklarare blir det om personerna i dem är barn eller vuxna. Kanske är det bästa
ordet för dem ungdomar. Å andra är det lika svårt att sätta fingret på vem som är
en ungdom, och hur en sådan ser ut, som det är att sätta fingret på de visuella
kategorierna barn och vuxna.
607 År 2012 utsågs David Beckham av tidningen Heat till planetens sexigaste man. Byström

(2012) s. 12

608 Casper & Moore (2009) s. 23-24

183

Sammanfattande diskussion
Att konsumtion görs med ögonen och reklam är en del av den visuella
konsumtion som görs i vardagen innebär att reklamannonser som finns
publicerade i vanliga tidningar för en bred målgrupp låter människor konsumera
barnkroppen visuellt. I det här kapitlet har jag diskuterat hur barnkroppen
fungerar som ett visuellt bildelement som bidrar till att ge mening till annonser
och skapa värde hos marknadsförda produkter. Jag har också diskuterat hur
normalitet och gränser skapas och förhandlas i bilden av barn, hur problematiskt
det kan vara att huruvida en person i en bild är ett barn eller ej samt hur
betraktaren positioneras och bjuds in att titta på barn. Som avslutning kommer
jag nu att diskutera och sammanfatta kapitlets viktigaste poänger.
I början av kapitlet diskuterades hur barnkroppen används för att bygga upp
annonsers reklambudskap, skapa annonsberättelser och ge värde till
marknadsförda produkter. Analysen visar att barn används för att skapa
identifikation, ge liv och rörelse, illustrera resultatet av en produkt och att barn
framställs som en allmän eller primär produktanvändare. I samtliga dessa
varianter används barnkroppen som ett visuellt objekt. Däremot framställs barn
inte alltid på ett objektifierat sätt. I vissa fall framstår de som aktörer och deras
närvaro blir motiverad på olika sätt genom annonsens sammanhang. Men i
jämförelse med hur vuxna kan framställas som experter, finns i materialet inga
exempel på att barn ges den rollen. Det innebär att de inte tillskrivs kompetens
och tillåts vara subjekt i dessa annonser. Istället finns flera exempel på att barn
reduceras till ett utsmyckande objekt som fungerar för att dra betraktarens ögon
till annonsen som i exempelvis FUJIs annons, eller som i VitaeLabs annons där
pojken istället för att ges en egen identitet används för att skapa värde och
identitet till en vuxen. Som jag tidigare diskuterade i lagkapitlet visar det att
barn som ålderskategori objektifieras, på ett liknande sätt som exempelvis
kvinnor kan vara objektifierade som sexobjekt i annonser.609
Barn används och fungerar i annonserna dessutom som symboler, vilket visar
att barnkroppen som visuellt element för med sig speciella betydelser som skulle
förloras eller ändras om personer i andra åldrar hade synts istället för barn.
Användningen av barn som symboler innebär att kulturella föreställningar och
normer om barn och barndom används som meningsskapande resurser och
reproduceras i annonserna. När många annonser relateras till varandra innebär
det att övergripande mönster och samhälleliga diskurser blir tydliga.
Annonsmaterialets tydligast återkommande tematik och starkaste diskurs
handlar om barnet som tillhörande hemmet och familjen. Det gör barn till ett
objekt för omhändertagande och hemmet till den mest självklara platsen för
609 Sjöberg (2009) s. 46-51
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barn. Även när föräldrar inte visas finns de ofta närvarande utanför bilden, i text
eller i tilltal. I sin tur skapar bilden av barn ett föräldratilltal som konstruerar den
ideala betraktaren som förälder och skapar en norm kring den vuxne betraktaren.
Analysen visar också att barn positioneras som utsatta för risk och som
potentiella offer. Sammantaget skapar detta en betraktarposition som förväntas
se på barn med en god och omhändertagande föräldrablick. Barnet som offer
syns då inte enbart i annonser som vill sälja, utan också i annonser som vill att
betraktaren ska ta sitt förälda- och vuxenansvar för alla våra barn och bidra till
välgörande ändamål. Tillsammans stärker dessa bilder normen av den
västerländska barndomen, omhändertagen i hemmet och av vuxna. Bilden av
barn är sammankopplad med emotionella värden som gör barn till något
ofattbart viktigt och värdefullt. Det är något som används i annonserna för att
argumentera för konsumtion av produkter som ska minimera risk och skapa den
lyckliga familjen. Som jag visat är dock familj något som ibland kan vara mer
eller mindre explicit framställt i annonserna. Somliga bjuder in till en
komplettering av kärnfamiljen medan andra är ”family vague” och öppnar
istället upp för problematisering kring om det vi ser är en familj eller hur
personerna hänger ihop.
Jag har också diskuterat hur beroende bilden av barnet är av andra faktorer
än kroppar. Även barnkläder i en tvättkorg kan visualisera barn. För trots att
barnkroppen är en central barnighetsmarkör är det som skapar barnighet i en bild
många gånger fler eller andra element. En liten kropp i en hem- eller
familjekontext blir ett barn, men en bild kan göra barnighet utan att där finns en
kropp och vuxna kroppar kan också göra barnighet. Vuxna, eller ungdomliga
kroppar visualiserar barn tillsammans med ”rätt” visuella markörer och när det
sker i relation till andra så att de tillsammans bildar en kärnfamilj.
När kroppar avviker från en liten och barnig norm samt när framställningar
och sammanhang inte bekräftar bilden av barnet som omhändertagen och
oskuldsfull framträder barnighetens gränser och betydelsen av barn och
barndom blir diffus. Den oskuldsfullhet som uttrycks i de flesta bilder av barn
utgör en barnighetsmarkör som gör det möjligt att titta på bilder av barn på ett
oskuldsfullt sätt. Upphör denna oskuldsfullhet skapar bilden ambivalens kring
huruvida personen i bilden är ett barn vilket i sin tur öppnar upp för andra sätt att
titta. Anläggs den pedofiliska blicken blir det möjligt att se att även vanliga och
särskilt avklädda och intima bilder av barn kan konnotera sexualitet. Det gör
samtidigt bilderna problematiska. Exemplet med Mille Nottis annonser visar hur
olika en bild kan tolkas. Både Reklamombudsmannen och anmälaren anlägger
en omhändertagande föräldrablick på dem, men anmälaren inkluderar en syn på
barn som offer för dolda faror i hemmet vilket samtidigt öppnar upp för en
pedofilisk blick. Även de bilder där ungdomar framställs på ett ambivalent,
samtidigt barnigt och sexigt, sätt öppnar upp för en pedofilisk blick.
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I den reklam jag nu diskuterat har ett allmänt tillgängligt annonsmaterial som
når många människor i vardagen analyserats. I det följande kapitlet behandlas
vad det är för reklambilder och framställningar av barn som nyblivna
förstagångsföräldrar nås av hemma via adresserad direktreklam. Jag kommer nu
att diskutera hur spädbarn blir framställda och synliggjorda som en grupp att
konsumera för eller med anledning av.
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Kapitel 5
Spädbarn, föräldraskap och
konsumtion

Nyblivna föräldrar är attraktiva konsumenter som idag inte undgår att komma i
kontakt med en omfattande marknad för spädbarnsprodukter. Enligt
Konsumentverket spenderar varje familj i Sverige omkring 15000 kronor för den
basutrustning som krävs för att ta hand om en nyfödd under det första året.610
Det är en beräkning, som inkluderar vagn, barnsäng, badbalja och en del
säkerhetsprodukter, men då är inte den löpande konsumtionen av blöjor,
eventuell bröstmjölksersättning, barnmat, hudvårdsprodukter och kläder samt
produkter som mammakläder, bilstol, inredning till barnets rum och leksaker
som de flesta föräldrar dessutom skaffar i anslutning till barnets födelse
inräknade. Det innebär att varje familj, även de som försöker hålla kostnaderna
nere, troligen konsumerar för långt högre summor än 15000 kronor under det
första året.
Blivande och nyblivna föräldrar införskaffar många nya produkter under en
relativt kort tid vilket gör marknadens aktörer angelägna om att snabbt komma i
kontakt med dem. Ofta utgörs den första marknadsföringen av en Babybag611
som är en tygpåse fylld av produktprover och erbjudanden de nyblivna
föräldrarna får med sig från mödravård eller förlossning.612 Därefter dröjer det
inte länge förrän den adresserade direktreklamen med anledning av barnet dyker
upp i brevlådan. Under hela det första året droppar erbjudandena in, för att sedan
klinga av. Tjocka kuvert fyllda med reklamblad och broschyrer från en mängd
företag, vykort och rabattkuponger, specialutgåvor av föräldratidningar för att
610 Konsumentverket, http://www.konsumentverket.se/Vara-omraden/Privatekonomi/Att-fa-

barn/Vad-kostar-spadbarnet-/Vad-kostar-spadbarnsutrustningen/,
http://www.konsumentverket.se/PageFiles/135540/underlag-berakning-utrustningspadbarn-2011-kov.pdf, 2012-12-16
611 Babybag är ett koncept som funnits i Sverige i över 20 år. Aktörer som idag fyller påsen
med innehåll är Pampers, Apoteket, Vi Föräldrar, Neutral, Bepanthen, Lindex, Always, Natusan
och
Bebisboken.
Bisnode,
http://www.bisnode.com/sv/Nyheter-Press/Dotterbolagpressreleaser/2011/Baby-bag-firar-20-ar-i-Sverige,
http://www.babybag.se, 2012-10-12
612 Berglund (2007) s. 2; Andree (2007) s. 7; Svensson G. (2003) s. 30
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locka till prenumeration, provpåsar med gröt och blöjor låter föräldrarna bekanta
sig med den nya marknaden utan att själva behöva söka upp den. Marknaden
kommer hem och fyller vardagen med uppmaningar om konsumtion och
information om vad barnet behöver. Trots att det här gäller i det närmaste alla
föräldrar har forskning inte uppmärksammat vad det är för reklammaterial som
skickas hem till nyblivna föräldrar under det första året eller vad det är för
budskap om spädbarn som direktreklamen presenterar för dem.613
Bristen på granskning av direktreklam gör att de mest närliggande studierna
för det här kapitlet är internationella studier där tidningsannonser publicerade i
föräldratidningar för kvinnor granskats.614 Malene Gram visar att sådana
annonser producerar och reproducerar beskrivningar av den goda barndomen där
växande, skydd och lek är centralt. Hon visar också att annonserna lyfter fram
olika företeelser som del av den goda barndomen vilket gör att budskapen
varierar mellan olika länder.615 Det innebär att det är av stor betydelse att
granska reklam som når föräldrar i Sverige. Det innebär också att fokuset på
mammor som konsumenter som de tidigare studierna genom sitt urval
presenterar gör det viktigt att komplettera kunskapen om vad föräldrar
presenteras med utifrån material som når både kvinnor och män. Det är
dessutom betydelsefullt att granska adresserad direktreklam eftersom den, på
grund av sin tredimensionella form och för att den genom att vara adresserad till
en på förhand definierad grupp kan vara utformad på ett mer riktat och
informationsrikt sätt samt ha potential att vara långt mer komplex och därmed
säga mer eller annat än tidningsannonser.616
Det centrala för adresserad direktreklam som skickas till nyblivna föräldrar
är att den kopplar samman barn och föräldrar på ett särskilt sätt. Till att börja
med är det de nyfödda spädbarnens existens som gör att föräldrarna ingår i den
målgrupp företagen intresserar sig för. Det är på grund av barnet, och/eller med
produkter till barnet, som föräldrarna uppmanas att konsumera. Det innebär att
spädbarn alltid är aktualiserade i den här reklamen oavsett vad reklamen
marknadsför och oavsett om bilder av barn finns där eller ej. Dessutom är barn
och föräldrar sammankopplade genom att många produkter som marknadsförs
ska användas av föräldrarna för att gagna barnet. Det är exempelvis barn som
ska kläs för att inte frysa, men det är föräldrarna som ska fatta
konsumtionsbeslutet, köpa och se till att använda de kläder som marknadsförs.
Allt detta gör att barn och föräldrar samtidigt och omväxlande positioneras som
användare och konsument via direktreklamen.
613 Med undantag för Sjöberg (2012).
614 Cook (2011); Prothero (2006); Sunderland (2006)
615 Gram (2004) s. 335
616 Dahlqvist & Linde (2009) s. 13-14; Bonde-Teir & Westerståhl (2005) s. 42-45
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Barn och föräldrar är dessutom sammanlänkade genom att konsumtion till
spädbarn utgör en del av förberedelserna inför föräldrarollen och skapandet av
föräldraidentitet.617 Konsumtion och användning av materiella produkter
fungerar även som sätt för föräldrar att tillskriva spädbarn identitet, som
exempelvis flicka eller pojke, eller kanske skir prinsessa, tuff rock´n roll-baby,
fotbollssupporter eller som unisex-klädd jämställdhetsivrare. Det innebär att
konsumtion till spädbarn påför barn identitet och värderingar på ett sätt som gör
dem till symboliska förlängningar av föräldrarna. Detta gör att den konsumtion
direktreklamen uppmanar till befinner sig i ett gränsland mellan att handla om
att konsumera åt sig själv som vuxen och att konsumera åt sitt barn. I en studie
av vad människor köper för presenter till barn visade det sig att barns
karakteristik och personlighet spelar stor roll för vad det är som införskaffas.
Det betyder att föreställningar om hur barn är har betydelse i vardagens
konsumtion samt att det är av intresse att undersöka hur barns karakteristik
framställs för att uppmuntra till konsumtion.618
Eftersom spädbarn inte kan uttrycka vad de vill ska köpas åt dem handlar
konsumtionsbeslut som rör nyfödda främst om vilka idéer föräldrarna har om
vad barnet behöver (och vill ha). Vad direktreklamen därmed gör är att förse
föräldrar med motiv till konsumtion genom beskrivningar av vad spädbarn är,
uppskattar och behöver. På så vis orienterar reklam nyblivna föräldrar i
föräldraskapet samt utgör en källa för hur föräldrar skapar mening kring
spädbarn.
Trots att den tid i livet när barnen är små, familjelivet formeras och föräldrar
utvecklar sin föräldraidentitet är ett viktigt forskningsområde vad gäller vuxnas
föreställningar om barn har det lilla barnet i konsumtionskulturen ägnats väldigt
lite akademiskt intresse.619 Deborah Lupton menar dessutom att det i princip
helt saknas forskning som utifrån en barndomssociologisk grund intresserar sig
för de allra yngsta.620 Det gör det särskilt viktigt att undersöka hur adresserad
direktreklam framställer just spädbarn och hur de blir använda för att motivera
föräldrar till att konsumera.
I detta kapitel ställs följande frågor om visuell konsumtion och
framställningen av barn i personligt adresserad direktreklam: Vilka bilder och
föreställningar om spädbarn framställs för att få föräldrar att konsumera, och hur
görs spädbarn därmed till påtryckare för konsumtion? Vilka egenskaper och
karakteristik av barn, men också av föräldraskap, är det som produceras och
617 Thompson & Kehily (2008) s. 10, Thomsen & Sørensen (2006) s. 907-927; Layne (2000)

s. 321-346
618 Parsons & Ballantine (2008) s. 311-313
619 Martens (2010) s. 146
620 Lupton (2012) s. 37-38
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reproduceras? Med andra ord undersöker jag hur kommersiell och visuell
barnighet görs när det gäller spädbarn. Den analytiska tyngdpunkten är placerad
vid barn, vilket innebär ett fokus på hur barn framställs och görs samt hur
reklamen argumenterar för vilken konsumtion de behöver, snarare än hur
föräldrar framställs och tilltalas. Men eftersom barn och föräldrar är så starkt
sammankopplade diskuteras även hur föräldrar och föräldraskap hanteras genom
direktreklamen.
Innan jag går närmare in på de barnighetsdiskurser jag finner i materialet och
hur de konstruerar spädbarn som grupp ska jag redogöra för min insamling och
analys av materialet.

Direktreklammaterial och analysmetod
Den adresserade direktreklam som analyseras är insamlad åt mig av tre nyblivna
förstagångsföräldrar. Insamlingen omfattar alla delar av de adresserade
försändelser som på något sätt rör barn och som landade i brevlådan under
barnets första år. Insamlingen inleddes vid ankomsten av den första
reklamförsändelsen. Detta skedde när barnen var mellan tio och elva veckor
gamla, alltså med ett par veckors marginal från den tidpunkt som enligt ”god
marknadsföringssed” är tillåtet. Insamlingen avslutades vid samma datum året
därpå. Med enstaka undantag var de företag som skickade direktreklam inte
företag som föräldrarna tidigare varit kunder hos. Inte heller skickade
föräldrarna in svarskuponger för att bli medlemmar i klubbar eller för att få fler
försändelser från de marknadsförande företagen, vilket en del av direktreklamen
uppmanade till. Det innebär att reklamen som granskas är skickad oombett till
föräldrarna.621

621 Av den adresserade direktreklam som föräldrarna fick under året rörde bara någon enstaka

försändelse annat än barn och föräldraskap. Exempelvis fick en av familjerna ett erbjudande
om lån med billiga räntor, men eftersom vare sig barn eller föräldraskap berördes i försändelsen sållades den bort från insamlingen.
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Tabell 3, Adresserad direktreklam
Insamlingsperiod

Adressat622

Antal
försändelser

Antal
reklamenheter

2008-2009

John, pappa till Maja född
2008

24

107

2010-2011

Ulrika, mamma till William
född 2010

x623

119

2011-2012

Linn, mamma till Oscar född
2011

41

151

Bild 59, direktreklam skickad till och insamlad av John under 2008/2009
Bild 60, direktreklam skickad till och insamlad av Ulrika under 2010/2011
Bild 61, direktreklam skickad till och insamlad av Linn under 2011/2012

Det insamlade materialet är mycket omfattande, komplext och varierat i form
och tilltal. Det består av vykort, lösblad, rabattkuponger, varuprover av blöjor
och barnmat, gåvor, kuvert, annonser, tjocka informationsbroschyrer samt
specialutgåvor av föräldratidningar. Vissa delar av utskicken gör tydligt reklam
för en viss vara eller företag. Andra delar gör inte reklam per se, som
exempelvis ett kuvert som inte alltid visar vilken produkt det gör reklam för,
eller en blöja som i sig inte gör reklam men blir det när den skickas som
produktprov. Eftersom allt skickats som reklamförsändelser har samtliga utskick
och samtliga delar av dem granskats som reklam.
De flesta försändelser som damp ner i brevlådorna hos familjerna är försedda
med information om att företagen som kontaktar dem inhämtat postadressen via
SPAR. Under insamlingsperioden var det möjligt för företagen att beställa
adressuppgifter som möjliggör adresseringen ”vårdnadshavare för (barnets

622 Namnen på föräldrar och barn är fingerade.

623 Antalet försändelser som skickades till Ulrika är oklart eftersom vissa kuvert saknades i

materialet som överlämnades till mig.

191

namn)”.624 Men trots det, och trots att det är i sin roll som vårdnadshavare som
den vuxne får reklamen, användes inte den explicita adresseringen på någon av
de insamlade försändelserna. Det betyder att barnets namn aldrig syns på eller i
försändelserna.
I den första familjen hade mamman upprättat en direktreklamspärr hos SPAR
vilket gör det omöjligt att söka ut henne i registret för att skicka direktreklam.
Reklamen som anlände till familjen var därför enbart adresserad till pappan,
John. I de andra två familjerna hade ingen någon direktreklamspärr, och trots att
det möjliggör adressering till både mamman och pappan var det mödrarna,
Ulrika och Linn, som stod som adressater på samtliga försändelser. Efter
avslutad insamling, några veckor efter att barnen fyllt ett år, minskade flödet av
försändelser, vilket tyder på att företagen som skickat direktreklamen bedömer
att det är särskilt gynnsamt att vända sig till föräldrar under det första året när
marknaden för barnprodukter är ny för dem och många är hemma med barnet.
John fick 24 och Linn 41 separata adresserade försändelser skickade till sig
under respektive insamlingsår.625 Hur många försändelser som skickades till
Ulrika är oklart eftersom vissa kuvert saknas i materialet så som det
överlämnades till mig och det gör att jag inte vet om enstaka reklamenheter,626
som exempelvis lösblad, anlänt i separata kuvert eller i större utskick. Många
försändelser utgörs av flera reklamenheter från flera företag och flest innehåller
de specialutgåvor av föräldratidningar som anlände som produktprov och
uppmaning till tidningsprenumeration. Att tidningarna innehåller så mycket
reklam beror på att de förutom att innehålla visst redaktionellt material fungerar
som reklamplats för andra företags annonser. Totalt innebär detta att materialet
som granskas och som nått de tre familjerna utgörs av 377 (107+119+151)
skilda reklamenheter (bild 59-61).
För att skapa överblick över materialet sorterade jag det inledningsvis i
produktkategorier. Jag fann att de produkter som reklamen oftast marknadsför
syftar till att ta hand om barns kroppar. Det är kläder, blöjor, krämer och
produkter för sömn och ätande, men även vagnar och bärselar samt
säkerhetsprodukter som bilbarnstolar och babyvakter. En annan produktkategori
består av produkter där fokus ligger vid lärande och utveckling. Det är en vid
kategori som innehåller faktaböcker och tidningar om barn och föräldraskap
riktade till vuxna, men också produkter och kurser som syftar till att utveckla
624 Se kapitlet ”Reglering av barn, konsumtion och visualitet”
625 En försändelse innebär ett samlat utskick, exempelvis ett vykort eller ett kuvert med

innehåll.
626 En reklamenhet innebär här en samlad konsumtionsuppmaning från ett företag så som ett

lösblad, broschyr eller annons, oavsett hur den förpackats för att nå familjerna. I de fall en
försändelse från ett enda företag innehåller fler än en del som tillexempel en broschyr och
ett produktprov har de tillsammans räknats som en reklamenhet.
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och stödja spädbarns fysiska, kognitiva och intellektuella utveckling med hjälp
av exempelvis babysimkurser och barnböcker. Lärandeaspekten är också viktig i
många produkter som kan placeras inom en produktkategori där lek är central,
vilket gör att dessa kategorier glider in i varandra. Lekkategorin innehåller
förutom utvecklande leksaker som babygym även mjukdjur, skrammelleksaker,
leksaksbilar och liknande. Nästa produktkategori framställer småbarnstiden som
en period att minnas och dokumentera med hjälp av fotografier, fotoalbum och
produkter för att gjuta av barns händer och fötter. Den sista stora
produktkategorin är mammakläder, amningsprodukter samt kosttillskott för
gravida och ammande kvinnor. Totalt kunde jag alltså identifiera fem
övergripande produktkategorier, som jag betecknar kropp, kunskap, lek, minne
och mamma. Utöver dessa marknadsförs i lägre utsträckning även ett antal andra
typer av varor, så som inredningsföremål, försäkringar, smycken, boende, privat
sjukvård, välgörenhet och diverse nätbutiker. Denna inledande kategorisering
påvisar ett meningsskapande kring vad barn och föräldrar behöver för produkter.
Föräldrarna datummärkte reklamen vid det tillfälle då försändelserna dök
upp i brevlådan. Det möjliggjorde för mig att granska hur reklamen inte bara
talar om vad barn behöver utan också om när. Hur reklamen på så vis
framställer barn i förändring är en av de aspekter jag undersökt närmare. Främst
har jag dock intresserat mig för reklamens bilder av och texter om barn. Jag har
på detaljnivå kritiskt analyserat med och mot materialets beskrivningar,627 sökt
efter återkommande mönster i materialet som helhet628 samt lagt vikt vid hur
såväl synliggöranden som osynliggöranden uttrycker specifika sanningsanspråk
som formerar diskurser629 om spädbarn som kategori och som konsumenter i
förlängning till sina föräldrar.
Barn görs visuellt när barnkroppar syns, vilket innebär att i direktreklamen är
framställningen av kropp, kläder och i vilka sammanhang barn syns viktiga för
att förstå hur diskurser om spädbarn skapas. Materialet aktualiserar även
spädbarn när kroppar inte syns. Färgsättning av annonser och produkter, texter
om spädbarn samt tidpunkten för när marknadsföringen når familjerna är lika
betydelsefulla delar av hur spädbarn framställs visuellt och görs till
konsumtionspåtryckare. Det innebär att bilder av barns kroppar bara är en av
flera aspekter som bygger upp barnighetsdiskurser i materialet. Jag kommer nu
att diskutera de tre dominerande diskurserna och hur de är sammankopplade
med specifika konsumtionsprodukter, specifika sätt att visualisera små barn på
samt skilda sätt att skapa mening kring hur spädbarn är.

627 Rose (2007) s.12; Janks (1997) s. 329-331; Patterson (1997) s. 425
628 Rose (2007) s.142-155; Fairclough (1992) s. 117-118, 233-234
629 Rose (2007) s. 161, 164-165; Fairclough (1995) s. 58
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Spädbarnets barnighet
Spädbarn dominerar materialet visuellt eftersom de flesta människor som syns i
bild uppskattningsvis är i åldrarna noll till två år. Av de 3072 människor som
förekommer i materialets bilder figurerar barn 2056 gånger. Med så många
bilder av barn knyter kapitlet an till tidigare forskning om hur barn framställs i
bild. Särskilt betydelsefull är Higonnet som visar att det är bilder av naiva,
oskuldsfulla och naturliga barn som sedan romantiken dominerat bildkonsten
och den visuella kulturen i västvärlden. Hon menar att trots samhälleliga
förändringar, nya bildtekniker och skilda syften med att visa barn som gulligt
naiva på ett romantiskt sätt reproduceras sådana framställningar än i dag, samt
att de är särskilt vanliga i kommersiella sammanhang.630 Higonnets
huvudmaterial är dock inte reklam, utan konst. Men historikern Gary Cross som
skriver om reklamannonser från 1900-talets USA är enig med Higonnet. Han
konstaterar att barn ofta syns i reklam på ett romantiserat sätt med ett uttryck
som han kallar ”wondrous innocence” – förundrad oskuldsfullhet. Den typiska
scen han beskriver för det förväntansfulla uttrycket återfinns i reklambilder av
barn placerade vid en gran framför oöppnade julklappar.631 Tyvärr gör Cross
inte några ingående bildanalyser och nämner heller inte hur det coola barn, som
han menar har kommit att konkurrera med det gulliga barnet, ser ut. Cool
beskriver han istället utifrån ett leksaksutbud för barn där ungdomskultur,
tuffhet, skräck och äckel betonas.632 Boulton å sin sida visar däremot hur
visualiseringar av coola barn görs i reklam. Fokus ligger då på en visualiserad
likhet med vuxna och ett allvarligt och kaxigt ansiktsuttryck utan leenden.633
Higonnet hävdar att kommersiella bilder av barn på romantiserade sätt ofta
visar utklädda barn, barn tillsammans med husdjur, som änglar, keruber eller
älvor, framställda som vuxna i miniatyr alternativt i scener som påminner om
Madonnan och Jesusbarnet.634 I det direktreklammaterial som granskas här finns
dock inte alla dessa typer representerade. Däremot finns en mängd bilder som
faller in under bildkategorin änglar/keruber/älvor. Patricia Holland som utifrån
en icke-definierad samling populärkulturella bilder av barn ägnar ett helt kapitel
åt spädbarn skriver att de ofta blir framställda som visuellt tilldragande små
änglar eller puttisar.635 Sammankopplingen mellan barn och änglar görs även av
Gill Valentine som menar att den syn på barn som dominerar i samhället bygger
630 Higonnet (1998) s. 73-76
631 Cross (2004a) s. 183-201
632 Cross (2004b) s. 122-125, 130
633 Boulton (2007) s. 759, 780-781
634 Higonnet (1998) s. 73-76
635 Holland (2004) s. 25-28
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på en tolkning av att barn är oskuldsfulla och änglalika. Hon menar dock att det
samtidigt existerar en utbredd syn på barn som okontrollerbara och farliga
jävlar, något hon särskilt kopplar till synen på ungdomar.636 Chandra Mukerji
för ett liknande resonemang kring denna dubbelhet men då gäller det att små
barn å ena sidan tolkas som oerhört värdefulla och anses behöva bemötas på ett
förstående sätt, samtidigt som de betraktas som störande små monster.637
Tora Korsvold som analyserat reklamannonser från den norska
klädtillverkaren Helly Hansen ser dock ytterligare ett sätt att framställa barn på.
Hon visar att barn från 1980-talet allt oftare framställs som positivt aktiva,
starka, nyfikna och kompetenta individer.638 Det är något som verkar antyda att
det passiva romantiska barnet är på väg bort, men också att det aktiva barnet inte
alls behöver vara lika vuxna eller bli sammankopplade med någonting coolt eller
skrämmande. Inte heller i Korsvolds artikel visas dock några bilder vilket gör att
det inte är klart hur barnen visualiseras eller om det bland de barn hon talar om
finns några spädbarn.
Jag kommer nu att diskutera vad som karakteriserar de tre diskurser av
barnighet som kommer till visuellt uttryck i adresserad direktreklam samt visa
hur de förhåller sig till den tidigare forskningen.

Flyktighet och nostalgi
Den första barnighetsdiskurs som aktualiseras i materialet innebär en utveckling
av Higonnets och Hollands romantiska bildkategori änglar/keruber/älvor. I detta
avsnitt kommer jag att visa på vilket sätt direktreklam framställer änglabarn och
sammankopplar spädbarn med flyktighet och nostalgi.

636 Valentine G.(1996) s. 581, 587-588
637 Mukerji (1997) s. 178
638 Korsvold (2012) s. 12
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Bild 62, framsida av reklamfolder från Den Svenska Porträttklubben
Bild 63, helsida ur reklamfolder från Den Svenska Porträttklubben
(skickad till Ulrika)

Det visuellt säregna med bildtypen änglar, keruber och älvor är enligt Higonnet
att lättklädda barn i en visuell sammanblandning av ängel och putti framställs
som sagolika eller himmelska varelser.639 Vingar är inte nödvändiga för att
skapa intrycket men det är något som dessa barn ibland är försedda med. Vad
som utmärker bilderna är däremot en förundran kring barns kroppar framställda
som ljuva och eteriska. På en helsida i en folder från Den Svenska
Porträttklubben, som är en sammanslutning av professionella fotografer, syns en
rad varianter av barnbilder som, med undantag för de två barnen i en bil,
samtliga framställer detta änglalika barn. Det som visas fram är förtjusande
gulliga barn som inte gråter, skriker eller trilskas utan nöjt och stilla låter sig
betraktas och älskas. Barnen är i olika storlekar och åldrar, där den minsta,
avklädd och buren av en lika avklädd man ser ut att bara vara några veckor,
medan de äldsta vingprydda flickorna i mitten ser ut att vara i två- treårsåldern.
De är visualiserade som änglalika genom vingarnas och klädernas anknytning
till en sagovärld, medan de mindre barnen mer påminner om knubbiga nakna
keruber.
Med de här fotografierna och under rubriken ”Fotografera det finaste ni har”,
uppmanar Den Svenska Porträttklubben nyblivna föräldrar att studiofotografera
639 Higonnet (1998) s. 34-35
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sitt barn. Med valet av exempelbilder visar porträttklubben inte bara vilka typer
av bilder föräldrar kan köpa av sitt barn utan också hur en ”bra” bild av ett
spädbarn bör se ut. De skapar idealbilder som föräldrar förväntas vilja betala
pengar för samtidigt som de skapar ideal för hur det egna barnet visuellt bör bli
ihågkommen.
Texten i den röda rutan på sidans mitt betonar att porträttfotografering av
spädbarn har gamla traditioner och påpekar att motivet, alltså barnet, förändras.
Det är således viktigt att snabbt nappa på reklamens erbjudande eftersom det
kommer snart kommer att bli försent att skapa minnen som ser ut på det här
sättet. Genom att slå an en ton av tradition och risken att förlora minnet av hur
gulligt barnet en gång såg ut görs barn till någonting flyktigt och nostalgiskt som
enbart finns en kort stund för att förändras och sedan för alltid vara borta.
Särskilt intressant i det hänseendet är den nedersta bilden där ett barn griper
efter en såpbubbla, eftersom Higonnet menar att såpbubblor är en del av den
nostalgiskt romantiska bildtraditionen.640 I Sverige visar dock Karin Sidén att
såpbubblorna har ännu äldre anor och då som förgängelsesymboler som syns i
porträtt av döda barn från 1600-talet.641 Såpbubblornas koppling till förgängelse
och flyktighet tillför därmed en ytterligare nostalgisk aspekt i Den Svenska
Porträttklubbens folder samt förstärker beskrivningen av barndom som
någonting kortvarigt.
Resonemanget kring bilden från Den Svenska Porträttklubben skiljer sig inte
avsevärt från hur Higonnet resonerar om det romantiska bildidealet som
helhet.642 Dock används relationen mellan barn och änglar även som argument
för annan konsumtion än fotografering vilket gör att det änglabarn jag finner är
en klart markerad kommersiell kategori. Det görs i förhållande till en speciell
visualitet, till speciella produkter och det ställer i slutändan specifika krav på
konsumtion.

640 Higonnet (1998) s. 32-33
641 Sidén, (2001) s. 258
642 Higonnet (1998) s. 28-29, 86
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Bild 64, ballerinaskor, Utsnitt ur vårkatalog från Jollyroom.se
(skickad till Linn)
Bild 65, utsnitt ur annons från Little Fairies, Baby, Föräldrar & barn, s. 48
(skickad till Linn)
Bild 66, annons från Englagåva, Vi Föräldrar Baby, s.46 (skickad till Linn)

Bild 67, Annons för Angel, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s. 36
(skickad till Linn)
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I direktreklamen marknadsförs kläder som låter föräldrar skapa sitt barn som ett
änglabarn. Exempel på det är små vita och guldiga ballerinaskor med rosetter,
hjärtan och den broderade texten ”älskling”, liksom vita skira kläder i
gammaldags snitt (bild 64, 65 och 66). Kläderna ovan påminner om dem som
flickorna med änglavingar i annonsen från Den Svenska Porträttklubben bär och
är enligt den ena annonsens text menade för dop och fest. Detta visar att det
vitklädda änglabarnet är ett visuellt ideal särskilt kopplat till sådant som är
särskilt minnesvärt och högtidligt. Att butikerna som marknadsför kläderna har
namn som Englagåva och Little Fairies visar dessutom att annonserna skapar
explicita kopplingar i text mellan barn, änglar och sagofeer. En liknande
språklig koppling görs i en annons publicerad i specialutgåvan av tidningen
Föräldrar & Barn Baby som skickats till Linn. Annonsen visar ett barn
framställd som en knubbig kerub, försedd med änglavingar, som marknadsför en
sitt- och liggmöbel som uppkallats efter det engelska ordet ängel, ”angel” (bild
67). Att både barnet och möbeln liknas vid änglar förstärks i bildtexten där
möbeln skrivs fram som ”En vaktande ängel som vakar över ditt änglabarn”.
Texten beskriver att möbeln har ett ”svävande uttryck” som skapar en ”lugn och
trygg atmosfär” för barnet, vilket säger något om den lugna mjukhet ett
änglabarn behöver. Den vita möbeln i vita omgivningar som knyts samman med
vitklädda barn ger också annonsen ett lugn som enbart bryts av det gul-röda
märke som försäkrar att detta är en prisbelönt kvalitetsmöbel. Sammantaget ger
annonsen uttryck åt en logik att det finaste, alltså barnet, ska förses med det
finaste, alltså produkter av bästa kvalitét. Änglabarnet är ett ovärderligt barn
som föräldrar ska bemöta genom att konsumera produkter som motsvarar dess
oöverstigliga värde.

Bild 68, Annons för Teddykompaniet, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1,
s.17 (skickad till Linn)
Bild 69, Framsida på annonsblad från Semper (skickad till Linn)

199

Bild 70, utsnitt ur annons för Andningslarm.se, Föräldrar & barn, baby
(2008) s. 46, (skickad till John)

Änglabarn framstår som barn med stort behov av lugn och ro, vilket förstärks av
de bilder i materialet där barn vilar och sover i mjuka, vita eller pastellfärgade
omgivningar. Exempel på det syns i Teddykompaniets annons och i Sempers
annonsblad med texten ”Godare natt!” för välling marknadsförd som ett ”paket
god natt” (bild 68 och 69). Den lugna och trygga atmosfären som vilar över
änglabarnet är dock inte garanterad föräldrarna, vilket tydliggörs av de
babyvakter, vars funktion är att snabbt låta föräldrarna höra om barnet vaknar,
samt andningslarm som varnar om barnets andningsfrekvens avtar. En av dessa
produkter är ”Angelcare” (bild 70) där ljudupptagaren som placeras hos barnet
designats som en stiliserad ängel med vingar. I samma annons marknadsförs
andningslarmet ”Babysense” som är en produkt för att stilla föräldrars oro för
andningsuppehåll och plötslig spädbarnsdöd.
Andrea Prothero som studerat annonser för småbarnsartiklar riktade till
mödrar skriver att de ofta utformas med argumentet att barn utsätts för risk,
skada, eller hälsoproblem om inte produkterna införskaffas. Hon menar att
strategin är välanvänd eftersom företagen bakom marknadsföringen är medvetna
om att många kvinnor är rädda att riskera sitt barns hälsa och för att framstå som
dåliga mödrar.643 Den värsta rädslan är förstås att barnet kan dö, vilket gör
säkerhetsprodukter som andningslarm till en väldigt speciell produktkategori.
Eftersom plötslig spädbarnsdöd, som visserligen drabbar få men tillsynes friska
spädbarn, får alla nyblivna föräldrar att stå inför ett mer eller mindre imaginärt
dödshot kommer andningslarm som sådana att associera till rädsla och risk. Som
jag tidigare visat i analysen av lag- och regelverk får direktreklam inte oriktigt
643 Prothero (2006)
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och inte utan vägande skäl spela på rädsla eller hota med risker kring vad som
kan ske om produkter inte införskaffas.644 Den marknadsföring som granskas
här utfärdar heller inga hot eller spelar på rädsla explicit. Trots det fungerar
reklamen hotfullt eftersom själva produkten påminner om av vad som skulle
kunna hända om andningslarmet inte finns där och varnar om barnet plötsligen
upphör att andas. I reklamen finns därmed ett inbyggt hot där betraktaren på
egen hand ska förstå att andningslarm fungerar som en skyddsängel som kan
säkerställa att barnet inte dör och i en omskrivning blir en ”riktig” ängel i
himlen.

Bild 71, Matilda Faye Weaver-Hightower, avliden vid födseln 2006,
foto Gail Mooney, Moonshot Photography.
Publicerad i Weaver-Hightower (2012). s. 471
Bild 72, avlidet spädbarn, Island 1930-tal, foto Magnus Olafsson.
Publicerad i Jensen (1994). s. 203

Med den hotande barnadöden som bakgrund riskerar det barn som syns på
förpackningen till andningslarmet ”Babysense” att framstå som ett dött barn.
Barnets ögon är stängda och vi kan inte av bilden avgöra om det andas eller ej. I
jämförelse med barnet i Teddykompaniets annons (bild 68) är barnet på
förpackningen kompensatoriskt rosig om kinderna och har väldigt rosa mun och
öron, som för att förvissa betraktaren om att barnet lever och sover skönt.
Jämförs dessa båda bilder med fotografiet av den dödfödda Matilda Faye
Weaver-Hightower ser vi dock hur änglabarnet som barn- och bildideal rör sig
mellan liv och död (bild 71).645 Den mjukt inbäddade döda Weaver-Hightower
644 MD 1991:2; ICC (2011) artikel 4, s. 7; SFS 2008:487, Tillkännagivande med anledning

av marknadsföringslagen, punkt 12

645 Weaver-Hightower (2012) s. 471
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ser minst lika levande ut som de sovande barnen i reklambilderna. Omvänt kan
reklamens barn tolkas som döda. Jag vill dock påstå att få skulle göra den
tolkningen, vilket alltså inte har att göra med hur barnen framställts visuellt att
göra, utan med att vi idag är ovana vid att se bilder av döda barn. I början av
1900-talet var det däremot vanligt i Norden att fotografera och bevara bilder av
döda barn som minnen. Fotografier som bild 72 av ett avlidet barn klädd och
inbäddad i vitt var vanliga i människors fotoalbum och i den visuella
kulturen.646 Därefter har döden försvunnit ur fotoalbumen för att, enligt Eva
Åhrén Snickare, ersättas av andra, tidigare otänkbara bilder. Gravida magar,
amning och förlossning, som tidigare var lika osynliga som döden är nu, fyller
människors fotoalbum idag.647 Motsvarande visuellt skifte som i fotoalbumen
kan nog inte sägas ha skett i marknadsföring då jag är tveksam till att
dödsbäddsbilder av barn någonsin använts i reklam. Däremot är de bilder som
Åhrén Snickare menar ersatt dem synnerligen närvarande tematiker i
direktreklamen.

Bild 73, annons för ekologisk bärsjal från Aldoria, Föräldrar & barn Baby
(2011), nr. 1, s. 48 (skickad till Linn)
Bild 74, utsnitt ur reklamfolder från Den Svenska Porträttklubben
(skickad till John)

646 Jensen (1994) s. 204-207; Åhrén Snickare (2002) s. 176-186
647 Åhrén Snickare (2002) s. 188
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Bild 75, annons för amningsprodukter från Meddela, Vi föräldrar Baby (2010)
s. 44 (skickad till Ulrika)
Bild 76, baksida för ett stort reklamutskick med flera företags reklam i,
skickad av TresMentorAB (skickad till John)

Gravidititet, amning och förlossning återkommer på flera sätt i materialet.
Framförallt eftersom det är tematiker som genomsyrar marknadsföringen av
konsumtionsprodukter anpassade för varje steg av processen från början av en
graviditet till förlossning och den ammande tiden därpå. I marknadsföringen för
dessa produkter, men även i direktreklamen som helhet finns en mängd bilder av
gravida magar, ammande bröst och informationstexter som rör kvinnokroppen
under och efter förlossningen. Bilder som bild 73, 75 och 76 där kvinnokroppen
fungerar som en trygg bakgrund framställer modern som en livgivare som
änglabarnet står i ett symbiotiskt förhållande till och får sin självklara trygghet
och kärlek från. Tillsammans blir spädbarnet och kvinnan en symbol för livets
början. Det innebär att icke-existensen som den här varianten av änglabarn är
sammankopplad med inte främst är döden utan fosterstadiet och tillblivelsen i
kvinnans kropp och i förlängningen det tillstånd av ickeexistens som föregår det.
Detta gör att bilder som de ovan låter oss kontemplera över hur mirakulöst livets
början är samt gör kvinnors, men ännu mer små barns avklädda eller ljust klädda
kroppar till ett förkroppsligande av det rena och det oförstörda, av kärlek och
framtidshopp.
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Bild 77, annons för Mymindbox.se, Baby, Föräldrar & barn, s. 47
(skickad till Linn)
Bild 78, annons för Ateljé Lööf, Baby, Föräldrar & barn, s. 46
(skickad till Linn)

Bild 79, annons för Lifestone, Vi Föräldrar Baby, s. 47 (skickad till Linn)
Bild 80, annons för Lena B. Design, Föräldrar & Barn Allt det bästa för din
baby. (2010) nr. 1-10, s. 46, (skickad till Ulrika)
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Vad jag nu visat är att värden av nostalgi, kärlek, rädsla för förlust men också
framtidshopp är sammanknutna med det mirakulösa och upphöjda änglabarnet.
Det är värden som används i och blir transformerade till argument om
konsumtion. Vi har sett exempel på hur Den Svenska Porträttklubben uppmanar
till att föreviga barn som änglabarn, men det kan även dyrkas, minnas och
betygas kärlek genom konsumtion av andra produkter. Mymindbox.se använder
ett vitt romantiskt uttryck med snirkliga bokstäver i annonsen för en ”babylåda”
att samla minnen i (bild 77). Återigen blir nostalgi, och kanske även död,
närvarande genom att boxen syns som en liten vit kista där minnen från det som
varit kan förvaras och begrundas. Ateljé Lööf uppmanar betraktaren att ”samla
dina älskade barn” i ett smycke med fotografi eller som berlocker utformade
som flickor, pojkar och änglar (bild 78). Med rubriken ”Mina barn har jag
närmast hjärtat” marknadsför också Lifestone berlocker, i form av hjärtan med
beställarens barns förminskade hand- och fotavtryck ingraverade (bild 79).
Smyckena fungerar som en nostalgisk påminnelse om det som varit samtidigt
som konsumenten visuellt och symboliskt visar upp kärleken till sina barn. Att
det särskilt är kvinnor som ska göra det betonas i annonsen för Lena B. Design
där ett smycke som kallas ”Moderskärleken” som liknar en kvinna som
omfamnar ett litet barn marknadsförs tillsammans med ”Skyddsängeln” som ser
ut som ett hjärta i form av en stiliserad ängel med vingar (bild 80). Den kärlek
och det lilla barn smyckena ska associera till representeras i annonsen av ett litet
naket spädbarn buren av en vuxen person. Bilden är beskuren och mörklagd så
att den vuxne glider in i bakgrunden och visar fram barnet i ljuset som det allra
viktigaste. Om igen finns i annonsen en påminnelse om både kärlek och förlust
eftersom berlocken som kallas ”Skyddsängeln” antyder att barnet är utsatt och
förväntas behöva skydd. Sammantaget skapar dessa annonser barn som
ovärderliga och till vilka föräldrarna hyser sådan kärlek att det ska manifesteras i
produkter som kan visas upp och bevaras.
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Bild 81, annons för Natusan, Allt det bästa för din baby Föräldrar & barn, nr
1-10, s. 2, Föräldrar & Barn Allt det bästa för din baby (2010) s. 2 (skickad
till Ulrika), Föräldrar & barn, Baby (2011) nr. 1, s. 2, Vi Föräldrar Baby
(2011) s. 2 (skickad till Linn). Med annan text finns bilden som framsida på
broschyr från Natusan (skickad till Ulrika).

Bild 82, utsida av två olika reklamblad för Coops ekologiska serie Änglamark
(skickad till Linn)
Bild 83, ekologisk barnmat, Utsnitt ur folder för Semper (skickad till Linn)
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Ett annat sätt att manifestera kärlek är genom omsorg. Det är något som
aktualiseras i marknadsföring av speciellt milda, mjuka och barnanpassade
produkter där änglabarnets oförstördhet används som motiv för inköp av
produkter som kan garantera särskilt omtänksam behandling av spädbarnets
kropp. Natusan argumenterar för vikten av att ömsint vårda spädbarnets hud
med parfymfria produkter under sloganen ”Med omtanke för livet” och en bild
av ett putti-liknande barn med bulliga hudveck (bild 81). I annonsen visas att
produkterna är märkta med såväl Astma-Allergiförbundets märkning som
miljömärkningen Svanen. Detta kopplar samman barn med renhet, natur, miljö,
och miljöhänsyn vilket gör att ordet ”livet” i rubriken kan tolkas som någonting
relaterat till det enskilda barnet och dess framtida väl och ve såväl som till
naturen och livet som helhet.648
Kopplingen till miljöhänsyn görs även i det utskick som marknadsför Coops
ekologiska serie Änglamark (bild 82). Här ser vi ett avklätt barn i en vit blöja
sittande bredvid Änglamarks avskalade förpackningar. Natusans barn med sin
bulligt veckade kropp mot ett fluffigt vitt badlakan får här sin visuella
motsvarighet inte bara i barnet, utan också i den himmelsblå bakgrund som
formats till ett bulligt moln samt i annonstextens rundade bokstäver. De runda
formerna förstärker intrycket att produkterna är mjuka och snälla och de bleka
ljusa färgerna signalerar himmelsk renhet vilket kopplar värden av
oskuldsfullhet till såväl produkterna som till barnet. Visuellt försäkrar företagen
att deras produkter behandlar barn lika mjukt och rent som de behandlar miljön,
och vice versa.
Enligt samma visuella logik om att barn,eftersom de är särskilt känsliga
behöver, och är värda, särskilt rena produkter lyfts fram när ekologisk och
tillsatsfri barnmat blir marknadsförd. Semper använder ett bulligt vitt moln som
signalerar renhet som markör för sitt ekologiska barnmatssortiment (bild 83). I
foldern som förpackningarna syns i finns ingen text som argumenterar för varför
barn bör äta ekologiskt framställd barnmat utan ”hemliga ingredienser”, socker,
färgämnen och konserveringsmedel. Det är istället framställt som den givna
utgångspunkten. Vad som då sker är att det som kan tänkas vara icke-naturligt,
så som parfym, vanliga livsmedelstillsatser eller icke-ekologiska råvaror blir de
kontraster som samtidigt ifrågasätts och görs till implicita hot mot barnets
föreställt oförstörda kropp. I förlängningen framstår de som hot mot barnets hela
framtid och livsmiljö eftersom den miljövänlighet som lyfts fram indirekt syftar
på och påminner om miljöförstöring. Sammantaget gör detta att de produkter
som framförs som lika oskuldsfullt snälla och rena som barn, fungerar som
symbol för en dubbel omsorg om såväl barnets kropp och miljö, nu och i
framtiden.
648 Halldén (2009) s. 8-19
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Det romantiska änglabarn som Higonnet och Holland identifierar som ett
återkommande sätt att avbilda barns kroppar på samt en bildtyp sammankopplad
med en viss föreställning eller förståelse av barn,649 är som jag nu visat, en
vidare visuell kommersiell kategori. Änglabarnet syns inte enbart i
framställningar av barns kroppar utan även i utformning av produkter och i
annonsers visualitet. Produkter som påminner om änglar, vita och avskalade
förpackningar, ekologiska produkter, minnessaker och vita moln är något som
också framställer änglabarn. Denna barnighetsdiskurs skapar mening kring barn
som mirakulösa och värdefulla, som passiva och sårbara vilket gör änglabarnet
till en figur som fungerar som en påtryckare för konsumtion. Dess eteriska
ljuvlighet ska fångas och bevaras för framtiden, det ska begrundas och betittas
genom porträttfotografier och minnessaker samt kräver konsumtion av produkter
som har särskilt god kvalité och som är lika sagolika, milda och oförstörda som
änglabarnet själv.
Denna diskurs av spädbarn utmanas av den framställning som jag kommer
att diskutera i det följande.

Nyfikenhet och upplevelser
I stark kontrast till det passiva änglabarnet syns i materialet ett aktivt barn med
andra behov och andra typer av konsumtionsvaror kopplade till sig. Här syns
tåliga, klättrande och kladdande utåtriktade barn som är aktiva och
upplevelsetörstiga, beskrivna med ord och epitet som pigg, härlig, glad, rolig,
äventyr, lek, upptäcka, upptäckarglädje, livsnjutare och äventyrare.

Bild 84, framsida av folder från Semper (skickad till Linn)
649 Higonnet (1998) s. 73-76; Holland (2004) s. 25-28
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Bild 85, annons för gladagrodan.se, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s. 44
(skickad till Linn)
Bild 86, utsnitt ut två olika försändelser från Semper
(skickade till Ulrika och Linn)

På framsidan av en folder om barnmat har Semper placerat en bild av ett barn i
jeans och randig tröja stadigt sittande i en röd barnstol med en lika röd blank
matskål på huvudet (bild 84). Med grötkladd kring munnen som stort visar fram
två små tänder, bemöter barnet betraktaren med en vaken busig blick. Istället för
något ljuvt finns en humor och tokrolighet i bilden som försetts med texten ”Det
finns olika sätt att äta gröt på”. Texten uttalar en acceptans för barns sätt att göra
saker på ”fel” sätt och signalerar att det är härligt att äta Sempers gröt, oavsett
om det görs prydligt eller ej.
I annonsen från gladagrodan.se syns också kladd och barn som stökar till
(bild 85). Visserligen syns änglabarnets ljusa färgskala i annonsen men de här
barnen gör något och vill något vilket får dem att inte bara existera passivt i
bilden för att beundras. Barnen har försetts med namn vilket individualiserar
dem och gör dem till personer och personligheter. Dessutom gör texterna
”härliga färger” och ”personliga tryck”, som placerats med något som ser ut som
talstreck invid barnens huvuden, att barnen tillskrivs åsikter. Ingående utforskar
de kladdiga färgburkar och av färgen i ansiktet att döma utforskas även färgens
smak. För att den här bilden av barn ska komma till stånd görs samtidigt ett
annat föräldraskap än det vi såg tidigare. Här finns inte ett vördande
föräldraskap med rädsla för färgämnen och konserveringsmedel utan ett
föräldraskap som tillbakalutat uppmuntrar barn att orientera sig mot sin
omvärld.
I en bild från Semper syns ett barn som med bestämd min biter på en badboll
i form av en jordglob i anslutning till texten ”Ett charmtroll med stor aptit”.
Texten och barnmatsproducentens logotyp relaterar ”aptit” till mat och hunger,
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men i förhållande till jordgloben blir aptiten symboliskt riktad mot yttervärlden
och hungern en hunger på upplevelser (bild 86). Det gemensamma för
annonserna är att barn tillskrivs personlig agens, nyfikenhet och egen vilja samt
att det är i förhållande till det som föräldrar ska konsumera.

Bild 87, framsida på vykort för Pampers active fit (skickad till John)
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Bild 88, annons för Linnéas sim-skola, Föräldrar & Barn Allt det bästa för
din baby. (2010) nr. 1-10, s. 23, (skickad till Ulrika)
Bild 89, annons för Piggelins barnsim, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s.
19 (skickad till Linn), Föräldrar & Barn Allt det bästa för din baby. (2010) nr.
1-10, s. 24 (skickad till Ulrika)

I form av ett vykort meddelar Pampers att det är viktigt att blöjor ger full
rörelsefrihet och hävdar att deras blöjor ”Hjälper ditt barn att röra sig snabbt”
(bild 87). Förklaringen till varför det är viktigt att barn ska röra sig snabbt görs
inte med ord utan visuellt med hjälp av en samling inramade snap-shotsbilder.
Barnet i bilderna går, kryper, puttar en vagn framför sig, lyfter armen i vädret,
ser sig om och ser ut att skynda vidare. Fotografen verkar inte ha hunnit med att
ordentligt fånga barnet innan det i sin äventyrslusta dragit vidare mot nästa
intressanta upptäckt. I förhållande till änglabarnets passivitet och vackra
stillsamma bilder framstår de inramade bilderna som ”dåliga”. Men vad de gör
är att hävda en annan sanning om vad barn är, nämligen rörliga, levande och
med en målinriktad framfart. Förklaringen till varför barn behöver blöjor som
ger rörelsefrihet blir enligt bilderna att barn är sådana att de vill röra sig och ge
sig ut på äventyr. Att inte ge barn den friheten innebär då ett återhållande och ett
övergrepp på det inre driv som karakteriserar barn. Det skapar en logik som
innebär att föräldrar som inte köper blöjor som hjälper barn att röra sig snabbt
brister i föräldraansvar.
Vad Pampers gör är att hävda vikten av att konsumera rätt för att
tillfredsställa barns lust till fysisk rörelse och utforskande i vardagen.
Direktreklamens specialutgåvor av föräldratidningar innehåller också en mängd
information och annonser för babysimkurser som uppmanar föräldrar att utvidga
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barns upplevelser från det vardagliga till något mer spektakulärt. Annonserna
liknar ofta de från Linnéas simskola (bild 88) och Piggelins barnsim (bild 89)
där barn med finurliga leenden ”simmar” i ett glittrande blått poolvatten. I
annonsen för Piggelins barnsim får vi med hjälp av undervattensfotografering se
ett spädbarn som med pigga ögon nöjt dyker under ytan. Det här är orädda barn
som använder sina kroppar och som framställs ha lust och behov av att få mer
utmanande upplevelser än vad hemmet kan erbjuda. Annonsernas logotyper i
form av en lila sprattlig säl och en randig grön fisk kopplar samman barn med
fantasifulla vattendjur, vilket antyder att med hjälp av de här företagen ges barn
möjlighet att njuta av vatten på ett skojigt och lekfullt sätt. För att tillfredsställa
barns behov av upplevelser och fysisk rörelse ska föräldrar alltså konsumera
roliga och fysiskt aktiverande aktiviteter.

Bild 90, Annons för Fisher-Price, Föräldrar och barn Baby (2008), nr. 1, s. 13
(skickad till John).
Bild 91, ”Liten knytskola”, Föräldrar & Barn Allt det bästa för din baby.
(2010) nr. 1-10, s. 36 (skickad till Ulrika).

Även de barn som i den här bildkategorin visas som relativt stilla är aktiva och
orienterar sig mot sin omgivning. I annonsen för Fisher-Price sitter barnet stabilt
fast i en fantasifullt utformad lekgunga men pekar stort och skrattar medan hon
eller han tittar på de leksaker som dinglar ovanför huvudet (bild 90).
Lekgungans färgglada utformning och hängande leksaker visar att föräldrar bör
bemöta barn som upplevelsetörstiga varelser med konsumtion av aktiverande
produkter. Rubriken säger att ”barn älskar att leka titt-ut med sina vänner” vilket
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påvisar att barn är intresserade av ”vänner” i form av färgglada leksaker. Det
kan också tolkas utvidgat som vänner i mänsklig gestalt. Detta skapar ett socialt
barn, intresserad av andra än sig själv, vilket vi ser prov på i en av
specialtidningarnas redaktionella material där det demonstreras hur en ringsjal
används. I de tre rutor som visar handgreppen för att få barnet på plats i sjalen
verkar kvinnan behöva anstränga sig för att få den stretande lilla kroppen på
plats, medan barnet vill något annat och inte släpper den intressanta fotografen
med blicken (bild 91).

Bild 92, annons för Libero, Föräldrar och barn Baby (2008), nr. 1, s. 52
(skickad till John).
Bild 93, provblöja från Pampers (skickad till Ulrika).
Bild 94, reklamblad skickad tillsammans med provblöja från Pampers
(skickad till John).

Bild 95, Annons för Lekvira, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s. 47
(skickad till Linn).
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Som jag redan antytt finns andra färgskalor och andra typer av symboler
kopplade till det upplevelsecentrerade nyfikna barnet än till änglabarnet. Det är
en visualitet som kan betecknas som färgstark, lekfull och fantasifull vilket gör
att barn inte förefaller som oskuldsfullt heliga utan snarare färgstarkt härliga. I
Liberos annons med en extrem närbild av ett barn och en kvinna med gravid
mage ser vi prov på det. Magen behandlas inte vördnadsfullt som i bild 74.
Målad med prickar och en stor blomma ståtar den istället över ett par svarta och
gula tangatrosor (bild 92). Inte ens blöjorna som barnet bär är rent vita och
avskalade utan svagt mönstrade. Men än mer färg syns på de blöjor som anlände
som produktprover. Ulrika och Linns reklamförsändelser innehöll blöjor
dekorerade med färgglada figurer och djur och till John kom en blöja med
snickaren Byggare Bob på (bild 93 och 94). Den bjärt färgglada annonsen från
Lekvira marknadsför ”Leksaker för leende barn”, och konstruerar på så sätt ett
argument för att saker till barn och saker som får barn att le, leka och uppleva
ska vara skojigt färgrika (bild 95).

Bild 96, ena sidan av ett lösblad för Pampers, skickad till Ulrika. Den övre
bilden visar lösbladet i original med luckorna stängda medan den nedre visar
hur bilden ser ut när luckorna öppnats och plockats bort.
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”Ditt barn ser världen som ett äventyr” skriver Pampers på ett limmat lösblad
konstruerat som en adventskalender med tre luckor som går att öppna (bild 96).
Bilden visar ett sovrum där ett barn rider på en mans rygg. Öppnas de tre
luckorna syns andra bilder som förefaller representera hur barnet ser på sakerna i
rummet. Den fantasivärld som framträder gör pappa till en arbetshäst, sittpuffen
till ett flygande tefat och in genom fönstret tränger en djungel. Bakom den
vardaglighet som vuxna ser, framställs barn uppleva någonting annat, någonting
mer färgglatt, galet och fantasifullt. Det Pampers säger sig veta att barn ”ser” är,
till skillnad från resten av lösbladets fotografiska realism, tecknade figurer i
klara färger med breda svarta konturer som tagna ur en bilderbok. Det gör
vuxnas värld konkret och verklighetsförankrad medan barns är fantasifull,
färgglad och ”overklig”. Sammantaget skapas en logik om att barn är
fantasifulla och upplevelseinriktade, ”ser världen som ett äventyr” och hör
samman med och ska bemötas med lika fantasifulla och upplevelserika
produkter fyllda av färger, former, figurer och lek. Det är ett sätt att föreställa
sig barn som uppmanar till konsumtion av en mängd produkter där design och
funktioner som motverkar tråkighet står i fokus.

Bild 97, utsnitt ur utskick från Babyland (skickad till John)

Vad jag nu visat påminner om det Korsvold beskriver av Helly Hansenreklamens barn där individualitet och aktivitet samt fantasifullhet, färggladhet,
glädje och nyfikenhet syns i bilder av barn från 1980-talet och fram till idag.
Vad hon dessutom visar är att detta barn framställs behöva bekväma kläder som
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är praktiska och slitstarka.650 I direktreklamen har detta sin motsvarighet i att
föräldrar uppmanas till att konsumera särskilt tåliga barnkläder som har
genomgått säkerhetstester och som dessutom är ekonomiskt rationella. De
uppmanas också att tänka rationellt kring barn och deras äventyrlighet. I en
reklambroschyr från Babyland påminns föräldrar, bredvid bilder av en
säkerhetsgrind, elkontaktskydd, hörselkåpor, reglar och spärrar samt en bild av
en barnhand som petar i ett eluttag, att ”säkra upp hemma” (bild 97). Bildtexten
intill är formulerad som en orolig föräldraröst riktad till barnet som görs till ett
du, som far runt som ett yrväder, och därmed positioneras som en individ vars
äventyrliga karaktär kräver handling i dubbel bemärkelse. För att skydda barnet
måste skyddsprodukter köpas och omgivningen barnsäkras vilket visar att barns
drivkraft att utforska inte är något som enbart ska uppmuntras utan också måste
begränsas. Nyfikenhet vänds därmed till ett hot och barns karaktär av
äventyrlighet blir en negativ egenskap använd för att motivera konsumtion av
trygghetsprodukter.

Bild 98, framsida och baksida av kuvert. Lösblad samt uppslag ur broschyr
från Ace försäkringar (skickat till Linn)
650 Korsvold (2012). s. 12-13
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”Är ditt barn också en äventyrare?” frågar Ace försäkringar på framsidan av ett
kuvert som innehåller ett erbjudande om barnförsäkringar (bild 98). Frågan är
bara hypotetisk, för i foldern som beskriver försäkringen erbjuds inte
möjligheten att svara nekande – alla barn beskrivs som äventyrare. Här lyfts en
oregerlig sida av det äventyrliga fram vilket motiverar inköp av en bra
olycksfallsförsäkring, eller ett ”äventyrsskydd” som Ace kallar det. Logiken
som framträder är att alla barn är äventyrare men att det inte är meningen att
föräldrars oro ska hindra dem från att upptäcka på sitt sätt. Föräldrarna ska i alla
fall kunna känna sig ekonomiskt trygga. Ett märkligt och humoristiskt inslag
tryckt på kuvertets baksida samt inne i försändelsen är ett barn som i en tuff
grön träningsoverall ser ut att göra armhävningar eller just har fallit och tar emot
sig med händer och panna. Han eller hon ser stark ut vilket, trots att Ace
poängterar att barn kan skada sig och göra sig illa, är ett exempel på att
äventyrliga barn i grunden inte betraktas som offer utan som friska och tåliga.

Bild 99, Annons för Libero blöjor i Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1,
baksida s. 52 (skickad till Linn)
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Den mest extrema bilden av ett barn som äventyrare utgörs av en blöjannons
från Libero som på ett närmast karikatyrartat sätt förmedlar budskapet att små
barn är fysiska, starka och frihetstörstande (bild 99). Annonsen är publicerad på
baksidan av en av de specialutgåvor av föräldratidningar som skickats till Linn
där det även är lätt för barn att se den. Den visar ett vidsträckt bergslandskap och
en öppen himmel med en klippa i förgrunden. På klippan klättrar utan synliga
säkerhetsanordningar ett litet barn klädd i t-shirt, blöja och små färgglada skor.
Libero skapar en berättelse om vikten av frihet och av barns starka vilja att
bemästra närmast omöjliga hinder. Barn framställs som orädda och med
fantastiskt gränslös äventyrslust. Men scenariot är orimligt och, om ett riktigt
barn skulle bli inspirerad att försöka sig på en liknande klättring, fullkomligt
livsfarligt. Därmed knyter annonsen an till frågor om skydd och reglering av
reklam, eftersom det inte är tillåtet att visa barn i riskfyllda situationer eller i
aktiviteter som kan vara skadliga för dem. Bara om det är försvarligt av
pedagogiska skäl är det tillåtet att visa barn i situationer där normala
försiktighetsmått är åsidosatta.651 Eftersom pedagogiska aspekter lyser med sin
frånvaro förefaller den här annonsen bryta mot regelverket. Möjligen kan man
argumentera för att ett litet barn som klättrar i berg på det sätt som bilden visar
är något så orealistiskt att bilden ska tolkas humoristiskt. Trots att annonsen inte
är avsedd för barn utan föräldrar är den ändå problematisk, eftersom de lite äldre
barn som möjligen skulle kunna inspireras av annonsen, i alla fall utifrån
Konsumentverkets logik kan ha svårare än andra att uppfatta humor och ironi.
Det gör att de uppmanar till försiktigt med sådana berättargrepp.652 Vad
annonsen sammanfattningsvis gör är att knyta samman beskrivningar av vad
barn är, med blöjtillverkarens frihetssignalerande namn och konsumtion av
blöjor med ”frigörande” funktioner. Detta samtidigt som den själv befinner sig i
frihetens gränsland, både genom orimligheten i det skeende som syns och
genom att bryta, eller i alla fall gränsa mot, vad reklam får göra för att locka till
konsumtion.

651 MD 1979:24 avgörandedatum 1979-12-28, ICC Sverige (2011). artikel 18, s. 11
652 Konsumentverket (2006). s. 4
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Bild 100, Annons för Skyltexpressen, Föräldrar & Barn Allt det bästa för din
baby (2010) nr. 1-10, s. 50 (skickad till Ulrika)
Bild 101, Annons för hejbaby.se, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s. 45
(skickad till Linn)

Bild 102, Annons för Gangstar, Föräldrar & Barn Baby (2008), nr. 1, s. 34
(skickad till John)
Bild 103, Annons för Lillaw.se, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s. 46
(skickad till Linn)

Ytterligaren en gräns inom den äventyrliga barnighetsdiskursen skapas i
annonserna ovan. I Skyltexpressens annons syns exempel på personliga
registreringsskyltar att montera på barnvagnen. På den skylt där namnet Milton
är tryckt syns en döskalle, som snarare än att markera giftighet eller död,
framställer Milton som tuff kille med integritet (bild 100). Döskallen,
klädtrycken ”The boss” och ”Cool” i hejbaby.se:s annons (bild 101) knyter
liksom Gangstars rockiga klädannons (bild 102) an till den del av den
kommersiella kulturen för barn som Gary Cross kallar cool och som han
identifierar som en antites till det romantiskt gulliga.653 Annonserna utvidgar
barn från att vara framställda som äventyrliga, starka och beslutsamma till att bli
rebelliska och väldigt starka och beslutsamma. Det som syns här är ett urbant
653 Cross, Gary S. (2004b). The cute and the cool: wondrous innocence and modern Ameri-

can children's culture. New York: Oxford University Press, s. 122-125, 130
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barn med rötter i ungdomskultur och rock’n’roll-musik, snarare än i en
romantisk och nostalgisk natur. Barn görs till ”The boss”, chefen, och en grupp
man inte bör mucka med, vilket till synes ruckar på maktordningen mellan
föräldrar och barn eftersom barnen görs till individer som verkar kunna ställa
krav på vad de vill ha och hur de ska tas om hand. Dessa barn knyter även an till
de coola auktoritära barn Boulton diskuterar. Men trots att annonserna uppvisar
likheter med hans vuxenlika barn, genom att vara allvarliga och fotograferade i
ögonhöjd, skiljer de sig samtidigt från dem.654 Exempelvis har barnet i den övre
vänstra bilden i Gangstars annons fotograferats från ett vuxet uppifrånperspektiv
(bild 102) och pojken i LillaW:s annons har placerats invid en gitarr som gör att
de ser mycket små ut (bild 103). Dessutom är barnvagnen (bild 100), de glatt
uppsträckta armarna (bild 101), de små kropparnas knubbighet och annonsernas
inblandning av starka färgfält bildelement som fungerar som visuella markörer
för barnighet. Det gör att annonserna trots att de tar ett steg bort från den i övrigt
brokigt sinnliga och färgglada frejdigheten inom diskursen om det äventyrliga
barnet och för att dra mer åt det tuffa och svarta, ändå inte framställer barn vare
sig som vuxna eller som jävliga och odrägliga. Oavsett tuffheten är det trevliga
och nöjda barn som syns vilket snarast gör det tuffa till en lek med identitet och
innebörden av barndom.
Vad jag visat är hur direktreklamen uppvisar barn på sätt som går i klinch
med Higonnets tes om att de flesta barn inom den kommersiella visualiteten
framställs på ett romantiskt sätt.655 Men trots att här alltså finns exempel som
anknyter till den coolhet som Cross menar är en antites till det ljuva och gulliga
och som Boulton betraktar som vuxenlik är det inte främst det som gör att denna
barnighetsdiskurs skiljer sig från änglabarnet.656 Det är att barn, likt barnen i
Korsvolds Helly-Hansenannonser,657 framställs som nyfikna, färgstarka och
fysiska individer som får detta att formera en annan diskurs. På grund av den
logik som upprättas kring att barn betraktas som fysiska och behöver få sitt
rörelsebehov och sin nyfikenhet tillgodosett fungerar denna barnighetsdiskurs
som påtryckare för konsumtion av allt från blöjor som skapar rörelsefrihet till
babysim och produkter med spännande färger och former. Men genom den
äventyrlighet som riskerar att gå över styr och försätta barnet i risk uppmanar
det också till konsumtion av rationella slitstarka produkter och
säkerhetsprodukter. Återigen utgörs därmed diskursen av en kombination av
visualitet, ett specifikt sätt att förstå barn samt specifika krav på produkter.

654 Boulton (2007). s. 772-778
655 Higonnet (1998). s. 73-76
656 Cross (2004b) s. 122-125, 130
657 Korsvold (2012) s. 12-13
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Den tredje variant av spädbarn i direktreklam, som jag nu kommer att
diskutera är mer komplex än de föregående och kommer till stånd på ett något
annorlunda sätt. Jag finner det inte så mycket i färgsättning och visuella
framställningar av barns kroppar som i övergripande beskrivningar av hur barn
växer och förändras, påverkar sina föräldrar och skapar förändring i deras liv.

Förändringarnas tid
I detta avsnitt behandlas en barnighetsdiskurs där förändring och utveckling är
centrala tematiker. Som kommersiell kategori utmärks inte denna på samma sätt
som de tidigare diskurserna av visualitet utan fungerar främst som en
förståelseram som oftast aktualiseras med hjälp av texter. Det ska dock inte
tolkas som att kategorin inte görs visuellt, utan att få bilder uttrycker den rörelse
som kroppslig förändring eller utveckling innebär, samt att produkter som
uttrycker diskursen har mer att göra med att något ska vara åldersanpassat
snarare än att exempelvis någon speciell färgskala återkommer. Ett sätt som barn
i förändring görs visuellt är hur försändelser anpassats till åldern på mottagarens
barn. Många reklamutskick som anlände till John, Ulrika och Linn är tydligt
avsända med hänsyn till deras barns ålder. Exempelvis anlände reklam för
barnmat anpassade för 6-månadersbebisar, liksom reklam för blöjor som passar
barn ”på väg in i en mer aktiv ålder då rörelserna blir snabbare och mer
avancerade” strax före barnens halvårsdagar. Att utskicken tajmats mot barnens
åldrar tyder på att det är en medveten strategi att utifrån ålder, sammankopplad
med förväntad utveckling, erbjuda specifikt åldersanpassade produkter. Det
faktum att föräldrarna datummärkte reklamen när den anlände har därmed varit
viktig för min förståelse av barn i förändring som en separat diskurs.
Jag kommer nu att ge ett antal exempel på hur förändring och utveckling på
olika sätt aktualiseras i materialet samt diskutera på vilka sätt detta fungerar som
argument för konsumtion. Inledningsvis kan det centrala för denna
barnighetsdiskurs illustreras med hjälp av ett citat från Libero:
Under sommaren har det säkert hänt mycket med ert lilla barn. Det kanske
har lärt sig göra nya roliga ljud eller börjat röra sig på nya sätt? Barnets
utveckling är en fantastisk resa som precis har startat!
(Libero, utskick skickat till John)

Libero lägger betoning vid barnets lärande sammankopplat med tid och
förändring. Resan som metafor för barnets utveckling visar att vi har att göra
med rörelse och rörlighet, men på ett annat sätt än den fysiska rörelse som
aktualiseras hos det äventyrliga barnet. Det är inte kroppslig rörelse i rummet
utan rörelse som kroppslig och kognitiv förändring som är central.
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I flera av de specialutgåvor av de föräldratidningar som skickades till
föräldrarna som produktprov för att locka till prenumeration finns artiklar om
utveckling. En av dem är en åtta sidor lång artikel som kallas ”Utvecklingsguide: Första året med babyn” där sju barn i sju åldrar visas fram i vad som
beskrivs som en utvecklingsresa. Artikeln utgör en visuell illustration av
förändring och ger en bild av ettåringens ”utvecklingsfaser”, eller ”milstolpar”
som tidningen kallar det.

Bild 104, ”Utvecklingsguide: Första året med babyn”, Föräldrar & barn baby
(2008) nr 1, s. 14-15, Text: Ulrika Fürstenhoff, bild: Maria Rosenlöf

Bild 105, ”Utvecklingsguide: Första året med babyn”, sammanställning av
redaktionellt material, Föräldrar & barn baby (2008) s. 16-22
(skickad till John).
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De åldrar, delsteg eller milstolpar som artikeln gör nedslag i, och därmed skriver
fram som viktigast under året, representeras av ett tre-veckorsbarn, ett två-,
fyra-, sex-, åtta-, tio- och ett 12-månadersbarn. På artikelns första uppslag (bild
104) syns barnets utveckling symboliserad av barn liggande på rygg, på mage,
sittande, krypande, stående och slutligen vänd ut mot världen. Alla är klädda i
likartade randiga underbyxor vilket gör att deras kroppars likheter och skillnader
mot den röd-vita bakgrunden lyfts fram tydligt. Sammantaget beskriver artikeln
barnets första år som en framåt-, uppåt- och utåtrörelse.
När barnen visas en och en fungerar kropp och kroppsställningar som
illustrationer av de kunskaper barn sägs ha vid respektive ålder (bild 105). Det
som lyfts fram som utmärkande för treveckorsbarnet, som vi ser liggande platt
på rygg med blicken fäst på betraktaren, är enligt texten att han helst vill bli
buren, att han griper tag i andras fingrar och att han nyligen lärt sig att fokusera
blicken. För de övriga åldrarna finns faktarutor om vad barn gör och kan, vilket
för fyramånadersbarnet är formulerat så här:
FAKTA/4-5 MÅNADER
Bebisens vanor och personlighet är tydligare än förut och som förälder får
man just nu mycket respons. Munnen är barnets viktigaste redskap när det
gäller att skapa förtroende, det blir många leenden men det är också
viktigt för barnet att utforska saker med hjälp av munnen. Många barn
börjar också jollra i den här åldern, vrider huvudet efter ljud och tycker
om att vara med.
NU KAN BARNET:
x Samordna arm- och huvudrörelser.
x Medvetet ta saker med sina händer.
x Undersöka allt möjligt med munnen.
x Visa med kroppsspråket att det vill lyftas upp.
x Vända sig från mage till rygg.
”Utvecklingsguide: Första året med babyn”, Föräldrar & barn baby
(2008) nr 1, s. 19 (skickad till John).

I artikeln framställs det som att alla barn stegvis och naturligt utvecklas på
samma sätt i ungefär samma takt. Citatet säger visserligen att ”många barn”
börja jollra i den här åldern, men anslaget är ändå ett fastslående av hur barn är
när de är mellan fyra och fem månader gamla, vad de kan och gör. Varje
faktaruta om en viss ålder skapar ett fruset sanningsanspråk, som när de relateras
till varandra skapar en rörelse i vilket barn görs till ”becomings”,658 naturligt på
väg mot mer kunskap, bättre förståelse och ökad fysisk kompetens. Trots att
artikeln är den enda gång direktreklamen så här tydligt visualiserar barns

658 Lee (2001) s. 5
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kroppsliga förändring görs ofta sådana här frusna nedslag. Vid vilka tidpunkter
de görs skiljer sig dock åt beroende av sammanhang, vilket är synligt nedan.

Bild 106, utsnitt ur reklamblad från Goboken (skickad till Linn)

Bild 107, uppslag ur broschyr från Nestlé (skickad till Linn)

Bild 108, utsnitt ur reklamblad från Semper (skickad till Linn)
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I ett reklamblad från bokklubben Goboken görs två åldersnedslag där barn
mellan noll och sex månader utgör en ålderskategori och barn mellan sex och
tolv månader ett annat (bild 106). På ett uppslag i en tjock broschyr om barnmat
lyfter Nestlé fram fyra åldersindelningar. För fyramånadersbarnet finns mat med
ljusblå märkning, medan sexmånaders-maten försetts med gul, åttamånadersmaten ljusgrön och tolvmånadersmaten med orange märkning (bild 107).
Detsamma gör Semper men utifrån andra färger och efter en delvis annorlunda
åldersindelning (bild 108). Vad detta visar är hur företag intresserar sig för
utveckling, ålder och ålderssteg i den mån man säljer produkter som kan
argumenteras vara särskilt lämpliga för ett visst åldersspann. Att Goboken lyfter
fram två utvecklingssteg är relaterat till att man har just två typer av produkter
för riktigt små barn. Barnmatstillverkarna som delar in barn i fler kategorier och
betonar andra delar av barns förändring visar att företagen inte betraktar barn på
samma sätt trots en gemensam förståelse för att barn förändras och bör ha
åldersanpassade produkter. Barn och produkter skapas därmed simultant genom
att produkter är anpassade efter barn och bilden av barn är anpassad efter
produkter.
Reklamen framför ett budskap om är att bara det åldersanpassade är lämpligt
eller tillräckligt bra för barn. Med det följer en innebörd att föräldrar för att ta
hand om sitt barn på bästa sätt och konsumera rätt behöver ha kunskap om olika
ålderssteg, utvecklingsfaser samt om produkter som lämpar sig vid olika
tidpunkter. Att informera om hur barn är och vad de behöver i olika åldrar är
också något som utmärker direktreklamen som helhet.
På reklambladet från Semper står att maten är anpassad ”till ditt växande
barn” (bild 108). Men eftersom företagen inte vet någonting om mottagarens
barn är det en retorik som enbart blir begriplig utifrån förståelsen att barnet är
som alla andra (normala) barn i sin ålder. Grunden för detta är således en
generaliserad uppfattning om att alla barn i grunden är lika och delar ungefär
samma behov och preferenser vid samma ålder, vilket bygger på en
utvecklingspsykologisk tradition. Genom att detta konstruerar barn som lika
skapas en bild av normalitet och fram träder ett stereotypt normalbarn, i vilket
också det onormala och det avvikande indirekt blir aktualiserat.659 Jag kommer
nu att diskutera hur reklamen specifikt förhåller sig till detta.
Nestlé skriver fram att varje utvecklingsfas kräver sin speciella mat (bild
107). Samtidigt finns en liknande uppmjukande skrivning som i citatet från
artikeln ovan där man hänvisar till ”många barn” och lämnar öppet för att ”ditt
barn” kan följa en annan utvecklingstakt:

659 James, Jenks, & Prout (1998) s. 19
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Alla barn följer sin egen utvecklingstakt. Därför går det inte att säga exakt
vid vilken ålder det är dags för nästa steg i utvecklingen. Vi på Nestlé har
tagit hänsyn till detta och delat in vår barnmat i fyra olika steg. Sedan är
det ditt barns egen utveckling som avgör när det är dags för ett nytt steg.
Ur broschyr från Nestlé (skickad till Ulrika och Linn)

Att Nestlé betonar att alla barn utvecklas i en egen takt antyder att företaget
förhåller sig avslappnat till utvecklingssteg samtidigt som man poängterar att
föräldrar måste vara uppmärksamma på hur barn utvecklas för att vid lämpligt
tillfälle kunna köpa den mest passande maten. Trots det pragmatiska
förhållningssättet för när de predefinierade utvecklingsstegen infinner sig är
Nestlés märkning uppbyggd kring och försedd med åldersmärkning som kopplar
samman mat-steg ett med fyramånadersåldern, steg två med sexmånadersåldern
och steg tre med åttamånadersåldern. Den variation som Nestlé därmed
signalerar som naturlig blir då snävt samlad kring specificerade åldrar med bara
två månaders mellanrum. Det gör att tidpunkten för utvecklingsstegen förefaller
lika fastlagd som att barns förändring följer utvecklingssteg. Att utveckling
skulle kunna vara så individuell att ett steg hoppas över eller aldrig infinner sig
förefaller uteslutet.
Det budskap Nestlé framför liknar det som återkommer i de artiklar om
utveckling som finns i specialutgåvor av föräldratidningar. Där framträder en
bild av barn som naturligt och problemfritt utvecklande, även om tidpunkten för
det kan variera. Men den artikel (bild 104, 105) som jag diskuterade tidigare
inleds med en text som säger att föräldrar funderar på vad som är normalt, vilket
antyder att utveckling och förändring kan vara känsligt och inte alls uppfattas
som någonting som är självklart och problemfritt. Artikeln som syftar till att
skapa klarhet och ge kunskap om den normala utvecklingen antyder att den
avser att lugna eventuell oro hos läsaren om att dennes barn inte utvecklas som
det ska. En del av budskapet är att föräldrar ska slappna av och inte jämföra sitt
barn med andras. Trots detta budskap och trots att flera artiklar innehåller
brasklappar om att utveckling är individuell och att alla barn har olika
förutsättningar slås samtidigt fast vad som är normalt i en viss ålder. Det som då
sker är att texterna i sig själva paradoxalt nog utgör ett material för föräldrar att
göra jämförelser utifrån. Det innebär att vad som sker i beskrivningarna av
ålderssteg och generalisering av utveckling är att bjuda in föräldrar att utvärdera
normaliteten och progressionen hos sitt eget barn. Därmed riskerar
beskrivningarna att både peka ut barnet som onormalt och skapa mer oro och
rädsla för det som kan uppfattas som avvikande.
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Bild 109, reklamblad från Goboken (skickad till Linn)

Som en följd av detta fokus på utveckling och normalitet kommer att reklamen
ger tips om olika sätt att öka, snabba på eller förfina utvecklingen. Det görs
exempelvis med hjälp av beskrivningar av stimulerande lekar och rörelser som
föräldrar ska engagera sitt barn i. Men huvudsakligen består tipsen kring den
förbättrade utvecklingen av produkter att konsumera. Till exempel skriver
Barnens Bokklubb att ”Det är lätt att tro att språk kommer helt av sig själv” och
argumenterar sen för att så inte är fallet, utan att det som krävs är konsumtion av
rätt böcker. Goboken framför ett liknande budskap på ett reklamblad där det
visas en samling saker som erbjuds som välkomstgåva vid anmälan till klubben
(bild 109). Produkterna är mönstrade, starka och klara i färgerna vilket knyter an
till den tidigare diskursen om barn som nyfikna. Att det äventyrliga blir
aktualiserat här förstärks av påståenden som ”Ditt barn älskar att se på mönster
och starka kontraster”. Men att barn skulle älska att titta på färger och mönster
verkar Goboken inte anse vara ett tillräckligt övertygande argument för varför
välkomstgåvan ska uppfattas som attraktiv av föräldrar. Det som istället skrivs
fram som särskilt intressant är att välkomstgåvans produkter stöttar barns
utveckling. En av de böcker som ingår i välkomstpaketet beskrivs på följande
sätt:
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Läs och stärk nacken på samma gång!
Det är viktigt att stärka nacken och ryggen genom att ligga på magen, men
många barn tycker inte om det. Med denna specialdesignade boken är
problemet löst. Ditt barn blir uppslukat – här finns så mycket fint att titta
på! Inte minst i spegeln, alla barns favoritlek!
Ur reklamblad från Goboken (skickad till Linn)

Att barn kan ogilla att ligga på mage trots att det är viktigt framförs vara ett
problem som boken löser. Detta – liksom den föräldrahandbok som också ingår i
välkomstpaketet och som beskrivs som en källa till ”de allra bästa tipsen,
lekarna och aktiviteterna som är bra för barnets utveckling” – gör barn och barns
utveckling till ett projekt för föräldrar. Att utveckling skulle vara något som
kommer av sig själv i egen takt, blir därmed framställt som en sanning med
modifikation. Istället är förändring och utveckling något föräldrar behöver
aktivera sig i och finna problemlösningar till.
Att specifika produkter sägs stödja och förbättra barns utveckling bryter
förståelsen om att barns utveckling kommer naturligt eftersom det sociala
sammanhanget, vad barn omges med för föremål och hur föräldrarna engagerar
sig i barnet, kan förändra eller förbättra den. Det gör att ett socialiserande
perspektiv på små barn länkas samman med föreställningen om naturlig
utveckling. Det framträder en ambivalens mellan en syn på utveckling som en
förkroppsligad naturlig process gentemot en förståelse där miljö, sociala
skeenden och konsumtionsutrustning spelar en fundamental roll för att barn ska
utvecklas till fullo. Claudia Castaneda som skriver om hur barns framställs och
konstrueras i olika sammanhang menar dock att idén om att barn utvecklas och
behöver input för att göra det är ett permanentat inslag i tolkningar av vad barn
är. Det beror på att det finns inbyggt i, samt delas av, såväl biologiska, sociala
och kulturella förståelsemodeller av barn. Hon skriver också att om ett barn
antingen saknar någon aspekt eller misslyckas att nå sin potential tolkas vara
hämmad i sin utveckling och därmed ha brister och i förlängningen komma att
bli en inkomplett vuxen.660 Med denna förståelse av barn följer ett ständigt hot
och risk för skuldbeläggande av föräldrar eftersom målet att nå barnets fulla
potential kräver deras insatser. I det här fallet inköp och användning av de rätta
konsumtionsprodukterna. Föräldrars granskande och kritiserande blick på sitt
barn samt rädsla för det onormala fungerar därmed tacksamt inom reklamens
logik där det blir en marknadsföringsstrategi där lösningen, på vilka problem det
än må vara, är att konsumera rätt produkter.661 Eftersom direktreklamens alla
utskick som helhet framhåller att föräldrar alltid kan köpa mer kunskap om barn
och att de vid rätt tillfälle bör införskaffa produkter anpassade efter sitt barns
660 Castaneda (2003) s. 4, 75
661 Pugh (2005) s. 733
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ålder för att det ska utvecklas rätt blir konsumtion därmed ett måste. Att inte
konsumera framstår på motsvarande sätt som en underlåtenhet som kan försätta
barnet i risk. Hur risker kring utveckling påtalas mer konkret och föreslås kunna
konsumeras bort ska jag visa i det följande.

Bild 110, annons för NUK nappar i Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s. 42
(skickad till Linn)

I en annons från NUK syns en bild i mjuk sepiaton av ett sovande änglabarn
med en napp i munnen (bild 110). Rubriken som lyder ”Eftersom Ditt barns
utveckling aldrig stannar av” låter förstå att även i sömnen sker utveckling och
framsteg. Det är något som motiverar ett genomtänkt föräldraskap som ständigt
beaktar barnets utveckling. Vad som marknadsförs är en ordontologisk napp
kallad Genius och i den finstilta texten går att läsa:
Speciellt under de första månaderna utvecklas barnet ständigt, dag för
dag. Det är många intryck för dem att ta in och barnets fysiska utveckling
stannar aldrig av – inte ens under sömnen. Baserat på det faktumet och de
senaste medicinska rönen har experter utvecklat NUK GENIUS tröstnapp.
Den säkrar en koordinerad interaktion mellan käke, gom, tunga och läppar
– och skapar därigenom de bästa förutsättningarna för korrekt intag av
föda, lätt andning, så väl som en hälsosam språkutveckling och käkens
utveckling. NUK GENIUS silikon finns tillgänglig i storlek 3 – tillverkad
av speciell mjuk och flexibel silikon för barn och tänder. På så sätt blir
NUK GENIUS ett viktigt bidrag för barnets totala utveckling, hela tiden.
Det är aldrig för tidigt att tänka på framtiden.
(Annons för NUK nappar i Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s. 42,
skickad till Linn)
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Genom att framställa sig som kompetenta att förstå barn och barns behov
framhåller NUK att napparna är ett viktigt bidrag för barns totala utveckling. Att
inte köpa dem och därmed säkra de bästa förutsättningarna för korrekt intag av
föda, lätt andning och hälsosam språkutveckling och utveckling av käken låter
närmast farligt. Den medicinska retoriken som ger NUK-annonsen och företaget
bakom ett intryck av expertkunskap är inte ovanlig662 och syns även i hur
Semper skapar trovärdighet genom att skriva att deras barnmat är framtagen av
dietister, barnläkare och matlagningsexperter (bild 108). På det här sättet
framställer sig företagen som experter, oumbärliga för föräldrar som vill ge sitt
barn de bästa förutsättningarna för framtiden. Det gör att marknadsaktörer mutar
in ett område som vare sig statliga experter som i övrigt är involverad i barns
välfärd,663 eller föräldrar klarar av på egen hand. Bara marknaden kan
materialisera de produkter barn behöver för sin utveckling och hälsa.
I sin förlängning framstår det som en risk att inte köpa NUKs nappar eller att
laga mat själv istället för att låta barnet äta Sempers välkontrollerade burkmat.
För att barn ska utvecklas på ett lyckat sätt får de expertframställda produkterna
heller inte börja användas för sent. Det är enligt NUK-annonsen ”aldrig för
tidigt att tänka på framtiden” och detsamma förmedlar Goboken:
De första levnadsåren är de viktigaste i ett barns liv. Då läggs grunden för
utvecklingen av språket och ett rikt ordförråd.
Du är barnets första lärare, och det bästa du kan ge ditt barn är ord.
Böcker hjälper dig att ge barnet sitt språk. I Goboken får du varierande
och åldersanpassade böcker redan från barnet är nyfödd. Att böckerna är
noga anpassade efter barnets ålder, gör barnet intresserat att läsa från allra
första början!
(Goboken, försändelse skickad till Linn)

Enligt citatet ska föräldern se sig som en pedagog som för språkutvecklingens
skull ska sörja för att så tidigt som möjligt intressera barnet att läsa. Det
föräldraskap som därmed konstrueras är föräldrar som aldrig kan slappna av
utan som från första dagen bör betrakta barnet som ett projekt där varje aspekt
av barnets liv kräver aktivitet och genomtänkt konsumtion med tanke på den
optimala utvecklingen och barnets framtid.664
Denna diskussion om föräldraskap leder över till en annan aspekt av hur barn
blir betraktade som någon som bär med sig förändring. Det är en aspekt som inte
har så mycket med barns kroppsliga förändring att göra som med den förändring
barn innebär för vuxna. Det är särskilt de specialutgåvor av föräldratidningar
662 Davies, Dobscha, Geiger et. al. (2010a) s. 391
663 Sandin (2003). s. 231-232
664 Halldén (2007) s. 53
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som står för det här förhållningssättet där det dels syns i ett övergripande
budskap om det fantastiska och roliga i att vara förälder, dels i skrivningar om
hur jobbigt det är.

Bild 111, tidningsframsida med omslag som uppmanar till prenumeration,
Vi Föräldrar baby, (2010) (skickad till Ulrika)

Bild 112, ”50 saker du (inte trodde att du) kommer att vara med om som
förälder”, Vi Föräldrar baby, (2010) s. 30-31 (skickad till Ulrika)
Bild 113, ”Glöm inte bort dig själv!”, Föräldrar & Barn Baby (2011) nr 1, s.
23 (skickad till Linn)

231

Vi Föräldrar Baby (2010) som skickats till Ulrika är försedd med ett omslag
som erbjuder prenumeration på tidningen (bild 111). På omslaget sitter ett
gulligt änglabarn framför ett välkomstpaket som består av en vit ”mjuk body”
med texten ”Världens sötaste”, en vit mössa och en ”mysig snuttefilt”. Överst
presenteras tidningen på följande sätt:
VIA KAOS TILL EN NY SORTS ORDNING. Aktuell läsning för
mammor och pappor till barn, 0-6 år.

På omslaget finns även ett personligt formulerat brev från chefredaktören:
Hej!
Det är stort, omtumlande och väldigt utvecklande att bli förälder. Med oss
kan du dela stort som smått, glädje och sorg. Vi skriver om det lilla
barnets utveckling, men också om din egen!
(Vi Föräldrar Baby 2010, skickad till Ulrika)

Vad som sker här är att föräldralivet beskrivs som något som följer en given
struktur eller utveckling. Den går från normalitet till att när barnet föds bli ett
omtumlande kaos som sedan blir formerat i en ny ordning. Tidningen skriver
fram sig som en vän som vet om detta och som delar dessa erfarenheter, vilket
gör den till ett konsumtionsredskap att använda för att orientera sig i den nya
livssituationen.
Föräldratidningarna bjuder på artiklar som varvar beskrivningar av det
fantastiska med att bli och vara förälder med mer problematiska frågeställningar
och tips (bild 112 och 113). Därmed ger de en bild av att veta mer om läsarens
liv än läsaren själv. Den nyblivna föräldern positioneras på så vis som en novis
som erfarenhetsmässigt börjar på noll. I artikeln ”50 saker du (inte trodde att du)
kommer att vara med om som förälder” listas skeenden som tidningen menar hör
till föräldraskapet och som kan bockas av efter hand allt eftersom de inträffar i
läsarens liv. Bland annat kommer den nyblivna föräldern att ”tänka onda tankar
om en barnlös person som är trött för att den ’sov lite dåligt i natt’”, ”upptäcka
helt nya kvaliteter hos dina egna föräldrar” och ”komma på att du inte duschat
på tre dagar och tycka att det kan vänta en dag till.” I och med ett barns ankomst
menar tidningsproducenten således att sådant som tidigare var självklart upphör
att vara det. Det positionerar barn som en förändrande aktör i föräldrars liv.
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Bild 114, annons för andingslarm.se, Padwico, Föräldrar & barn, baby
(2008) s. 50, skickad till John

Att barn framställs som en förändrande aktör för föräldrar görs även i
direktreklamens uppmaningar att skaffa produkter som låter händerna vara fria
och produkter som underlättar, är praktiska och tidsbesparande. I Padwicos
annons går att läsa att ”Även om en apparat aldrig kan ersätta en mamma eller
en pappa kan det vara skönt med lite avlastning” (bild 114). Företaget
positionerar sig som solidariskt med trötta föräldrar samtidigt som det med hjälp
av en bild på ett glatt och gulligt barn visar att barn ändå inte är allt för
besvärliga. Annonsen exemplifierar därmed en dubbelhet kring att det både är
fantastiskt och besvärligt att vara förälder, samt att konsumtionsprodukter kan
öka det fantastiska tillståndet genom att minska det besvärliga. En del av att ha
barn innebär således att se föräldraskapet som ett projekt som kontinuerligt ska
skapa och upprätthålla det fantastiska.
Att barn förändrar livet för föräldrar är draget till sin spets i en artikel som
hävdar att föräldrar riskerar att glömma bort sig själva när de fått barn. Det är
något som inte får ske, står det att läsa invid en bild av en mamma som ser både
pigg, hälsosam och lycklig ut (bild 113). Artikeln framhåller hur viktigt det är
att en förälder skapar tid för sig själv, utan barnet, vilket blir paradoxalt i
relation till det övergripande budskapet om att barnet är det allra viktigaste.
Genom att argumentera för gränssättning så att barnet inte tar över livet helt och
hållet görs barn till en förändrande kraft som dessutom blir ett potentiellt hot
mot andra aspekter av vuxenlivet. Skapandet av gränser mellan sig själv och
barnet görs därmed till en ytterligare aspekt av barn som projekt.
Vad jag nu diskuterat är den sista övergripande barnighetsdiskurs som görs i
den adresserade direktreklam som skickats till tre familjer under det första
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barnets första år. Det centrala här är en syn på barn i förändring och som
förändrare. Som jag visat kan framställningen av barns kroppar inom den vara
visualiserade som änglabarn såväl som nyfikna aktörer, såvida det övergripande
budskapet handlar om förändring och utveckling. Denna diskurs fungerar som
påtryckare för konsumtion på flera sätt genom att dels påtala att barn beroende
av ålder behöver olika produkter, dels att utveckling fungerar som någonting
gott som för att komma till sin fulla rätt ska stöttas med hjälp produkter.
Dessutom bör föräldrar konsumera för att själva hantera den förändring av livet
som barnet innebär.
Innan jag nu för en avslutande diskussion kring betydelsen av de tre
diskurser om spädbarn som direktreklamen konstruerar kommer jag att hålla fast
vid föräldraskap och kort diskutera hur direktreklamen förhåller sig till mammor
och pappor.

Det adresserade och tilltalade föräldraskapet
Fram till nu har jag talat om föräldraskap på ett relativt genusneutralt sätt.
Föräldraskapet som görs via direktreklamen är dock inte genusneutralt vilket jag
kommer att visa i det följande.
Det reklammaterial som adresserats till John, respektive till Ulrika och Linn
kommer från samma typer av företag och talar om barn, konsumtion och
föräldraskap på ett liknande sätt. Detta skulle kunna indikera att reklamen
framställts för både kvinnor och män. Men hade ett jämställt och genusneutralt
tilltal riktat till både mammor och pappor använts skulle reklamen ungefär lika
ofta och omväxlande visat och tilltalat både kvinnor och män.665 Istället syns
kvinnor i bild 760 gånger och män 231gånger.666 Direkta textuella adresseringar
riktar sig till mottagaren som kvinna. Även i texter som inledningsvis kan se ut
som om de riktar sig till både kvinnor och män genom exempelvis ett ”ni”-tilltal,
finns glidningar där det neutrala och inkluderande efter hand övergår till att
enbart röra kvinnor.667 Det här gör att vid uttryck som ”du och din bebis” eller
”ditt barn” men även när ”ni” och ”ert barn” används blir barn framskrivna som
mer tillhörande en mamma än ett föräldrapar.668
Att det förutom barn är kvinnor som ska till tillgodogöra sig eller dra nytta
av de produkter som marknadsförs och att det är samma typer av produkter som
665 Sunderland (2006) s. 507, 512
666 Till detta kommer 25 bilder där de vuxnas kön inte går att uttolka på grund av att bilden är

suddig eller att den vuxne beskurits så att bara en mindre del av kroppen är synlig.
667 Sunderland (2006) s. 507, 512
668 Sjöberg (2012)
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i direktreklamens utskick marknadsförs till John som till Ulrika och Linn gör att
John får en mängd reklam för mammakläder och amningsprodukter. Däremot
får han ingen reklam för produkter utformade speciellt för pappor. John erbjuds,
precis som mammorna, trosskydd som gåva vid anmälan till Liberoklubben och
ett par örhängen vid anmälan till scrap-book-klubben Creative Club, men ingen
av dem erbjuds gåvor speciellt för män. Det framstår som att John utgör ett
andrahandsalternativ som företagen använder för att kringgå den reklamspärr
hans partner, Majas mamma, upprättat. Att han ändå får reklamen ger ett
inkonsekvent budskap om att den är viktig för föräldrar oavsett kön, trots att han
är utesluten ur det visuella konsumtionstilltalet. Oscar och Williams pappor som
inte fick några försändelser alls trots att de inte hade någon reklamspärr blir
dubbelt uteslutna. Detta innebär att konsumtion görs till en omsorgspraktik
knuten till kvinnor medan fadern blir någon som figurerar vid sidan av.
Hur direktreklamen som skickats till John minimerar betydelsen av pappor
har jag diskuterat i ett tidigare arbete och visat att trots att försändelserna är
adresserade till honom så blir han inte bemött som en fullvärdig förälder med
ansvar för barn och konsumtion.669 Vad gäller reklamen som senare skickades
till Ulrika och Linn syns en viss förändring eftersom där finns fler bilder av män
och en större betoning på jämställt föräldraskap. I Johns material diskuteras
pappors föräldraledighet som någonting hypotetiskt och valbart, i Ulrika och
Linns material är föräldralediga pappor synliggjorda som en realitet. Det skulle
kunna betyda att det sedan 2008/2009 har skett en viss förändring i synen på
mäns närvaro i barns liv och att pappor har börjat ses som en viktigare
konsument för spädbarnsprodukter. Det skulle också kunna tolkas som en
konsekvens av att marknaden blir allt mer nischad och att nya
konsumtionsområden för män växer fram.670 Men det är främst i
specialutgåvorna av föräldratidningar som papparollen nyanseras, vilket kan
förklaras av att tidningarna innehåller längre artiklar där riktiga föräldrar
intervjuas och visas fram. Den icke-journalistiska reklamen producerad av
produktionsföretag och reklambyråer ger dock fortfarande en väldigt traditionell
beskrivning av föräldraskap. Det bekräftar internationella studier som dels
hävdar att mödrar betraktas som huvudkonsumenter av barnprodukter,671 dels
visar att mammor är mer synliga än pappor i reklam samt att pappor framställs
som mindre kompetenta och som den ”andre föräldern” som leker eller fumligt
”hjälper till”.672 De pappor som syns i det reklammaterial som granskas här är
669 Sjöberg (2012)
670 Miles (2001) s. 72-75
671 Cook (2008) s. 232
672 Pugh (2005) s. 729-749; Sunderland (2000) s. 249-274; Sunderland (2006) s. 503-527;

Gayle (1999) s. 456
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visserligen framställda som mer involverade än så är de dock fortfarande
positionerade som den andre föräldern. För svenskt vidkommande där normen
är ett jämställt föräldraskap och ett involverat faderskap673 förefaller detta
mycket ensidigt. För trots att pappor bara tog ut 23,7 % av föräldraledigheten
2011 och trots att det finns förväntningar på att kvinnor ska bära huvudansvaret
för hem och familj är den traditionella uppdelningen i en kvinnlig
hemarbetarroll och en manlig försörjarroll bruten.674 Dessutom var samtliga
fäder i familjerna vars direktreklam granskats periodvis helt föräldralediga
medan mödrarna arbetade under tiden då direktreklamen anlände i deras
brevlådor. Således är den dåligt anpassad till den vardagsverklighet som familjer
lever i.
För de föräldrar som direktreklamen är skickad till har födelsen av barnet
kommit att bli en nystart i marknadens intresse för dem eftersom den nyfödda
placerar dem i ett marknadssegment som gör dem till eftertraktade kunder för
produkter som de inte tidigare behövt intressera sig för. Det gör att ett nyfött
barn ställer vuxna i en ny relation till marknaden och gör att de blir del av en
annan målgrupp än tidigare. Samtidigt blir marknaden och direktreklamens
bilder en del av den relation som föräldrar bygger upp med sitt barn och förstår
barnet igenom. Därmed påminner direktreklam om en typ av föräldrautbildning
eller föräldrahandböcker som ger råd om omhändertagande av barn och om
föräldraskap.675 Eftersom den anländer till föräldrarna när de befinner sig i en
ny livssituation då de är i färd med att bekanta sig med barnet och bearbeta den
nya föräldraidentiteten är de, enligt Andrea Davies et. al., i en känslig och utsatt
tid i livet. De är även en utsatta i sin roll som konsument eftersom de tvingas att
förhålla sig till en mängd, för dem nya produkter. Davies et. al. som intervjuat
nyblivna mödrar menar att marknaden förstärker svårigheter att anpassa sig till
den nya livssituationen och till föräldraidentiteten. Det beror på att marknadens
bemötande och budskap skiljer sig från det som mödrarna själva upplever, vilket
skapar stress och osäkerhet. Genom att de kunskaper och valmöjligheter som
marknaden erbjuder bygger på att produkter ska konsumeras och därmed ger
vinklade budskap på vad barnet behöver och vad föräldrarna kan förvänta sig av
föräldraskapet blir den här osäkerheten enligt Davies et. al dessutom
förstärkt.676 Att utbudet av produkter är så stort skapar frustration eftersom det
gör det svårt att fatta beslut om vad som ska köpas och vilka produkter som är
nödvändiga för barnet.677 Detta innebär att när den adresserade direktreklamen
673 Forsberg (2009) s. 117-119; Klinth (2008). s. 20-38; Berggren (2005) s. 8
674 Orpana (2012) s. 9
675 Pugh (2005) s. 732-733
676 Davies, Dobscha, Geiger et. al. (2010a) s. 384-397
677 Davies, Dobscha, Geiger et. al. (2010b) s. 373-397
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betraktas som en socialiserande aktör är det i högre utsträckning kvinnor som
ställs inför de här problemen eftersom det är de som bemöts som den förälder
som ska ansvara för konsumtionen som ingår i föräldraansvaret. Det är därmed
också främst kvinnor som ställs inför de olika sätt att tänka kring spädbarn som
skapas genom de tre barnighetsdiskurserna.

Sammanfattande diskussion
Den direktreklam som under ett år damp ner i brevlådorna hemma hos tre
nyblivna familjer marknadsför en mängd produkter och talar om barn och
föräldraskap på många olika sätt. Företagen verkar måna om att få föräldrar att
snabbt finna deras produkter. I linje med det görs argumenten om att konsumera
slagkraftiga och använder omväxlande igenkänning, känslor och vetenskaplig
trovärdighet med det sammantagna budskapet att barn är något värdefullt
föräldrarna ska kosta på, i nuet och för framtiden.
I kapitlet har jag undersökt vilka bilder av och föreställningar om spädbarn
som marknadsförare artikulerar för att skapa konsumtionslust hos
småbarnsföräldrar. Det jag kunnat visa är tre återkommande barnighetsdiskurser
som skapar mening kring spädbarn och argumenterar för konsumtion. I detta
avslutande avsnitt ska jag sammanfatta och knyta tillbaka till frågeställningarna
samt diskutera vidare vad direktreklamens framställningar innebär för
konstruktionen av barn på ett mer övergripande plan.
Det romantiska barn som Higonnet menar är en dominant visuell figur har
jag visat är en vidare kommersiell kategori som görs på fler sätt än vad hon visar
utifrån bilder av barns kroppar. Ett romantiskt änglabarn görs som ett
sanningsanspråk om barn och som visuell kommersiell kategori både när barns
kroppar syns såväl som när de inte gör det, genom annonsernas och
produkternas utformning. Änglabarnet utmärks av en ljus, skir, eller fluffig
omgivning bestående av mjuka tyger, rena moln, runda former och föräldrars
trygga famnar. De barn som framställs som änglar är ofta mycket små eller
nyfödda, men det är inte uteslutande så. Det gemensamma för framställningen
av kroppar här är att de visas fram som förtjusande gulliga, stillsamma och
passiva. Ofta introvert försjunkna i sig själva eller med ögonen riktade in i
kameran låter de sig bli betittade. Avklädda eller klädda i vitt syns de i bilder
som låter betraktaren komma nära för att beundra och nästan känna på deras
lena hud och små knubbiga kroppar. Genom kopplingen till födelse,
kroppslighet och hud görs barnet mänskligt samtidigt som det är framställt som
ett orört och närmast magiskt väsen – en ängel. Änglabarn skapas som de mest
heliga varelser som dels är värda att kosta på det allra bästa, dels är värda att
dyrkas, bäras nära hjärtat och visas upp. Den kärlek som är kopplad till
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änglabarnet gör det till ett sårbart underverk att agera gentemot. För trots att
änglabarnet är en passiv figur är det samtidigt en aktör som fungerar som en
påtryckare för konsumtion. Dess eteriska ljuvlighet ska fångas och bevaras för
framtiden, det ska begrundas, betittas och vördas med hjälp av
porträttfotografier och minnessaker som manifesterar kärlek. Det kräver
konsumtion som motsvarar dess fantastiskhet, av särskilt god kvalitét och som
tillgodoser dess behov av särskilt lugn och mjuk omsorg. Änglabarnet är
ovärderligt och till ett sådant barn är inte vad som helst som gott nog.
Inom den andra barnighetsdiskursen aktiveras ett barn som inte faller in i en
romantisk bildtradition och även detta barn görs visuellt på fler sätt än i bilder av
barns kroppar. Barn som framställs på det sättet tolkas som fysiska, nyfikna och
äventyrliga och porträtteras i färd med att göra något istället för att passivt bli
visuellt avnjutna. De upptäcker och utforskar, och de framställs ha personlighet
och integritet. De visas ofta i en synlig och spännande omgivning tillsammans
med andra. Det framställer dem som sociala och livet som något att med
nyfikenhet njuta av och uppleva. Det äventyrliga barnet är en individ med eget
inre driv och vilja som behöver aktiveras och förses med produkter som låter
dess fantasi och upptäckarlust komma till sin fulla rätt. Karakteristiskt är det
fantasifulla och färgglada som dels konstruerar barn som härliga, färgstarka och
fantasifulla, dels gör att de ska omges med tokroliga och lekfulla föremål och
figurer. Genom att vara karakteriserade som i behov av upplevelser och
rörelsefrihet aktiveras ett tillåtande föräldraskap som aktiverar samt konsumerar
sådant som låter barn ha det spännande, upplevelserikt och som tryggt låter dem
utforska och göra saker på sitt sätt, vilket också motiverar konsumtion av
trygghetsprodukter och särskilt slittåliga produkter.
Den tredje barnighet som görs i direktreklamen handlar om barn i förändring
och som förändrande aktör. Detta är en diskurs som i första hand skapas genom
text och där är någon specifik visualitet inte utmärkande. Med bilder av barn
som representerar olika åldrar och reklam som visualiserar ålderssteg samt
åldersmärkta produkter är sätt där detta barn görs visuellt. Ledord är rörelse i tid,
förändring, utveckling, växande, steg och stadier. I förhållande till föräldrar är
detta ett barn vars utveckling föräldrar ständigt måste förhålla sig till genom att
skaffa sig kunskap om och vid rätt tillfälle konsumera rätt produkter till.
Övervakning och utvärdering av barnets utveckling är en central aspekt som gör
spädbarnet till en påtryckare för konsumtion. Eftersom barnets utveckling inte
tar slut innebär det att det hela tiden behöver förses med nya produkter som
gynnar fortsatt utveckling och som utvecklats för barn i den aktuella åldern.
Föräldrarna måste då ständigt konsumera nya specialanpassade produkter i ett
ständigt flöde i takt med barnets utveckling. För att konsumtionen ska bli rätt
artikuleras krav på ett aktivt och engagerat föräldraskap. Genom att födas ändrar
detta barn livet och tillvaron för sina föräldrar och dess fortsatta fysiska och
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kognitiva utveckling bidrar till att förändringen av föräldrarnas liv inte heller
upphör. Detta gör barnet till en aktör, delaktig i skapandet av föräldrar och
familjeliv samtidigt som föräldraskapet utkristalliseras som en räcka situationer
att lösa. Något som fungerar som motiv för konsumtion som ger stöd och
underlättar. Sammantaget blir detta barn till ett konsumtions- och livsprojekt.
Varje enskilt reklamutskick skapar sina egna övertygande berättelser och
ibland är de tre barnighetsdiskurserna på olika sätt sammanfogade med
varandra. Men trots det är diskurserna väldigt framträdande när många
reklamutskick analyseras i relation till varandra. Det är huvudsakligen dessa
typer av framställningar av spädbarn som kommer in i hemmet under den första
tiden och blir del av nyblivna familjers vardagsliv. Eftersom diskurserna
tillsammans uttrycker så många sanningsanspråk och täcker upp så många
aspekter om vad och hur barn är, skapar de en bredd som kan få vilken förälder
som helst att finna någon infallsvinkel av direktreklamen relevant och aktuell.
Hur föräldrar själva tolkar direktreklamens budskap kan dock inte den här
studien svara på utan står öppet för vidare forskning. Emellertid är det så att
oavsett hur enskilda föräldrar förhåller sig till direktreklamens budskap om barn
blir den genom att komma in i hemmet en del av konstruerandet av familjeliv.
Därmed har diskurserna potential att inverka i hur föräldrar skapar mening och
relaterar till sitt eget barn och sin roll som konsumerande förälder.
Att utskicken är relaterade till mottagarbarnets ålder bygger på idén om att
barn i samma åldrar är lika och delar liknande behov, men även att föräldrar till
barn i en viss ålder delar liknande problem och konsumtionsbehov. Dels innebär
det att föräldrar görs till del av ett kollektivt föräldraskap och kan känna sig
sedda och förstådda, dels att de blir ”lärda” att tänka på sitt barn som någon som
hela tiden behöver nya produkter och som kan relateras till en norm och
jämföras med andra barn.
Reklamen har, som jag också diskuterat ett kvinnligt tilltal, vilket är något
som gör att den uppmanar till att betraktas utifrån en mammas perspektiv. Enligt
Cook innehåller reklamannonser där barn syns ofta, en inbyggd kvinnlig blick,
vad han kallar ”maticularity”. Med det menar han att reklamen visar det mödrar
vill se, vilket enligt honom är det gulliga, glada och trygga barnet.678 Vad jag
kunnat visa här är att det som föräldrar presenteras med inte uteslutande är
positiva bilder som talar om lycka och tillfredsställelse. För trots att de bilder av
barn som presenteras i hög utsträckning är idealbilder finns en dubbelhet genom
att berättelser om risk, onormalitet och död också aktiveras i reklamens
diskurser om spädbarn. Änglabarnet är magiskt och njutbart, men den ständigt
närvarande renheten, sårbarheten och nostalgin talar om skörhet, flyktighet och
förlust. Det balanserar mellan existens och icke-existens, flyter mellan fantasi,
678 Cook (2011a)
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livets början, ett rofyllt nu och livets slut. Därmed är denna bild av barn
sammankopplad med existentiella frågor. Dess stillsamhet och vila ligger farligt
nära att tyst självdö och den mirakulösa tillkomsten talar i sin förlängning också
om död. Det positivt nyfikna barnet är en härlig stark individ men dess
nyfikenhet innebär oöverskådlighet och en ständig beredskap på det oförutsedda
och farliga i vardagen. Med äventyrligheten följer hot om olyckor som riskerar
att leda till fysiska och ekonomiska skador och i värsta fall även till död. Att
visualisera det nyfikna barnet innebär till och med en risk i sig, eftersom sådana
bilder kan uppfattas som inspiration till beteenden med ödesdigra konsekvenser.
Dubbelheten hos det barn som bär med sig förändring och utvecklas är dels att
det är ett spännande framtidslöfte, dels att det måste bevakas och ständigt drivas
på så att utvecklingen verkligen sker normalt. Ett hot om utvecklingshämning är
ständigt närvarande liksom risken att det är föräldrarna själva som genom att
inte engagera sig och konsumera tillräckligt rätt bidrar till framtida problem.
Hoten är inte uttalade explicit i reklamen utan är inbyggda i diskurserna om
hur små barn är. Det gör att det övergripande budskapet som framträder är att
spädbarn, hur de än tolkas, måste ha konsumtionsvaror för att inte komma till
skada. Dessutom krävs konsumtion nu, innan det är för sent. Änglabarnet
behöver fotograferas och tas om hand på det mjukaste och mest naturliga sätt nu
med en gång innan chansen att bevara dess karaktär och renhet gått förlorad, och
det behöver få produkter som säkrar dess behov av stillhet och ständig
uppmärksamhet så att det inte dör. Det nyfikna barnet behöver också
konsumtion nu, så att dess inre driv och äventyrlighet inte blir förhindrat och
barnet därmed skadas. Det samma gäller skyddsprodukterna som verkligen
behöver konsumeras och installeras nu med en gång innan olyckan hinner vara
framme. Det förändrande barnet och dess föräldrar behöver produkter respektive
kunskap om utveckling och förändring för att barnet ska utvecklas optimalt,
redan från den allra första dagen.
Tillsammans fungerar diskurserna som så starka sanningsanspråk kring hur
barn är och vad de behöver att det kan förefalla som att det inte i första hand är
reklamen och företag som argumenterar för konsumtion utan att det är barnets
karaktär som uppmanar och driver föräldrar att konsumera. Genom att visuellt
visa hur barn är förmedlar direktreklamen att omsorg, konsumtion och barns
karaktär är oseparerbara delar av den kärlek föräldrar självklart förväntas känna
för sina barn.
Den adresserade direktreklamen som är ställd till föräldrar är del av det
enskilda barnets start på en livslång roll som konsument. Vad som sker när
barnet blivit äldre och själv bemöts som konsument kommer att diskutera i nästa
kapitel, där reklam i tidningar för barn granskas.
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Kapitel 6
Barn som konsumenter – reklam,
visualitet och målgrupp

Tidningar som tillverkats med tanke på barn och för att köpas av eller till barn är
en av många typer av produkter som bemöter barn som konsumenter. De
konkurrerar med andra produkter som exempelvis leksaker, men kan samtidigt
uppfattas som en kanal för den informationsfrihet barn enligt Barnkonventionen
har rätt till. I förhållande till frågan hur barn bemöts som aktörer och erkänns
som samhällsmedborgare är därför tidningar för barn viktiga att granska. I lagkapitlet nämnde jag att reklam som medföljer tidningar som barn prenumererar
på når dem i adresserad form, vilket gör att de skulle kunna betraktas som
adresserad och därmed otillåten direktreklam.679 Att förbjuda sådan reklam har
dock Marknadsdomstolen ansett oförenligt med Tryckfrihetsförordningen.680
Det betyder att tidningar för barn, inklusive reklamen i dem, är skyddade på ett
sätt som gör att staten inte kan ingripa i hur de utformas, samt att det främst är
ICCs regelverk som ställer upp riktlinjerna för annonser som publiceras i dem.
Forskning om svenska tidningar för barn har särskilt intresserat sig för hur
det som förefaller vara det huvudsakliga tidningsinnehållet, det redaktionella
materialet, i exempelvis serie- och artikel- och insändarform ser ut och vad det
säger.681 Att tidningar för barn ofta innehåller reklam har uppmärksammats av
andra forskare som i sin tur intresserat sig för tidningarnas annonser.682 Det
innebär att den tidigare forskningen i stor utsträckning arbetat utifrån en
schematisk uppdelning mellan redaktionellt innehåll å ena sidan och annonser å
den andra. Utifrån en bredare definition av reklam ger det en missvisande bild
av hur reklam riktas till barn eftersom det förefaller som att reklam enbart görs i
annonsform och är enkelt avgränsbart från resten av tidningen. I själva verket är
679 Uttalande från DM-nämnden nr 86/1997; 88/1997; 100/1998; 103/1998; 104/1998;

128/1999; 129/1999
680 MD 1997:4
681 Magnusson (2005); Hällström (2011); Johansson (2004); Johansson (2005b)
682 Mauthe (1996); Björkvall (2007); Björkvall (2003); Brembeck, Berggren Torell, Falk-

ström & Johansson (2001); Prinsessmuffins och chokladägg: en analys av livsmedelsreklam
till barn. (2008); Söt reklam och feta ungar (2007)
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gränsen mellan marknadsföring och redaktionellt material flytande och reklam
görs på andra sätt än som annonser.683 Reklam är någonting som utformats för
att skapa eller öka försäljning för att påverka konsumtionsbeteenden och
attityder, skapa varumärkeskännedom eller skapa relationer mellan företag och
konsument.684 Det är därmed inte liktydigt med annonser. Dessutom tas
produkter för barn ofta fram och marknadsförs i en samverkan mellan flera
företag på sätt som korsar och löser upp gränser mellan olika medier och
produkter.685 Det gör det relevant att, utan att utgå ifrån en schematisk
uppdelning mellan annonser och resten av tidningen, undersöka hur tidningar för
barn ser ut samt hur reklam görs i dem.
Akademisk barndomssociologisk forskning har enligt Cook främst undersökt
hur barn själva använder konsumtionsprodukter och medier samt hur de beter
sig i konsumtionssamhället, snarare än att undersöka hur exempelvis reklam
skapar intresse eller manipulerar dem.686 Samtidigt är oro för manipulation en
anledning till att reklam som riktas till barn är en av de mest känsliga och
uppmärksammade tematikerna vad gäller barn och konsumtion.687 Det gör det
särskilt viktigt att undersöka hur reklam görs till barn och hur den är framställd
för att skapa intresse och locka barn att konsumera, men utan att grunda det i en
förförståelse om att barn enbart är naiva och utsatta eller enbart kompetenta.
I kapitlet undersöker jag hur reklam riktas till barn och hur tidningar för barn
gör reklam och framställer barn som konsumenter genom att granska ett års
utgivning av tolv kommersiella tidningar för barn. Precis som många barn har
jag prenumererat på de aktuella tidningarna, vilket gett mig tillgång till allt det
material som skickas tillsammans med tidningarna. Frågorna jag ställer är; Vilka
former av reklam finns i tidningar för barn? Vad uppmanar reklamen barn till
samt hur framställs och görs barn som konsumenter och målgrupp genom
tidningarnas visuella tilltal?
I kapitlets första del problematiserar jag tidningen som produkt och som en
plats för reklam. Därefter fördjupar jag mig i frågan hur tidningarna framställer
och konstruerar barn som målgrupp. Innan dess kommer jag emellertid att
redogöra för material och tillvägagångssätt för analys.

683 Hackley (2002) s. 212; Rosengren (2008a) s. 8, 14, 48
684 Rosengren (2008b) s. 28; Grusell (2008) s. 37-39; Kotler, Armstrong & Parment (2011) s.

8; Dahlqvist & Linde (2009) s. 18
685 Hagen & Nakken (2010) s.132-136; Kinder (1991) s. 121-124; Buckingham (2000) s. 88-

92, 158-159; Sparrman (2006) s. 135-136; Seiter (1993) s. 198; Cross (1997/2001) s. 198199
686 Cook (2009) s. 278
687 Langer (2002) s.71
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Tidningsmaterial och analysmetod
Materialet som granskas i kapitlet är 145 nummer av tolv tidningar producerade
av Egmont Kärnan AB688 som är den största, och i det närmaste enda, utgivaren
av tidningar till barn i Sverige.689 Tidningarna som är insamlade genom
helårsprenumerationer med start vid årsskiftet 2010/2011 är Bamse,690
Barbie,691 Fantomen,692 GOAL,693 JULIA,694 Musse Pigg & Co,695 Nalle Puh
688 Egmont Kärnan AB är en del av den internationella mediekoncernen Egmont som ger ut

medier i över 30 länder och som omsätter 1,4 miljarder EUR. Enligt egen uppgift är Egmont Kärnan marknadsledande inom barn- och ungdomsmedia i Sverige, och förutom tidningar producerar man även pussel, spel, leksaker och digitala medier för ”barn och ungdomar mellan 0 och 19 år”, men man har också ”ett fåtal produkter för en äldre målgrupp”
(http://www.egmontkarnan.se/Om-Egmont, 2012-01-05).
689 Palmaer (2012) s. 50
690 Den snälla och starka björnen Bamse syntes första gången i en svart-vit TV-serie, och ges
sedan 1973 ut som serietidning. Kring Bamse finns ett stort persongalleri där Lille Skutt
och Skalman samt Bamses farmor och familj är centrala. Tidningen som ges ut 16
gånger/år innehåller spännande äventyr och aktualiserar frågor kring moral, säkerhet och
allmänbildning. Till skillnad från övriga tidningarna som studeras presenteras inte Bamse i
Egmont Kärnans information för annonsörer. Eftersom tidningen inte heller ingår i statistik
presenterad av ex. Tidningsstatistik AB vet jag inte hur stor tidningsupplagan är, annat än
att det enligt Strömberg (2010) i genomsnitt trycks omkring 90.000 exemplar per utgivning
och att Bamse 2011, nr. 17-18 enligt telefonuppgifter från Egmont Kärnan trycktes i
111.000 exemplar.
691 Barbie är en figur med kvinnlig kropp lanserad som docka 1959 av leksaksföretaget Matttel Inc. och som introducerades i Sverige 1963. Tidningen Barbie, som ges ut 13 gånger/år,
är en tecknad pyssel- och serietidning där Barbie och hennes, företrädesvis kvinnliga, vänner står i centrum. Enligt Egmont Kärnan (www.annonsinfo.se) har Barbie-tidningen en
upplaga på 25.000 exemplar.
692 Fantomen är en manlig maskerad brottsbekämpare som lanserades i serieform 1936. Enligt Nationalencyklopedien (www.ne.se) syntes han första gången i Sverige i Vecko-Revyn
1940 och som egen tidning har Fantomen getts ut sedan 1950. I tidningen finns förutom serieäventyr om Fantomen även serier om exempelvis Herman Hedning och Thorgals värld.
Enligt Egmont Kärnan (www.annonsinfo.se) är Fantomen den enda äventyrstidning som
produceras i Sverige och är med sin tryckupplaga på 28.000 exemplar och med en utgivning på 21 nummer / år den största äventyrstidningen i Sverige.
693 Tidningen GOAL är ett fotbollsmagasin om Europas största fotbollsligor. Tidningen innehåller fotbollsnyheter i artikelform, intervjuer och analyser av fotboll och kända spelare.
Tidningen ges ut 21 gånger/år i en upplaga på 30.000 exemplar (www.annonsinfo.se).
694 JULIA är enligt Egmont Kärnan Sveriges största tjejtidning. Tidningen innehåller artiklar
om kändisar, mode och populärkultur. Där finns även pyssel, recensioner, insändare, tips
och recept. Tryckupplagan ligger på 40-42.000 exemplar och ges ut 24 gånger/år
(www.annonsinfo.se).
695 Musse Pigg är en glad och uppfinningsrik mus som enligt Nationalencyklopedien
(www.ne.se) första gången syntes 1928 i den första animerade filmen med ljud ”Steamboat
Willie” skapad av skapad av Walt Disney och Ub Iwerks. I tidningsform syntes han första i
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Magasinet,696 Pets,697 Pokémon,698 Prinsessan,699 Spider-man700 och Tom &
Jerry.701 Urvalet gjordes på basis av den annonsinformation som Egmont
Kärnan publicerar till presumtiva annonsörer på sin hemsida.702 De valda
tidningarna representerar och täcker in företagets spridning av tidningar
publicerade för olika åldrar och målgrupper under 18 år. Jag har inte inkluderat
tidningar som riktar sig mot en målgrupp beskriven som ”15+” och tidningar
Sverige i tidningen Kalle Anka & C:o år 1948. Idag syns Musse Pigg i en mängd former
och medier samt fungerar ibland som Walt Disney Companys logotyp. Bland annat utgör
han i stiliserad form logotypen för Disney Channel och Disney Junior. Serietidningen
Musse Pigg & C:o ges ut 6 gånger/år och innehåller äventyr om Musse och hans vänner,
men även Kalle Anka-äventyr. Upplagan ligger på 25-27.000 exemplar (Egmont Kärnan,
www.annonsinfo.se).
696 Den tankfulla björnen Nalle Puh och hans vänner syntes första gången i en sagobok från
1926 skriven av A.A. Milnes men rättigheterna ägs sedan 1960-talet huvudsakligen av Walt
Disney Company (Leonard & Burke 2003). Nalle Puh magasinet bygger på Nalle Puhfigurerna och innehåller serier med stora bilder och pyssel. Tidningen gavs fram till och
med nr. 4, 2012 ut i 6 nummer/år med en tryckupplaga på 16000 exemplar (Egmont Kärnan, www.annonsinfo.se). Enligt mailkonversation med Egmont Kärnan har utgivningen
därefter upphört.
697 Tidningen Pets har gulliga husdjur i centrum och är en tidning där djurfakta blandas med
pyssel, tips, recensioner och insändare. Tidningen ges ut 8 gånger/ år i en upplaga på 2526.000 exemplar (Egmont Kärnan, www.annonsinfo.se).
698 Pokémon skapades 1996 av det japanska företaget Game Freaks som ett spel till Nintendo
Gameboy. Pokémon utgörs en visuell värld befolkad av en mängd fantasifulla djurfigurer
med speciella krafter samt människolika figurer varav pojken Ash är den mest framträdande. Pokémon är idag en gigantisk industri av produkter, där spel, samlarkort och böcker
är centrala (Jordan, 2004, s. 463-464). Tidningen Pokémon, det officiella magasinet är en
tidning där tecknade äventyr samsas med pyssel, inskickade teckningar och information om
Pokémons världar och kommersiella produkter som spel. Tidningen ges ut 12 gånger per år
i en tryckupplaga på 20–28.000 exemplar (Egmont Kärnan, www.annonsinfo.se).
699 I tidningen Prinsessan står prinsessor så som Törnrosa och Snövit från olika Disneyproduktioner i centrum. Nyskrivna spännande och romantiska berättelser om prinsessorna varvas med pyssel och sidor där insända teckningar och fotografier av flickor i prinsessklänningar publiceras. Tidningen ges ut 18 gånger per år med en tryckupplaga på 26.500–
28.000 exemplar (Egmont Kärnan, www.annonsinfo.se).
700 Peter Parker lever ett dubbelliv där han som Spider-man är en maskerad superhjälte som
bekämpar ondska. Figuren skapades av Marvel Comics 1962 och ägs idag av Walt Disney
Company (Nationalencyklopedien, www.ne.se). Tidningen Spider-man är en actionserietidning som ges ut 6 gånger/år i en tryckupplaga på 8-10.000 exemplar (Egmont Kärnan,
www.annonsinfo.se).
701 Katten Tom och musen Jerry är två vänner som ständigt är våldsamt i luven med
varandra. Figurerna syntes första gången i på 1940-talet i animerade kortfilmer skapade av
Joseph Barbera och William Hanna vid MGM. Idag ägs rättigheterna till Tom och Jerry av
Time Warner (Nationalencyklopedien, www.ne.se).
Tidningen ges ut 6 gånger per år i en tryckupplaga på 24-27.000 exemplar (Egmont Kärnan,
www.annonsinfo.se).
702 Egmont Kärnan (2010); Egmont Kärnan www.annonsinfo.se.
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med stor spännvidd i målgruppen, så som Kalle Anka & C:o som beskrivs som
en ”familjeveckotidning” med en målgrupp som är mellan 3 och 79 år.703
Egmont Kärnans produktutbud är förutom att vara kategoriserat för barn och
därmed åldersmärkt även könat. Vissa tidningar är för flickor, andra för pojkar
och ytterligare andra beskrivs som könsneutrala då de vänder sig till målgrupper
beskrivna som ”barn” alternativt ”flickor och pojkar”. I urvalet har jag tagit
hänsyn till det genom att inkludera tidningar för samtliga dessa tre grupper. Men
trots att Egmont Kärnan producerar många tidningar riktade till flickor704 fanns
det vid insamlingens start bara en tidning, Ben 10, som entydigt hade pojkar
under 18 år som målgrupp.705 Eftersom den inte gick att prenumerera på föll den
bort. Istället inkluderade jag två tidningar med åldersmässigt vida målgrupper,
riktade mot pojkar och män.706 Den ena är serietidningen Fantomen707 vars
åldersmässiga målgrupp är beskriven något oklar eftersom den i
annonsinformationen benämns vara 12-35 år samtidigt som den ”primära
målgruppen” sägs vara pojkar mellan 8 och 12 år. Den andra tidningen är
fotbollsmagasinet GOAL vars målgrupp är presenterad som ”unga och vuxna
män” mellan 9 och 30 år,708 men som beskrivs ha en läsargrupp som till 27%
består av barn mellan 7-14 år och 15% av läsare i åldern 15-19 år.709

703 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-

material/egmont.annons.upload-material.kalle_anka, 2012-01-05.
704 Egmont Kärnan beskriver Emma, Hello Kitty, Julia, Julia Stars, Julia + Idol & Kändis,

Julia + Mode & Trend, Julia + Sommar, Julia + Vinter, Min Häst, Pets, Pets Special,
Prinsessan, W.I.T.C.H och Wendy som tidningar som vänder sig till flickor.
705 Ben 10 ges ut 3 gånger/år i en tryckupplaga på 18 000 exemplar (Egmont Kärnan,
www.annonsinfo.se).
706 Någon tidning som på motsvarande sätt riktar sig både till flickor och vuxna kvinnor erbjuds inte av Egmont Kärnan.
707 Fantomen har en målgrupp som dels beskrivs vara 12-35 år, men den primära målgruppen
anges vara pojkar 8-12 år. Egmont Kärnan, www.annonsinfo.se, 2012-01-27.
708 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/gui/static/Goal.pdf, 2012-01-05,
http://www.annonsinfo.se/ea/upload-material/egmont.annons.upload-material.goal , 201201-05
709 Egmont Kärnan Annonsinfo,
http://www.annonsinfo.se/default.asp?id=13&productID=64, 2010-10-20
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Tabell 4, Insamlade tidningar för barn
Tidning

Utgivning/år

Studerade nummer710

Målgrupp enligt Egmont Kärnans
annonsinfo711

Bamse

16 nr.

nr. 4, 2011 - nr. 3, 2012

Pojkar och flickor 4-12 år

Barbie

13 nr.

nr. 1, 2011 - nr. 13, 2011

Barn 4-9 år

Fantomen

21 nr.

nr. 4, 2011 - nr. 4, 2012

12-35 år, huvudmålgrupp pojkar
8-12 år

GOAL

21 nr.

nr. 2, 2011 - nr. 1, 2012

Unga och vuxna män 9- 30 år

JULIA

24 nr.

nr. 2, 2011 - nr. 1, 2012

Tjejer 9-14 år

Musse Pigg &
C:o

6 nr.

nr. 1, 2011 - nr. 6, 2011

3-7 år

Nalle Puh
Magasinet

6 nr.

nr. 1, 2011 - nr. 5, 2011712

Barn 3-7 år

Pets

8 nr.

nr. 1, 2011 - nr. 12, 2011

Tjejer 7-13(14) år

Pokémon

12 nr.

nr. 1, 2011 - nr. 12, 2011

Pojkar och flickor 7-12 år

Prinsessan

18 nr.

nr. 2, 2011 - nr. 1, 2012

Flickor 4-10 år

Spider-man

6 nr.

nr. 1, 2011 - nr. 6, 2011

7-12 år

Tom & Jerry

10 nr.

nr. 1, 2011 - nr. 10, 2011

6-10 år

710 För vissa tidningar dröjde det innan prenumerationerna startade, vilket gör att insamlingen

påbörjats och avslutats något senare än målsättningen att undersöka utgivningen under hela
2011.
711 Egmont Kärnan (2010); Egmont Kärnan Annonsinfo, www.annonsinfo.se; Egmont kärnan, www.egmontkarnan.se.
712 Nalle Puh Magasinet, nr. 6, 2011 anlände inte trots påtryckningar på Egmont Kärnan.
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Bild 115, framsidorna av det sista granskade numret av respektive titel.

Analysen av tidningarna inleddes med en granskning av hur Egmont Kärnan
presenterar tidningarna och deras målgrupper för potentiella annonsörer på sin
hemsida.713 Jag undersökte särskilt på hur målgruppens identitet är framskriven
och hur tidningarnas tematiker relateras till målgruppen. När tidningarna efter
hand dök upp i brevlådan granskade jag varje enskild tidning utifrån frågor kring
hur målgruppen görs visuellt i dem och hur tidningarna gör reklam. Det material
som på ett eller annat sätt gör reklam genom att uppmana till konsumtion,
aktualisera ett varumärke, visa fram en produkt eller uppmana till interaktion
med ett företag sållades ut för vidare undersökning.
713 Egmont Kärnan (2010); Egmont Kärnan Annonsinfo, www.annonsinfo.se; Egmont kär-

nan, www.egmontkarnan.se.
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För att få en ökad förståelse för tidningarna, hur de förhåller sig till barn som
konsumenter och hur de konstruerar sin målgrupp, har jag besökt
internethemsidor kopplade till tidningarna.714 Även hemsidor som annonser
hänvisar till har besökts, men några fördjupade analyser av detta har inte gjorts.
När prenumerationerna upphörde efter ett år undersöktes först allt det
material som gör reklam och som följt med var och en av de 12 tidningstitlarna
under året. Jag uppmärksammade återkommande mönster inom och mellan
materialet från respektive titlar, vilket föranledde mig att därefter sammanföra
reklammaterialet från samtliga tidningar och omsortera dem på nya sätt.715 De
annonser som publicerats i de 145 numren under året kunde då läggas i en hög
och granskas separat medan redaktionellt material som uppmanar till
konsumtion, interaktion, visar köpbara produkter respektive synliggör
varumärken kunde granskas separat. Denna tematisering gjorde att jag kunde
uppmärksamma likheter och skillnader mellan dessa olika sätt att göra reklam,
samt se hur annonser som visuell genre716 ”spiller över” till det redaktionella
materialet. Slutligen kunde jag då med hjälp av visuell diskursanalys metodiskt
fokusera strukturer och gränser, samt analysera hur var och en av titlarna under
ett år i olika former skapar konsumtionstilltal till en specifik målgrupp samt hur
liknande konsumtionstilltal återkommer och skapar intertextuella överlappningar
mellan titlarna och mellan olika reklamformer. Tillvägagångssättet innebär att
materialet har granskats såväl nära och detaljerat som med fokus på
övergripande intertextuella mönster. Hur tilltal och visualitet som gör reklam ser
ut, liksom hur dessa tilltal skapar barnkonsumenter har fungerat som två
samtidiga fokus för analysen. Detta för att förstå både hur reklam görs och vad
den uppmanar till, samt vad det är för fiktivt barn eller idé om den ideala
reklammottagaren och konsumenten som tidningarna skapar.717 I kapitlets
disposition separeras dessa båda fokus i och med att jag först diskuterar
tidningarnas reklam och därefter diskuterar tilltal och målgrupp.

Tidningen som produkt och annonsplats
Även om vi som konsumenter vet om att en tidning utformats för att locka till
konsumtion är det inte säkert att man reflekterar över på vilket sätt det sker. Det
är lätt att tänka att det man huvudsakligen köper är det redaktionella innehållet,
714 exempelvis Bamse, http://www.bamse.se; JULIA, http://www.tidningenjulia.se; GOAL

https://sv-se.facebook.com/tidningengoal
715 Rose (2007) s. 156-157, 161, 165; Fairclough (1992) s. 84-86, 101-105
716 Fairclough (1995) s. 31-32, 56, 66, 76-79
717 Yakhlef (1999) s. 131; Björkvall (2003) s.23-28; Wannamaker (2008) s. 10
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så som ett serieäventyr, och att tidningen ser ut som den gör för att den speglar
den innehållsliga tematiken. I själva verket köper konsumenten en produkt som
både har ett företrädesvis underhållande eller informativt innehåll och som
företrädesvis syftar till konsumtion. Med början i det som kan förefalla som den
mest givna plats där konsumtionsuppmaningar görs kommer jag nu att redogöra
för hur tidningarnas annonser ser ut, för att därefter diskutera tidningsframsidan
som en plats där reklam görs och slutligen gå djupare in i tidningarnas
redaktionella delar.

Tidningsannonser för barn
När ett barn köper en tidning köper hon eller han samtidigt annonser som
företag betalat för att barnet ska se. Utan reklaminvestering skulle det enligt
massmedie-ekonomen Karl Erik Gustafsson inte alls finnas några massmedier
idag, eftersom reklaminvesteringarna är nödvändiga för att hålla nere priset och
därmed bli möjliga för många konsumenter att köpa.718 Till skillnad från
tidningar för vuxna, där annonser finns på var och varannan sida från små
notiser till hela uppslag, finns det i tidningarna för barn få sidor som innehåller
annonser. Enligt Egmont Kärnans informationssidor för annonsörer upplåter
tidningarna enbart utrymme för annonser som medlagda bilagor, tryckt som
annons på en helsida i tidningen eller på omslagets insidor och baksida.719 Det
gör att annonserna som publiceras i tidningarna är stora men att möjligheten att
annonsera ändå är begränsad.
Att annonssidorna är förhållandevis få relation till antalet redaktionella sidor
gör att tidningarna främst framstår som en egen produkt snarare än som ett
medel för annonsering. Det senare gäller särskilt Nalle Puh, Fantomen och
Spider-man som i jämförelse med de andra tidningarna innehåller färre annonser
och bifogad reklam, samt Bamse som enligt Egmont Kärnan inte alls upplåter
plats för externa annonsörer. Enligt intervjuer med producenter för Bamse beror
det på att Rune Andréasson som skapade figuren såg reklam som en form av
”lurendrejeri” som inte var förenligt med personligheten hos Bamse.720

718 Gustafsson (2005) s. 18, 118
719Annonspriserna skiljer sig mellan tidningarna där det billigaste alternativet är en helsida i

Pets för 14400:- och det dyraste är annonsering på baksidan på JULIA för 29700:-. För
34900:- respektive 32500:- kan hela uppslag köpas i JULIA och GOAL. Per bilaga är kostnaden densamma, 1,15:-, st. för alla tidningar men eftersom upplagorna varierar är det i
JULIA som det blir dyrast, 46000:-, Egmont kärnan, Mediainfo 2010,
http://www.annonsinfo.se/gui/static/Prislista_alla%20titlar.pdf, Egmont kärnan, Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-material, 2012-05-07
720 Wilhelmson (2006) s. 38-40; Enqvist (1998) s. 9
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Egmont Kärnan visar på sin informationssida för annonsörer att man är
medveten om hur lagrummet kring annonsering för barn ser ut. Där påtalas att
det inte finns något generellt förbud mot att rikta reklam till barn och ungdomar
men att det ställs högre krav på sådan reklam. En av de punkter som särskilt
lyfts fram är att ”Reklam ska vara lätt att känna igen som just sådan”.721 Men
genom att problematisera vad det är en konsument köper när hon eller han köper
en tidning och genom att problematisera såväl begreppet reklam som det
redaktionella innehållet är det möjligt att få syn på någonting annat. Innan jag
fördjupar mig i det ska jag med hjälp av tre annonser ge en överblick över hur
tidningsannonserna ser ut.

Bild 116, annons för prenumeration av tidningen Tom & Jerry,
publicerad i Tom & Jerry (2011), nr 10, s. 2
Bild 117, annons för ”Barbie en perfekt jul”. Som avsändare står Barbie.se,
publicerad i Barbie (2011) nr 13, s. 36

721 Egmont Kärnan, Annonsinfo,

http://www.annonsinfo.se/ea/marketing/egmont.annons.marketing, 2012-05-07
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Bild 118, annons för Spider-manspel, Spiderman (2011), nr. 6, s. 52

De flesta annonser som finns i tidningarna utgörs av en helsida där en produkt
och/eller ett varumärke syns och står i centrum. Genom sina bilder låter de förstå
något om vad som marknadsförs och berättar i text när eller hur produkten går
att köpa. Ofta blandas färgrika tecknade element med fotografier, text och
digital bildbehandling men sällan fotografier av riktiga människor. Visuellt är
annonserna ofta lik den tidning i vilken de publicerats. Exempelvis innehåller
tidningar med mycket rosa färger ofta annonser i samma färgskala och tidningar
med färgglada djur innehåller annonser som är lika färgglada.
Egmont Kärnan är själv den överlägset största annonsören i tidningarna. Ofta
är det tidningar eller tidningsprenumerationer som marknadsförs, men det finns
även annonser för produkter kopplade till tidningsproduktionen, så som
nättidningar, Facebook-sidor, tidning i appversion, tidigare publicerade tidningar
i bokform och klubbar knutna till tidningarna. Dessutom marknadsför Egmont
Kärnan böcker och sin online community Stallet.se. De produkter som
marknadsförs av andra annonsörer är oftast leksaker, trosskydd, filmer,
datorspel, kläder, fotbollsprylar och klubbar. De mest frekventa annonsörerna är
Disney och Mattel.
Helsidesannonserna i bild 116, 117 och 118 är på flera sätt typiska för det
annonsmaterial som publiceras i tidningarna under det granskade året. Den
första annonsen, som är en annons för en prenumeration på Tom & Jerry, är
liksom majoriteten av annonserna, publicerad av Egmont Kärnan och
marknadsför en av deras publikationer (bild 116). Att det är Egmont Kärnan
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som är ansvarig för annonsen och produkten framgår dock inte tydligt utan kan
enbart utläsas av den hemsidesadress där prenumerationen med hjälp av en
kampanjkod kan beställas. Annonsen är publicerad i en Tom & Jerry-tidning
vilket gör att Egmont Kärnan riktar erbjudandet till en konsumentgrupp som
redan visat intresse för tidningen och som därmed kan tänkas vilja köpa fler
nummer. Denna slags uppmuntran till fortsatt tidningskonsumtion är en praktik
som görs regelmässigt. Men tidningarna blir även korsvis marknadsförda i
varandra vilket gör att överlappningar i och förväntningar om likheter och
intressen mellan olika tidningars målgrupper görs synliga.722
Nästa annons är publicerad i Barbie-tidningen och marknadsför ett
produktkoncept kallat ”En perfekt jul” och visar upp en dvd-film och ett antal
leksaker (bild 117). Barbie ägs av företaget Mattel, vilket inte står utskrivet i
annonsen, bara adressen till Barbies hemsida. Att använda en hemsidesadress
som avsändare är vanligt och det gör att det inte alltid är tydligt vilket företag
som ligger bakom annonsen och huruvida det varumärke som syns i annonsen
eller hemsidesadressen är ett företag eller en varumärkesskyddad produkt. Det
gör i det här fallet att produkten, Barbie, ser ut att marknadsföra sig själv.
Den sista annonsen (bild 118) marknadsför ett spel vars förpackning visas
tillsammans med en scen uppbyggd av mörka element som signalerar spänning
och äventyr. Den påminner om andra annonser som marknadsför spel, dvdfilmer och biofilmer. Ofta är det som i det här fallet inte explicit framskrivet att
det som marknadsförs är ett spel. Det är enbart möjligt att utröna om man är
bekant med varumärkena Wii och Nintendo, som bland flera andra varumärken,
syns som avsändare nertill på sidan.
Huvudsakligen är det med bilder annonserna drar ögonen till sig för att få
betraktaren att vilja konsumera. Trots att det finns texter är de ofta små och trots
att där finns uppmaningar till konsumtion, företagsnamn och varumärken
innehåller de sällan någon utförlig information. Eftersom det visuella tilltalet
dominerar och eftersom annonserna ofta är visuellt lika resten av tidningen är
det vid ett snabbt ögonkast inte alltid uppenbart att helsidesannonserna är just
annonser. Ett mindre antal annonser har tillfogats ordet ”annons” i små
bokstäver högst upp, eller använder ord som ”köp”, ”skaffa”, ”beställ” och ”ute i
butik” vilket i text indikerar att annonsen är just en annons.
Enklast att urskilja som reklam är de lösa reklambilagor som finns bifogade
tillsammans med tidningen eftersom de faller ut ur tidningen när den öppnas.
Bilagorna är oftast utformade som dubbelsidiga lösblad med en svarstalong att
fylla i och skicka in för att beställa en prenumeration eller gå med i en klubb.
722 Egmont Kärnan marknadsför även andra tidningar ur sitt sortiment så som exemeplvis
Kalle Anka-tidningar, parallellutgivna Bamse- och JULIA-tidningar samt specialtidningar som
kallas ”aktivitetspåse”.
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Andra bilagor innehåller flera delar och är samlade i ett kuvert. Ibland bifogas
skraplotter eller klistermärken som ”om man har tur” ger ett billigare pris eller
en premie (bild 159 och 167). Eftersom de lösa bilagorna kan separeras från
tidningen är de möjliga att ta bort och kasta, vilket gör att de bara behöver tittas
på en enda gång. Samtidigt kan de falla ut och bli liggande hemma för upprepad
beskådan. Att kasta dem kräver en aktiv handling och en tidsinvestering som
helsidesannonserna inte gör. Det innebär att dessa olika reklamformer fordrar
olika respons av konsumenten, trots att de kan innehålla uppmaningar till
konsumtion av samma produkt.
Annonserna uppfyller på olika sätt kriterier för att uppfattas som reklam. De
är mer eller mindre medvetet utformade för att skapa alternativt öka försäljning
samt förefaller kunna påverka konsumtionsbeteenden och skapa
varumärkeskännedom och/eller skapa relationer mellan företag och
konsument.723 Jag kommer nu att visa hur dessa kriterier inte enbart blir
aktualiserade i regelrätta annonser.

Förpackning och gåva som försäljningsstrategi
Det som vid första mötet är synligt för konsumenten är tidningens framsida.
Eftersom det är den som syftar till att sälja och locka till läsning är framsidorna
lockande och färgglatt utformade. Framsidan signalerar vilken typ av innehåll
tidningen har och är även gjord för att fånga konsumentens uppmärksamhet för
försäljning i butik. På framsidorna finns tidningens butikspris tryckt, vilket till
skillnad från de flesta andra produkter som har lösa prislappar, visar att
tidningen är en vara som är till salu och gör tidningens värde synligt långt efter
inköpet. För de prenumeranter som nappat på ett förmånligt
prenumerationserbjudande och betalat i förväg är det ett fiktivt pris som
tillskriver tidningen ett högre värde än vad som i realiteten har betalats.
Tidningarna är ofta förpackade i genomskinlig plast vilket gör att framsidan
representerar tidningsinnehållet för konsumenten eftersom den omöjliggör att
fullt ut undersöka produkten före köp. I butik innebär det att framsidan säljer en
i övrigt osedd produkt. Emellertid döljs ofta framsidan av bonusmaterial vilket
syns nedan (bild 119 och bild 120).

723 Rosengren (2008b) s. 28; Grusell (2008) s. 37-39; Kotler, Armstrong & Parment (2011) s.

8; Dahlqvist & Linde (2009) s. 18
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Bild 119, Bamse, 2011, nr 9 inklusive spellåda i originalförpackning
Bild 120, Nalle Puh Magasinet, 2011, nr 5 med badboll utan plastförpackning

Helena Magnusson som skriver om svenska serier för barn påpekar att
bonusprodukter som medföljer, och som i början bestod av klippark,
klistermärken och bokmärken, numera utgörs av ett ”nästan obligatoriskt
medföljande plastföremål”. Hon menar att det gör tidningen till en i första hand
fysisk produkt, en förbrukningsvara, där det inte är säkert att det för köparen
upplevs som att det är bonusmaterialet som följer med tidningen utan att det lika
gärna kan vara tidningen som följer med föremålet.724 I samma banor resonerar
John Finch och Susi Geiger som skriver att tidning och bonusmaterial
tillsammans utgör en sorts hybridprodukt som tillför en ny dimension för
konsumenter att ta hänsyn till när de överväger ett tidningsköp. De menar att
hybridprodukten dels konkurrerar med andra tidningar och produkter med sitt
redaktionella innehåll, dels med sitt bonusmaterial men också genom
kombinationen av redaktionellt innehåll och bonusmaterial. Att tidningarna är
plastade och döljer det redaktionella innehållet gör bonusmaterialet viktigt när
ett konsumtionsbeslut av tidningar fattas vid köp i butik. Bonusmaterialet är
dock inte något konsumenten får som en gåva, vilket tidningarna ger sken av
med skrivningar som ”till dig”, ”extra” och ”du får”, utan är en lockvara som
syftar till att locka lösnummerkonsumenter.725 Detta bekräftar Egmont Kärnan i
annonsinformationen för Fantomen där man skriver att det med tidningen ibland
följer ”en Fantomenpryl som lockar till spontanköp”.726
724 Magnusson (2005) s. 241

725 Finch & Geiger (2010) s. 239-242

726 Egmont Kärnan (2010) Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-

material/egmont.annons.upload-material.fantomen, 2012-05-08
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I praktiken visar det sig att Fantomen är en av de titlar där en lockvara bara
följer med en gång. Däremot är sju av de tolv titlar som granskas här
konsekventa hybridprodukter i och med att lockvaror medföljer varje nummer.
Med de övriga tidningarna följer det mer eller mindre ofta med en sak. Det gör
att 99 av de 145 studerade tidningarna är hybridprodukter där det, förutom
planscher och posters som finns i tidningarna, medföljer spel, samlarkort,
klistermärken, pennor, block, böcker, smink, smycken och plastleksaker av olika
slag (se bild 160).727 Detta visar hur tidningar som produkt utformas för att sälja
sig själva och locka barn till konsumtion. Tidningarna är även utformade för att
skapa försäljning av nästa nummer, vilket jag ska visa i det följande.

Bild 121, ”I nästa nummer”, Fantomen (2011) nr 18, s. 66
Bild 122, ”I nästa nummer”, Bamse (2011) nr. 13, s. 35

I slutet av de flesta tidningar finns en aptitretare inför nästa nummer. Där
presenteras kort innehållet i den kommande tidningen samt det datum då den
kommer ut i handeln.728 Vissa tidningar, som exempelvis Fantomen, innehåller
serieberättelser uppdelade i flera delar, vilket uppmanar till prenumerationsköp.
Vid lösnummerköp gör det att läsaren, för att få veta slutet, måste köpa nästa
727 Spider-man är den enda tidningen där det under året aldrig medföljde något

bonusmaterial. I Fantomen medföljde bonusmaterial en gång.

728 I Bamse, Fantomen, GOAL, JULIA, Pets, Pokémon, Tom & Jerry publiceras regelmässigt

reklam för nästa nummer.
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nummer. Tidningen är således utformad för att locka läsaren till fortsatt
tidningskonsumtion. I bild 121 syns hur fortsättningen på berättelsen ”Farornas
flod del 2” används som ett sätt att informera och locka till konsumtion av nästa
nummer av Fantomen där även en ny serieberättelse kallad ”I Dianas spår del 1”
ska börja. I utsnittet ur Bamse-tidningen (bild 122) syns två serierutor som
bygger upp en spänning kring vad sjörövarna i kommande nummer ska fånga i
fortsättningen av berättelsen ”Var är farmor”. Detta är en visuell praktik som är
förbehållen tidningsproducenten, vilket gör den till en del av det redaktionella
material som hör till tidningen. Samtidigt fungerar den som en form av
annonsering och använder sig av ett tilltal som påminner om hur annonser för
tidningsprenumerationer ser ut.
Vad jag nu har diskuterat är annonser, tidningsframsidor samt redaktionella
uppmaningar till fortsatt tidningskonsumtion. Detta är delar av en tidning där
reklam kan förväntas finnas och det är reklam som marknadsför konkreta
produkter. Jag kommer nu att diskutera på vilka fler sätt som tidningarna
fungerar marknadsförande, skapar konsumtionsmedvetande och uppmanar till
konsumtion.

Varumärken, figurer och visuell intertextualitet
För företag idag är varumärken, som visuella symboler, oerhört betydelsefulla
för att stärka och bygga företagsidentitet samt för att kommunicera värden till
och skapa relationer med konsumenter. Att få konsumenter att lägga märke till
och bli medvetna om ett företags varumärke, och därmed bli medvetna om
företaget och dess produkters existens, är därmed ett centralt arbete för ett
företags synliggörande och reproduktion.729
Cook skriver att repetition av varumärken sedan 1960-talet är en väl använd
marknadsföringsstrategi för att tilltala och skapa en relation med just barn.730
Ingunn Hagen och Øivind Nakken menar vidare att varumärken och
varumärkeslojalitet är det centrala i hur kommersiella koncept för barn
produceras och marknadsförs idag. Målet är att göra varumärket till del av barns
liv och att skapa varumärkeslojalitet tidigt, eftersom det antas säkra försäljning i
framtiden. Hagen och Nakken skriver att företag strävar efter att få barn och
vuxna att köpa produkter kopplade till ett specifikt varumärke upprepade
gånger, och att det helst ska ske utan att alternativa varumärken tas i beaktande.
729 Salzer-Mörling & Strannegård (2002) s. 152-159; Mollerup (2002) s. 29; Schibli (2002) s.

54; Arvidsson (2006) s. 82-88: Kotler, Armstrong & Parment (2011) s. 236; Dahlqvist &
Linde (2009) s. 18, 47; Rosengren (2008b) s. 28; Rosengren (2008a) s. 42-43
730 Cook (2000) s. 499-500; Hémar-Nicolas & Gollety (2012) s. 26-27
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Målet är också att konsumenten ska känna så starkt för varumärket att hon eller
han rekommenderar det till andra. Hagen och Nakken påvisar hur flera företag
tillsammans, genom synergier i många medier samtidigt, söker skapa
varumärkeslojalitet och få sina varumärken att bli en del av barns liv. Enligt
Hagen och Nakken fungerar synergierna stärkande för ett varumärke, men de
antyder också att de gör det mindre tydligt att uppfatta att ett bemötande som
aktualiserar varumärket samtidigt utgör reklam.731
I de tidningar som studeras här fungerar synliggöranden av varumärken som
reklam, men på andra sätt än vad som sker i annonser där specifika produkter
marknadsförs. I det här avsnittet kommer jag att diskutera hur tidningarna, på
sätt som kan liknas vid produkt- och varumärkesplacering visualiserar
varumärken samt hur Egmont Kärnan genom mer eller mindre distinkta
samarbeten med andra företag gör reklam på redaktionell plats.

Det visuella varumärket och figuren
Enligt egen uppgift samarbetar Egmont Kärnan med många företag, så som
exempelvis Walt Disney Company.732 Att så är fallet syns även i och på
tidningarna. Exempelvis är det Disney som äger rättigheterna till Musse Pigg,
Nalle Puh och de prinsessor som har tillägnats egna tidningar.733 På framsidorna
och på redaktionell plats i dessa tidningar syns och repeteras Disneys logotyp
vilket fungerar som ett synliggörande av företagets existens.
Dessutom är flera av tidningarna helt och hållet uppbyggda kring
varumärken. Det beror på att varumärken inte är detsamma som
företagslogotyper utan även kan utgöras av varumärkesskyddade produkter och
figurer. I en intervju från 2006 säger Egmont Kärnans dåvarande vd Kenneth
Andrén att ”Bamse i dag är en jätteindustri, ett varumärke, ett brand jämförbart
med mycket annat.”734 Uttalandet sätter fingret på att de figurer som finns i
tidningarna inte enbart är att betrakta som huvudpersoner i populära berättelser
utan är visuella symboler som står i centrum för en gigantisk kommersiell
731 Hagen & Nakken (2010) s. 132-136
732 Egmont Kärnan skriver att man driver samarbete med Disney, BBC, Mattel, Warner,

TV4, SVT och SF. http://www.egmontkarnan.se/Om-Egmont, 2012-01-05. Genom att
granskar tidningarnas finstilta informationstexter i början och slutet av tidningarna syns fler
samarbetspartners genom att Barbie, Fantomen, Musse Pigg & C:o, Nalle Puh Magasinet,
Pokémon, Spider-man och Tom & Jerry beskrivs vara tryckta med licenser från
BARBIE™, Mattel Inc. ©, King Features Syndicate Inc., Disney, Nintendo/Creatures
Inc./Game Freak inc.™, Marvel & Subs, Marvel Characters B.V., Panini S.p.A., Turner Entertainment Co. WB Shield:™ © Turner Entertainment Inc.
733 Jag syftar på tidningarna Musse Pigg & C:o, Nalle Puh magasinet och Prinsessan.
734 Wilhelmson (2006)
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produktion. Det betyder att Bamse, Barbie, Fantomen, Musse Pigg, Nalle Puh,
Spider-man, Pokémon, Tom och Jerry samt Disney-prinsessorna är visuella, och
ibland tredimensionella, varumärken som varje gång de syns stärker sitt eget
varumärke och företagen bakom.

Bild 123, Bamse digitaltidning, Bamse (2011) nr 9, s. 36

Bild 124, tvåsidig lösbladsbilaga som marknadsför Cirkus Scott i samarbete
med Bamse, Bamse (2012) nr 1

Allt material i en tidning, oavsett om det är annonser eller redaktionellt
tidningsinnehåll konkurrerar om uppmärksamhet och kan utgöra ett problem för
marknadsförare som vill att läsaren ska uppmärksamma just deras varumärke
eller reklambudskap.735 Vad gäller Bamse innebär det att tidningen, som inte
735 Rosengren (2008a) s. 14
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innehåller externa annonser, och därför har betraktats av Björkvall och
Johansson som fri från reklam respektive fri från annonser,736 i själva verket i
sig själv cirkulerar varumärket Bamse. Att det bara är Bamse och andra figurer i
Bamse-världen som syns i tidningen gör det dessutom mindre tydligt att
tidningarna innehåller annonser för Bamse-produkter. I varje nummer finns
uppmaningen att köpa nästa nummer och ofta innehåller tidningen lösblad eller
mindre annonser om erbjudanden att prenumerera på Bamse-tidningen, reklam
för de parallellutgivna tidningarna Bamse för de Yngsta, Bamse Kul att lära,
Bamses Äventyr, Bamseklubben Kul med Bamse eller bokklubben Bamsebiblioteket. Där finns över året också mindre annonser för exempelvis
Bamsesagor som mobilapplikationer och reklam för Cirkus Scotts Bamseturné
(bild 124). Att tidningen skulle vara fri från annonser stämmer alltså inte. Vad
som sker i Bamse-tidningen är snarare att konkurrensen om uppmärksamhet är
minimerad och att varumärket Bamse blir än mer framträdande och att den på så
vis ständigt marknadsför alla de produkter som är kopplade till varumärket.
Sammantaget gör det att den till synes annonsfria eller reklamfria Bamsetidningen liksom de andra tidningarna gör reklam.

Bild 125, tidningsupplag som uppmärksammar filmen
Barbie Ett modeäventyr, Barbie (2011) nr 13, s. 30-31

736 Björkvall (2003) s. 41; Johansson (2005b) s. 4
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Bild 126, tävling på redaktionell plats där priset är en ”Barbie Glitter glam
Vac”, Barbie (2011) nr 5, s. 16
Bild 127, annons för ”Barbie Glitter glam Vac”, Barbie (2011) nr 5, s. 36

På ett liknande sätt ser det ut i tidningen Barbie där Mattels docka Barbie är det
starka varumärke som oavbrutet repeteras. Även i den tidningen publiceras
enbart annonser för det egna varumärket, men till skillnad från Bamse är
berättelserna och pysslet som finns på redaktionell plats ofta sammankopplade
med nya Barbiedock-serier och/eller Barbie-filmer. Det innebär, som vi ser i
bild 125 att konceptet Barbie ”Ett modeäventyr” och dess logotyp lyfts fram på
redaktionell plats. Barbie beskrivs på uppslaget som en ”moviestar” och hon
uttalar sig om vad hon gör i sin senaste film. Nämligen åker till Paris och träffar
en modedesigner och får hjälp av glittriga modeälvor. Uppslaget som visar såväl
symbolen för Paris, Eiffeltornet, en modedesigner och tre älvor gör därmed en
direkt intertextuell hänvisning till den aktuella film som finns till försäljning.
Därmed går den här tidningen ett steg längre än Bamse eftersom den både lyfter
fram varumärket Barbie och produkter i det redaktionella materialet. I varje
nummer av Barbie finns dessutom en tävling där priset är en ny Barbie-docka
som samtidigt blir marknadsförd i en annons i samma nummer. Det kan vi se
exempel på i bild 126 och 127 där ”Barbie Glitter glam Vac” lanseras på ett
snarlikt sätt i en annons samt i en tävling som tidningsproducenten Egmont
Kärnan står som anordnare av.
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Bild 128, annons för JULIAs hemsida, JULIA (2011), nr 9, s. 36, nr 15, s. 8,
nr 16, s. 2, nr 17, s. 55, nr. 18 s. 8, nr. 20 s. 67, nr 22, s. 19, nr 25/26, s. 19 och
JULIA (2012) nr 1, s. 67

Det jag nu diskuterat innebär att tidningarna delar visuella attribut och
marknadsföringsstrategier med annonser. De fungerar marknadsförande oavsett
mängden köpbar plats för annonsering eller antal annonser publicerade i
enskilda utgåvor. De licensierade figurerna fungerar marknadsförande men är
till skillnad från ”brand characters” inte ursprungligen skapade i
marknadsförande syfte för att ge en produktlinje identitet.737 Det är emellertid
den tecknade flicka som används för att ge ett ansikte åt tidningen JULIA (bild
128). Hade tidningarna å andra sidan varit uppbyggda kring ”brand characters”
eller ”tricksters”738 skulle vi kanske fått se serietidningar om Kellogg´s ”Tony
the tiger” eller Kalle från kaviartuben. Sådana tidningar hade säkerligen
betraktats som reklamtidningar, men skillnaden mellan dem och exempelvis
Barbie-tidningen skulle antagligen vara minimal eftersom det egna varumärket
ständigt står i fokus och marknadsförs i tidningarna.

Varumärkes- och produktplacering
JULIA, Pets och GOAL är tidningar av en annan karaktär än dem som jag hittills
diskuterat eftersom det i dem inte står en etablerad figur i fokus. De är inte serietidningar och ges heller inte ut på licens eller i ett uttalat samarbete med andra

737 Hémar-Nicolas & Gollety (2012) s. 21
738 Sparrman (2010) s. 213
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företag. Reklam görs ändå på redaktionell plats och jag kommer nu att diskutera
ett antal exempel på det.

Bild 129, ”Tema:Frisyr”, JULIA (2011) nr 24, s. 16-17

Bild 130, ”Frågor & svar om mens” i samarbete med: Libresse”, JULIA
(2012) nr 1, s. 49 (frågespalten finns publicerad i samtliga studerade nummer)
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Bild 131, ”Tävla och vinn”, samt bok- film- och speltips, Pets (2011) nr 12, s. 24-25

Bild 132, tävling med Didrikssons jacka som vinst, GOAL (2011) nr 10, s. 7
Bild 133, Annons för Didrikson, GOAL (2011) nr 10, s. 68

I JULIA och Pets lyfts produkter och varumärken fram i anslutning till tävlingar,
i bok-, film-, spel och stylingtips. Som vi ser i bild 129, 130, 131 och 132 är de
produkter som marknadsförs inte direkt kopplade till tidningen eller till
tidningens varumärke. Uppslaget från JULIA visar under rubriken ”Toppentips
för din hårtyp” hårstylingprodukter samt bifogar prisuppgifter. Det är ett
synliggörande som lyfter fram konsumtionsprodukter och varumärken på ett
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liknande sätt som annonser. Att det sker på redaktionella sidor i tidningarna gör
att framlyftandet av produkter förefaller helt och hållet redaktionellt genererade.
Det är emellertid inte säkert eftersom tidningarna även ger prov på att
annonsörers produkter dyker upp i det redaktionella materialet. I varje nummer
av JULIA syns exempelvis en frågespalt som kallas ”Frågor & svar om mens”
som uttryckligen beskrivs vara ett samarbete med trosskyddsproducenten
Libresse som samtidigt är en frekvent annonsör i tidningen (bild 130).
På det redaktionella uppslaget från Pets syns åtta olika produkter framlyfta
som tips och som vinster i tävlingar. Spelet Geni som kan rekvireras om läsaren
skickar in ett boktips till Pets är producerad av Egmont Kärnan medan filmerna
och ”Petshop”-spelet är producerade av Egmont Kärnans samarbetspartners
Disney och Nintendo. I ett nummer av GOAL lottas fem Didriksson-jackor ut till
läsare som smsar svar på en fotbollsfråga och i samma nummer syns jackan i en
annons (bild 132 och 133). Det tyder på att Didriksson skänkt jackorna som
lottas ut, vilket innebär att detta påvisar ett företagssamarbete som både Egmont
Kärnan och Didriksson tjänar på. GOAL skapar en generös image genom att ge
bort dyra jackor och annonsören Didriksson får dubbel synlighet i tidningen.
Gustafsson påpekar att tidningsproducenter och annonsörer kan sätta press på
varandra kring sådana här samarbeten. Han menar att annonsören kan hota med
att låta bli att annonsera om man inte samtidigt får synas på redaktionell plats
och att tidningsproducenter kan erbjuda att synliggöra produkter på redaktionell
plats för att försöka säkerställa att annonspengar ska komma in.739 Huruvida
sådant spel finns bakom dessa publiceringar vet inte jag. Klart är dock att
redaktionellt synliggörande verkar gagna såväl tidningsproducenten som
företaget man samarbetar med.
Det jag nu visat betyder att redaktionellt material precis som annonser
aktualiserar konsumtionsprodukter och därmed upplöser gränserna mellan
annons och redaktionellt material.740 Eftersom reklam är inbäddad i det
läsinnehåll som tidningen består av och inte bryter av läsningen som en annons
blir resultatet att tidningarna förefaller innehålla reklam i mindre utsträckning än
vad de i själva verket gör.

739 Gustafsson (2005) s. 87-90
740 Lövgren (2009) s. 270-272
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Bild 134, varumärkesplacering, GOAL (2011) nr. 7, s. 51
Bild 135, varumärkesplacering, GOAL (2011) nr. 10, s. 47

Bild 136, “advertainment”, M&M-godis, GOAL (2011) nr. 2 s. 2-3

GOAL är en tidning som är totalt översållad av olika varumärken och logotyper.
Det är ett resultat av att tidningen handlar om internationell fotboll som idag helt
och hållet är uppbyggt kring sponsring, företagssamarbeten och merchandise.
Dessutom är både de stora fotbollsklubbarna och spelarna att betrakta som
varumärken. På så sätt fungerar GOAL som ett forum för de här varumärkena att
synliggöras, spridas och stärkas.741 Helsidesbilden på Zlatan Ibrahimovic (bild
741 Richelieu, Lopez & Desbordes (2008) s. 29-30, Keller, Apéria & Georgson (2012) s. 328
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134) innehåller minst sex olika varumärken och logotyper. I den andra bilden
där en spelare framför en vägg av logotyper, enligt bildtexten, ”showar för
media” syns ännu fler (bild 135). På grund av sin tematik blir alltså GOAL en
visuell arena för varumärken eftersom de kommer på ”köpet” när fotboll visas i
bild.
I bild 136 syns ytterligare en bild från GOALs redaktionella sidor.
Fotografiet som är tryckt över hela det första uppslaget visar fem män ur en
fotbollspublik med överkropparna målade som M&M-godisar i olika färger.
Redaktionen har försett bilden med bildtexten: ”Vi förstår visserligen inte varför
de här killarna som håller på A-League-laget Wellington Phoenix har försökt
förvandla sig till karameller av ett känt märke, men vi tycker det är väldigt roligt
gjort.” Bilden har en autentisk och dokumentär karaktär och bildtexten ringar in
skeendet som ett festligt, om än förvirrande, spratt. Hackley skriver att reklam
som har en autentisk framtoning, saknar en explicit konsumtionsuppmaning och
genom att inte förefalla vara reklam fungerar stärkande för ett varumärke. Den
visuella praktiken benämns ”advertainment” och är enligt Hackley en typ av
hybridgenre och en ny form av reklam. Det exempel han ger på ”advertainment”
är underhållande internet-filmsnuttar som är, men inte liknar, reklam.742 Bilden i
GOAL kan betraktas som en parallell till sådana filmsnuttar för oavsett om
aktiviteten på fotbollsläktaren är iscensatt som en marknadsföringskampanj av
M&M-producenten Mars Incorporated eller ej så är resultatet att bilden på ett
humoristiskt sätt med ett dokumentärt anslag gör reklam för godis.

Bild 137, annons för tidningen JULIA STARSs specialnummer om Breaking
Dawn. JULIA (2011) nr. 21, s. 55, 22, s. 8, 25/26, s. 19
Bild 138, ”Önskepostern” Breaking Dawn, foto: Nordisk film,
JULIA (2011) nr. 18
742 Hackley (2010) s. 12
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Bild 139, ”Julias Idol - Kristen Stewart” samt tävling med vinsten
Twilight-kit, JULIA (2011) nr. 22, s. 42

Bild 140, ”Julias Romeo - Robert Pattinson”, JULIA (2011) nr. 23, s. 26-27
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Ytterligare ett exempel på hur reklam görs i tidningarna är hämtad från JULIA
och rör den under hösten 2011 aktuella filmen Breaking Dawn del 1 i filmserien
Twilight.743 Filmens marknadsföring är intressant eftersom filmproducenten
tillika marknadsföraren Summit Entertainment744 inte publicerar en enda annons
för filmen i JULIA, och ändå är Breaking Dawn en av tidningens mest
aktualiserade produkter.
Under året publicerar JULIA bland annat annonser för STS språkresor som
vid snabb beställning inkluderar Twilight-filmer, en frågetävling där vinsterna är
en skiva med soundtracket till filmen respektive ett Twilight-kit med filmer (bild
139), en annons för Egmont Kärnans specialtidning om Breaking Dawn (bild
137), ett frågetest som ska ge svar på vem av fyra manliga filmkaraktärer läsaren
passar ihop med samt flera posters att sätta upp på väggen (exempelvis bild
138). Till detta kommer att filmens tre huvudkaraktärer Bella, Edward och Jacob
liksom skådespelarna Kristen Stewart, Robert Pattinson och Taylor Lautner är
flitigt omskrivna och syns i reportage, på tidningens framsidor och i
medskickade posters. Växelvis är de framställda som filmernas karaktärer och
som sig själva (bild 139 och 140). Eftersom huvudkaraktärerna symboliserar
Twilight-filmserien fungerar Stewart, Pattinson och Lautner som dess
varumärken och marknadsförare, oavsett om de lyfts fram som filmkaraktärer
eller som privat- och yrkespersoner. Det gör synliggörandet av dem till en form
av ”celebrity endorser”, vilket innebär att kända personer används för att
marknadsföra en specifik produkt eller varumärke.745
Eftersom de nummer i JULIA där Twilight uppmärksammas företrädesvis är
publicerade i anslutning till filmens premiärdatum och Pattinsons besök för att
marknadsföra filmen i Sverige746 förefaller det som en medveten strategi av
Summit Entertainment att låta filmen just då bli marknadsförd genom
samannonseringar och att tidningar som JULIA uppmärksammar den genom
produkter, bilder, information och intervjuer. Oavsett om Egmont Kärnan i
första hand velat tillgodose ett intresse hos tidningens målgrupp att läsa om
filmerna är resultatet att Twilight och Breaking Dawn blir marknadsförd som en
inbäddad del av tidningen. Det visar hur starkt sammankopplad marknadsföring
av populärkulturella produkter är med populärkulturen som sådan. Det visar
också att en tidning som JULIA blir ett verktyg för marknadsföringskampanjer
743 Breaking Dawn, del 1 gick upp på bio i Sverige 16 november 2011,

http://www.twilightsweden.se/filmerna, 2012-05-16
744 Summit Entertainment, http://www.summit-ent.com, 2013-01-30
745 Keller, Apéria & Georgson (2012) s. 365-368; Sturken & Cartwright (2009) s. 321; Löv-

gren (2009) s. 270-271
746 Robert Pattinson och Ashley Greene som medverkar i Breaking Dawn del 1 kom till Sve-

rige för att marknadsföra filmen den 28 oktober inför premiärvisningen den 16 november
2011. http://www.twilightsweden.se/filmerna/breaking-dawn-del-1, 2012-05-16
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för att hänga med i och kunna skriva om den aktuella populärkulturen. I det här
fallet sker det uteslutande utan att Egmont Kärnan Summit Entertainment köper
tidningsutrymme för egen publicering av traditionella helsidesannonser.
Analysen visar att det inte enbart är regelrätta annonser som uppfyller
kriterier för att vara reklam. Redaktionellt material är också mer eller mindre
medvetet utformat i syfte att skapa, alternativt öka försäljning samt förefaller
kunna påverka konsumtionsbeteenden och skapa varumärkeskännedom och/eller
skapa relationer mellan företag och konsument.747 Det problematiserar den
uppdelning som tidigare forskning ofta gör mellan annonser respektive
redaktionellt innehåll. Tidningar för barn gör reklam i mycket större
utsträckning än vad som tidigare presenterats och i större utsträckning än vad
tidningsproducenten ger sken av. Detta betyder att barn möts av reklam på sätt
som reklamlagstiftningen inte har möjlighet att ingripa i på grund av att den inte
är reklam i traditionell bemärkelse utan del av ett redaktionellt material.
Den mest komplexa reklam som görs i tidningarna är när flera av de nu
diskuterade reklamformerna kombineras kring ett specifikt produktkoncept. Hur
det ser ut kommer att jag att diskutera utifrån exemplen ”Pokémon Black
version/White version” och Trassel/Rapunzel där jag också avslutningsvis
diskuterar hur visuella varumärken genom repetition skapar relationer med barn
för att få dem aktiva i såväl konsumtion som produktion.

Intertextualitet och prosumentskap
Egmont Kärnans annonsinformation beskriver tidningen Pokémon som den
främsta tidningen för alla Pokémon-fans. Det står att; ”fenomenet Pokémon har
funnits i snart 10 år och växer sig bara starkare och starkare”.748 Användningen
av det oprecisa ordet ”fenomen” antyder en svårighet att definiera vad Pokémon
är för någonting. Det flyter mellan att vara ett varumärke, ett produktsortiment
och en visuell fantasivärld.
Ursprungligen skapades Pokémon 1996 som ett spel till spelkonsolen
Nintendo Gameboy av företaget Game Freak och utgörs idag av en gigantisk
industri av produkter där spel, samlarkort och böcker är centrala. Det är
samtidigt en bildvärld fylld av hundratals olika fantasifulla och färgglada
djurfigurer med speciella krafter samt människolika figurer.749 Pokémontidningen vars undertitel är ”Det officiella magazinet” publiceras med
747 Rosengren (2008b) s. 28; Grusell (2008) s. 37-39; Kotler, Armstrong & Parment (2011) s.

8; Dahlqvist & Linde (2009) s. 18
748 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-

material/egmont.annons.upload-material.pokemon 2013-01-30
749 Jordan (2004) s. 463-464
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information om att den är del av Nintendo/Creatures Inc./Game Freak inc.™s
produktion samt att alla karaktärerna är Nintendoregistrerade varumärken.
Tidningen är uppbyggd kring såväl Pokémons bildvärld som dess kommersiella
Pokémonprodukter. Den innehåller tecknade serier, pyssel, inskickade
teckningar, sidor om Pokémons samlarkort och sidor kallade Poké-nyheter, eller
Pokémon-nyheter, som ger uppmärksamhet åt nylanserade spel och den senaste
utvecklingen av den visuella och kommersiella Pokémonvärlden. Nya Pokémonkoncept med nya figurer och nya världar lanseras regelbundet och med det nya
produkter. Det koncept jag undersöker närmare kallas ”Pokémon Black
version/White version” och lanserades 2011. I det följande kommer jag visa hur
konceptet marknadsfördes i Pokémon-tidningen.

Bild 141, Poké-nyheter som redan före spelreleasen i Sverige informerar om
Pokémon Black version/White version, Pokémon (2011) nr 1, s. 4-5
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Bild 142, annons inför utgivningen av ”Pokémon Black version/White
version”, Pokémon (2011) nr. 2, s. 2
Bild 143, slogantävling för Pokémon där vinsterna är Nintendospelen ”Pokémon Black version/White version”, Pokémon (2011) nr. 3, s. 27

Poké-nyheterna i det första numret 2011 informerar om att ”Pokémon Black
version/White version” ska komma att lanseras till spelkonsolen Nintendo DS
under våren (bild 141). På uppslagets högra sida syns den svarta respektive den
vita draken Zekrom och Reshiram som är två av de nya figurerna, tillika visuella
symboler för konceptet. I det följande numret skriver Poké-nyheterna:
Pokémon Black version och Pokémon White version släpps i Sverige till
Nintendo DS den 4 mars. Ringa in det datumet i din kalender. För det här
är det fetaste spelet någonsin. Vi visar här upp fyra fullmatade sidor med
nyheter inför releasen!
Pokémon (2011) nr. 2, s. 4

Tidningen uppmanar således läsaren att komma ihåg det datum då spelet
kommer att börja säljas i butik och ägnar sedan fyra Poké-nyhetssidor åt att ge
läsaren inblick i vad spelet har att erbjuda. Längre fram i tidningen finns en
annons som flera företag står bakom. Här visas spelförpackningarna med den
svarta och den vita draken tillsammans med uppmaningen att förhandsboka
spelen i butik (bild 142). Annonsen skapar ett intryck av att spelen inte bara
kommer att släppas den 4 mars utan att de kommer att bli så eftertraktade att de
riskerar att sälja slut om inte en förbokning görs. I numret därpå finns, förutom
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fler sidor om spelet, en slogantävling anordnad av tidningsredaktionen (bild
143). Återigen visas spelförpackningarna med drakarna samt en specialdesignad
Nintendo DS konsol som är de vinster som Pokémon-tidningen ska komma att
skänka till elva slogansförfattare.

Bild 144, omslag, Pokémon (2011) nr. 6
Bild 145, spel som medföljer Pokémon (2011) nr. 7
Bild 146, plansch i storlek 57,7 x 82,8 cm som medföljer
Pokémon (2011) nr. 7

Bild 147, Pokémon-nyheter, Pokémon (2011) nr. 7, s. 8-9
Bild 148, omslag och samlarkort som medföljer Pokémon (2011) nr. 8

I Pokémon nummer fem innehåller Poké-nyheterna spelinstruktioner vilket
positionerar tidningsläsaren som en spelare och spelinnehavare. Detta gör
Pokémon-tidningen till en förlängning av spelet och vice versa, samt indirekt
uppmanar den läsare som inte äger ett spel att skaffa ett. I nummer sex finns de
två drakarna på tidningens omslag och i nummer sju är de tryckta på ett kulspel
som medföljer som lockvara, samt syns på en stor väggplansch. I nummer sju
ägnas ett uppslag åt ”Black version/White version”-samlarkort där en
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specialupplaga ges särskilt utrymme och visas upp så som korten är förpackade
och säljs i butik (bild 147). Bilder på samlarkortförpackningar och en länk ”för
mer information” till Pokémons hemsida gör att uppslaget innehåller samma
typer av visuella element och argument som tidningarnas annonser gör. I tre
Pokémon-tidningar medföljer sedan likadana samlarkortförpackningar som
lockvara (bild 148) vilket initierar och uppmuntrar samlande eftersom det ger
läsaren en liten samling kort att börja med. Eftersom poängen med samlarkort är
att man ska samla många, spela spel och byta med andra, fungerar lockvaran
förutom att sälja tidningen också som en indirekt uppmaning till läsaren att
uppmuntra kompisarna att köpa och samla så att man har någon att byta kort
med. Det innebär att läsaren positioneras såväl som konsument som samlare,
och potentiell marknadsförare.
Vad det här visar är att Pokémon-tidningen i samarbete mellan Egmont
Kärnan och Nintendo/Creatures Inc./Game Freak inc.™ fungerar som en
marknadsföringsarena för att introducera den produktlinje som ”Black
version/White version” utgörs av. Här existerar inga gränser mellan redaktionellt
material och reklam. Med hjälp av de svarta och vita färgerna och med de två
drakarna i spetsen skapas en intertextuell kedja som förflyttar ”Black
version/White version” mellan olika medier och genrer. Poké-nyheterna är den
första plats där konceptet dyker upp och det görs med hjälp av nyhetsgenrens
trovärdighet. För en annons som till sin utformning liknar redaktionellt material
används begreppet ”advertorial”, som är ett marknadsföringsstrategiskt grepp.750
Det används av marknadsförare på grund av att redaktionellt material ofta blir
mer uppmärksammat än annonser.751 Men i fallet med Poké-nyheterna är
förhållandet det omvända, eftersom det inte är en annons som använder sig av
tidningsgenrens visualitet utan redaktionellt material som gör reklam. Detta är
snarare ett exempel på det som kan kallas smygreklam.752
Agnes Nairn och Cordelia Fine som diskuterar hur smygreklam för barn ofta
görs skriver att det främst sker inbäddat i till exempel sponsrade filmer och spel.
De menar också att smygreklam inte ger produktinformation utan är uppbyggd
kring fantasi och känslor.753 Vad denna analys visar är att smygreklam i visuell
och materiell form sker på många fler sätt och att visualitet och fantasi-inslag är
blandad med säljande produktinformation i det redaktionella materialet. För att
inledningsvis presenteras på några få sidor repeteras och ökas användningen av
”Black version/White version” för att från och med nummer nio vara den
huvudsakliga tematiken i tidningens serier, de så kallade Pokémon-äventyren,
750 Zhou (2012) s. 329-339.
751 Rosengren (2008b) s. 28
752 Gustafsson (2005) s. 87-92
753 Nairn & Fine (2008) s. 453
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som är helt och hållet uppbyggda kring fantasi och serieberättelser. Detta gör att
ett barn som, liksom jag, prenumererar på Pokémon-tidningen således inte kan
undgå att se och lära sig att känna igen produktkonceptet.
På ett liknande sätt som ”Black version/White version” förflyttas mellan
olika medier och materialiteter och samtidigt fungerar marknadsförande blir figuren Rapunzel, som jag kommer att diskutera nu, marknadsförd.

Bild 149, annons för Trassel, Musse Pigg & C:o (2011) nr. 1, s. 52, Prinsessan (2011) nr. 2, s. 36
Bild 150, annons för tidningen Trassel aktivitetspåse, publicerad i Prinsessan
(2011) nr. 6, s. 35, nr. 7, s. 36

Bild 151, ”Vi välkomnar vår 10:e prinsessa”, Prinsessan (2011) nr. 15, s. 35
Bild 152, ”rita och berätta för oss”, Prinsessan (2011) nr 16, s. 35
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Bild 153, Trassels kamera, lockvara som medföljer Prinsessan (2012) nr. 1
Bild 154, omslag, Prinsessan (2012) nr. 1

Bild 155, helsida i Prinsessan (2011) nr. 1, s. 3
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Berättelsen om prinsessan Rapunzel med det långa håret som är instängd i ett
torn publicerades första gången av bröderna Grimm (Children’s and Household
Tales) år l812.754 Precis som många andra folksagor har Disney producerat en
animerad filmversion om henne med originaltiteln Tangled. I Sverige gick
filmen under namnet Trassel upp på bio under insamlingsperioden 2011, men
Trassel/Rapunzel- konceptet är mer än en film vilket tydliggörs av en annons
där Trassel beskrivs som ”ett hårresande äventyr” som kan mötas i böcker,
tidningar, tv-spel, leksaker och på bio (bild 149). Filmen Trassel är ett nav för
konceptet men huvudpersonen Rapunzel är den visuella figur som produktionen
och marknadsföringen är centrerad kring. Som del av Disneys stora produktion
finns en genomarbetad produktion och distribution bakom Trassel och
Rapunzel.755 Det är hur detta blir visuellt synligt i tidningarna som jag nu
kommer att diskutera.
Första gången Rapunzel visas i tidningsmaterialet är i en annons publicerad i
Musse Pigg & C:o (bild 149). Hon syns sedan i en tävling där det går att vinna
Trassel-filmen i Pets, men i övrigt syns Rapunzel framför allt, och mycket, i
tidningen Prinsessan där prinsessor från olika Disneyproduktioner samsas och
aktiveras i nya sammanhang. I Prinsessan figurerar Rapunzel i en annons för
specialtidningen Trassel aktivitetspåse (bild 150) och i en annons för ”Disney on
Ice”, men hon förs under året också in som en huvudkaraktär i tidningen jäms
med ikoniska figurer som Snövit, Askungen och Törnrosa. I anslutning till det
publiceras en helsidesbild där Rapunzel, som om hon vore en riktig person, blir
välkomnad som ”vår 10:e prinsessa” (bild 151). Det är Disney som står som
avsändare för annonsen men det är oklart om sidan är att betrakta som en annons
eller som en redaktionell informationssida om en kommande förändring av
tidningens innehåll. Annonsen klargör heller inte att välkomnandet innebär att
Rapunzel ska bli en del av Prinsessan-tidningen. Bilden är närmast identisk med
en helsida som publiceras i numret därpå och där läsarna blir uppmanade att
skicka in teckningar av den Disney-prinsessa de identifierar sig med. Gör de det
har de chansen att vinna en ”prinsessbox” direkt från The Walt Disney Company
(bild 152). Likheten mellan de båda bilderna, samt otydligheten om
välkomnandet i den första bilden främst handlar om den Egmont Kärnan-utgivna
tidningen eller om det är Disney som i största allmänhet välkomnar tillkomsten
av sin nya figur, visar på det täta samarbetet mellan företagen.
Rapunzel syns upprepade gånger på lockvaror (bild 153) och figurerar i
serier och på pysselsidor i Prinsessan. I det första numret år 2012 tillägnas hon
hela framsidan (bild 154) och i samma nummer finns hon på första uppslaget
(bild 155), där det står:
754 Warner (2010) s. 330
755 Keller, Apéria & Georgson (2012) s. 360-361
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Hej alla Prinsessor!
Vad har du för favoritbok? Jag älskar att läsa men har inte så många
böcker. Hur det går när jag vill läsa något nytt får du snart veta! Två andra
berättelser finns också med i det här numret, en om Askungen och hennes
musvänner och en om Belle och en magisk trädgård. Pyssel finns det
också så klart, precis som vanligt.
Kramar från Rapunzel
Prinsessan (2012) nr 1, s. 3

Här framställs Rapunzel som om hon vore en riktig person som presenterar
tidningens innehåll för läsarna vilket, trots tidningens tecknade visualitet, ger
den ett realistiskt eller dokumentärt anslag. Genom att Rapunzel görs till en
person kan hon jämföras med hur Twilight-skådespelarna knyts samman med
sina rollkaraktärer och ständigt marknadsför Breaking Dawn och de andra
filmerna i Twilight-serien.
Vad som är centralt för hur Rapunzel marknadsförs är att det är hon som
visuell figur och person som lanseras och marknadsförs, inte en specifik
produkt. Hon är visserligen huvudperson i Trassel men övriga produkter har inte
tagits fram som konsekvens av att filmen blivit populär utan är gjorda och
marknadsförda i samspel med varandra. Något som syns i hur annonsen i bild
149 beskriver alla de medier där Rapunzel ska komma att figurera.
Att filmer och produkter är beroende av varandra och att filmen inte
nödvändigtvis kommer först är en praktik som uppmärksammats tidigare av
flera forskare, bland annat Buckingham.756 Han skriver att Disney mycket tidigt
lät leksaker i form av merchandise locka till konsumtion av en film och vice
versa, samt att det inte alltid är så att leksakerna kommer som en följd av
filmens popularitet. Relationen mellan filmen och andra konsumtionsprodukter
fungerar som en korsrefererande form av marknadsföring där produkter i samma
koncept marknadsför varandra. Filmen lockar till konsumtion av leksakerna och
leksakerna lockar till konsumtion av filmen och så vidare.757
Helena Sandberg som studerat reklam på internet menar att reklam där
gradvis bygger upp en positiv attityd kring ett varumärke i interaktion med barn,
men att reklamen ofta är gömd och omvandlad till någonting annat, vilket gör
den svår att förstå och att studera.758 Som jag nu visat är detta inte något som är
specifikt för reklam på internet utan det karakteriserar också barntidningarnas
reklam. Både Pokémon ”Black version/White version” och Rapunzel

756 Buckingham (2000) s. 88-92, 158-159; Kinder (1991) s. 121-124; Sparrman (2002) s.

122; Sparrman (2006) s. 135-136; Hagen & Nakken (2010) s.130-144
757 Buckingham (2000) s. 156-158
758 Sandberg (2011) s. 239
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marknadsförs visuellt via en gradvis upptrappning av synlighet till dess att de
blir del av tidningen som en helhet.

Bild 156, teckning av Alma Rosén, utsnitt ur Prinsessan (2011) nr 16, s. 3
Bild 157, teckning av Agnes Ekman, utsnitt ur Prinsessan (2011) nr 17, s. 3

Vad som sker när Rapunzel görs synlig i många olika sammanhang, och
integrerad med redan väletablerade Disneyfigurer, är att hon infogas i en
existerande och levande del av barnkulturen. Genom att bli förflyttad mellan
olika medier och materialiteter förflyttas varumärket Rapunzel ut ur den mediala
konsumtionssfären och kan börja leva ett eget liv.
Att Rapunzel syns på lockvaror gör det tydligt att producenterna vill att hon
ska förflyttas vidare ut från de Disneykontrollerade medierna in i barns vardag
och lekar. I Prinsessan nr 16 och 17 blir två inskickade teckningar, där barn
tolkat Rapunzel och gett henne egen form, publicerade (bild 156 och 157). Eva
Änggård som studerat barns bildskapande argumenterar för att teckningar av
exempelvis prinsessor har betydelse för barns identitetsskapande och fungerar
som ett sätt att utforska positioner och diskurser kring kvinnlighet och
manlighet. Hon skriver också att barns teckningar står i dialog med såväl andra
barn som populärkulturen, samt är del av en gemensam bild- och
kamratkultur.759 Teckningarna av Rapunzel är därmed ett uttryck både för att
hon fungerar som en populärkulturell visuell förebild att identifiera sig med och
att hon har blivit inkluderad i barnkulturens egna bildvärldar. Det betyder dock
inte att de barn som tecknar eller leker Rapunzel nödvändigtvis har sett filmen
Trassel.760 När Rapunzel blir en barnteckning eller del av en lek transformeras
759 Änggård (2005) s. 173, 184-186, 192, 196-199
760 Sparrman (2002) s. 135

278

hon visuellt och kan bli laddad med andra betydelser och värden än de som
Disney producerat åt henne. Jag vill mena att det innebär att Disney delvis
tappar kontrollen över varumärket Rapunzel, hur hon ser ut och vem hon är,
samtidigt som barnen aktiverar och stärker varumärket genom att det blir
integrerat in i barnkulturen. Barns egna aktiviteter blir på så sätt till en del av
den intertextuella marknadsförande kedjan.761 I interaktion med Disney bidrar
barn alltså till att ge varumärket dess identitet och värde.762
Teckningarna som publiceras i Pokémon och i Prinsessan är liksom andra
läsarbidrag exempel på att det sker en mycket konkret interaktivitet mellan barn
och tidningsproducenten.763 Interaktiviteten innebär att när barn skickar in
bidrag som publiceras blir de delaktiga i att skapa och utforma den produkt de
sedan kan köpa. Detta innebär en sammanblandning av produktion och
konsumtion, något som enligt George Ritzer och Nathan Jurgenson menar är ett
allt mer utmärkande drag i dagens kapitalism.764 Fenomenet kallas
”prosumtion” och myntades av Alvin Toffler som beskrev en
samhällsekonomisk struktur där distinktionen mellan produktion och
konsumtion, mellan arbete och fritid och mellan producent och konsument är
upplöst. Det ger konsumenten en ny roll som producent-konsument eller
”prosument”.765 Idag menar många forskare att vi lever i ett
prosumtionssamhälle där människor är prosumenter och delproducenter snarare
än konsumenter.766 Enligt Minna Ruckenstein, som skriver om
prosumtionsaktiviteter som erbjuds barn på internet, kan det vara svårt att se på
vilket sätt barn bidrar till produktion på grund av att aktiviteterna de blir
involverade i ofta är utformade som lek och spel eller uppmuntrar till kreativitet.
Hon visar dock att företag använder sig av sådana prosumtionsaktiviteter som en
högst medveten strategi. Orsaken till det är att barn genom att bidra samtidigt
delger företag någonting om sig själva, vilket gör det möjligt för företagen att
lära känna sina konsumenter.767 Det gör i sin tur att produkter och reklam kan
vidareutvecklas i en mycket tät anpassning till målgruppen.768
761 Sparrman (2002) s. 122-151, Sparrman (2006) s. 135-136, 159; Hellman (2010) s. 180-

184
762 Schroeder & Pongsakornrungsilp (2011) s. 304; Bookman (2013) s. 61
763 Läsarbidrag som tidningarna uppmuntrar till är exempelvis att ställa frågor (JULIA Li-

bresse, bild 130), tipsa om något (Pets, bild 131), skriva en slogan (Pokémon, bild 143) och
skicka in teckningar, fotografier och information om sig själv (Prinsessan, bild 155).
764 Ritzer & Jurgenson (2010) s. 13-36
765 Toffler (1980) s. 11-15, 275- 277
766 Comor (2010); Ritzer & Jurgenson (2010); Zwick, Bonsu & Darmondy (2008); Boellstorff (2008); Arvidsson (2005); Ruckenstein (2011)
767 Ruckenstein (2011) s. 1060-1076
768 Zwick, Bonsu & Darmondy (2008) s. 168-169; Comor (2010) s. 313
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Bild 158, enkät, Pets, 2011, nr 12, s. 21 och s. 35
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Att Egmont Kärnan är ett av de företag som är intresserad av att lära känna barn
syns tydligt på en helsida i Pets där läsarna lockas med chansen att vinna
”superhemliga paket” om de fyller i och skickar in ett formulär om sig själva
och sina åsikter om tidningen (bild 158). Chansen att vinna knyter an till andra
utlottningar och tävlingar som finns i tidningarna (bild 126, 131, 132, 139, 143
och 152) och visar på ytterligare en typ av interaktivitet och en annan dimension
av prosumentskap. Skulle barnet ha tur att vinna är det som skickas hem olika
varumärkta produkter. Precis som lockvaror, som ”Pokémon Black
version/White versions” kulspel, plansch och samlarkort samt den rosa
leksakskameran med Rapunzel på, gör de att varumärken i fysisk form förflyttas
in i barns vardag. Därmed blir varumärkena möjliga för andra att se vilket
innebär att barn, som prosumenter i en roll som marknadsförare, fungerar som
en marknadsförande länk av varumärken till andra barn.
Jag har nu visat hur synliggöranden av visuella varumärken och
relationsskapande står i centrum för hur tidningarna gör reklam. Vad det betyder
är att ett köp av en tidning för Egmont Kärnan och dess annonsörer och
samarbetspartners inte är att betrakta som ett konsumtionsavslut. Istället
uttrycker ett köp en förhoppning om fortsatt konsumtion, hjälp med spridning av
varumärken och en förhoppning om att få mer information om målgruppen.
Detta visar hur tätt sammankopplade företag, barn, produkt och reklam är med
varandra. I sin tur väcker det frågan hur tidningarna framställer och gör barn
som målgrupp? Den frågan kommer jag att fördjupa i nästa avsnitt där det
visuella tilltalet och målgruppskonstruktioner står i fokus.

Den segmenterade barnkonsumenten
Att Egmont Kärnan är specialiserad på att skapa produkter för ålderskategorin
”barn” visar att företaget betraktar barn och deras önskemål som särskilda från
vuxna och vad vuxna vill ha. Det innebär att tidningarna är exempel på en
produktfragmentisering, vilket innebär att likvärdiga produkter, i det här fallet
underhållningstidningar, blir
framtagna
för
olika
grupper
eller
målgruppssegment.
För att tillverka produkter som intresserar barn anser sig företag som Egmont
Kärnan behöva skaffa kunskap om av vad barn tycker om och vill ha.769 Som
jag redan diskuterat används tidningarna som ett medel för detta men på sin
hemsida skriver Egmont Kärnan också att de använder sig av fokusgrupper och
olika tester samt hänvisar vidare till marknadsundersökningsföretaget TNS

769 Cook (2000) s. 487, Buckingham (2007) s. 20
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SIFO770.771 Kön, ålder, utbildning, bostadsort samt så kallade psykografiska
variabler som handlar om beteenden, intressen och personlighetsdrag är exempel
på sådant som används för att mejsla fram målgrupper för att kunna locka dem
med ”rätt” anpassade produkter och ”rätt” visualitet.772
Att företag är intresserade av riktiga barn och deras åsikter gör att det kan
förefalla som att produkter tillverkas som ett svar på vad barn vill ha. I omvänd
ordning innebär segmentering samtidigt att konsumenter skapas och görs som
avgränsade målgrupper som en del av marknadsföringsprocessen.773 För de
tidningar som granskas är Egmont Kärnan själv den största annonsören och
övriga annonsörer blir informerade om vilka målgrupper respektive tidning
avser locka på Egmont Kärnans hemsida.774 Egmont Kärnan garanterar
annonsörerna en viss målgrupp samtidigt som tidningsproducenten har intresse
av att göra varje tidning enhetlig och få den att tala till en och samma
konsumentgrupp.775 Det gör att målgruppen för tidningen och målgruppen för
de annonser som är publicerade i dem sammanfaller. ”We can see the ‘ideal
consumer’ of the magazine features as identical with the ‘ideal consumer’ of the
magazine ads – as least as far as the allimportant advertisers are concerned”,
skriver Sunderland.776 Detta betyder att de målgrupper som Egmont Kärnan
presenterar synliggörs och framställs visuellt i tidningarna som helhet, i det
redaktionella materialet såväl som i annonserna som publiceras i dem.
I detta avsnitt kommer jag att diskutera hur det barniga tilltalet ser ut samt
hur barn som konsumentgrupp skapas utifrån föreställningar om barn. På grund
av att Egmont Kärnan presenterar sina målgrupper med hjälp av indelningar av
kön och ålder kommer jag att problematisera hur tidningarna skapar målgrupper
som är könade och därefter diskutera hur ålder aktualiseras i det visuella tilltalet.

770 TNS SIFO kristalliserar fram målgrupper och matchar dem mot produkter, reklam och

medier samt utför medie- och konsumtionsvaneundersökningar, bland annat ORVESTO®
Junior som redovisar information insamlad genom frågeformulär och intervjuer med barn i
åldrarna 7-14 år. TNS SIFO, http://www.tns-sifo.se/var-expertis/varaanalysverktyg/sesame; http://www.tns-sifo.se/varexpertis/medieundersokningar/rackviddsmatningar/orvesto-junior, 2012-01-11
771 Egmont Kärnan, http://www.annonsinfo.se
772 Dahlqvist & Linde (2009) s. 13-14, 18, 47, 167; Jobber (2007) s. 275-321; Goldman
(1992) s. 44
773 Kemper (2003) s. 38, Goldman (1992) s. 34-35, 43
774 Egmont Kärnan (2010); Egmont Kärnan Annonsinfo, www.annonsinfo.se; Egmont kärnan, www.egmontkarnan.se.
775 Goldman (1992) s. 34-35, 43
776 Sunderland (2006) s. 510
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Flickor och pojkar som målgrupp
Lego är ett exempel på en leksak som först tillverkades könsneutralt för barn
och som därefter segmenterats som produkt för barn i olika åldrar, men främst
som en pojkanpassad respektive flickanpassad leksak i skilda färger och
utföranden.777 En liknande av segmentering sker i hur underhållningstidningar
för barn skapas. Inledningsvis ska jag diskutera det visuella tilltal som gör
flickighet och flickor som målgrupp.
Prinsessan, Pets och JULIA är tidningar som är både olika och lika.
Prinsessan innehåller tecknade berättelser om vackra prinsessor och pyssel, Pets
har gulliga husdjur som tema och innehåller många fotografier och texter om
djur, men också pyssel. JULIA har mer text än de andra två och ett mer blandat
innehåll centrerat kring kändisar, relationer och utseende. De målgrupper som
Egmont Kärnan riktar tidningarna till är i delvis skilda åldrar då Prinsessan är
för flickor i åldern fyra till tio år,778 Pets för flickor i åldern sju till tretton år779
och JULIA är för flickor i åldern nio till fjorton.780 Gemensamt för tidningarna
är att de riktar sig till just flickor och att en återkommande tematik är relationer.
I Prinsessan och JULIA är vänskap och heterosexuell kärlek central medan
vänskapen och kärleken i Pets är riktad mot gulliga djur. Vad som också är
gemensamt är att den rosa färgen, tillsammans med lila och pastelliga
färgskalor, dominerar tidningarna vilket gör rosa till en färg för flickor. Det är
Egmont Kärnan inte ensamma om vilket Carol J. Auster och Claire S. Mansbach
i en granskning av leksaker på Disneys webshop visar. På de produkter som
Disney skriver fram som leksaker för flickor dominerar rosa samt ljuslila och
andra pastellfärger, samtidigt som färgen försvinnande sällan syns i
leksaksutbudet för pojkar.781 Att rosa är en färg som används för flickor och
kvinnor, samt att färgen är sammankopplad med femininitet visar också
Veronika Koller i en studie som kombinerar analys av tidningar och reklam med
en surveyundersökning av hur människor uppfattar och förhåller sig till färgen
rosa.782

777 Falkström (1999) s. 57, 76-77, Brembeck, Berggren Torell, Falkström & Johansson

(2001) s. 187-192
778 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-

material/egmont.annons.upload-material.prinsessan, 2012-01-08
779 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-

material/egmont.annons.upload-material.pets, 2012-01-11
780 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-

material/egmont.annons.upload-material.julia, 2012-05-08
781 Auster & Mansbach (2012) s. 375-377, 384
782 Koller (2008) s. 404, 410-411, 418
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Bild 159, dubbelsidig vikt bilaga i utvikt format, GIRL: IT,
JULIA (2011) nr. 3, Pets (2011) nr. 2, nr. 4

Med tidningarna Pets och JULIA följer vid två tillfällen två olika utskick som
erbjuder medlemskap i bokklubben GIRL:IT.783 I det uppvikbara reklamblad
som syns i bild 159 är den rosa färgen framträdande, uppblandat av vita
bakgrundselement samt ljusblå och gula detaljer, samt hjärtan, stjärnor, fjärilar
och bakelser. Välkomstpaketet som tillfaller nya medlemmar visar ett innehåll
som bland annat innehåller boken Bara för tjejer om “vänskap, självförtroende,
kärlek och frihet”, ett sminkset, armringar, klistermärken, en medlemstidning
och en ljusblå mp3-spelare. I det andra utskicket, som är snarlikt, är Mp3
spelaren rosa, de leende flickor som bjuder in betraktaren till GIRL:IT-världen
ännu fler och premierna omtalas som ”Coola tjejprylar! … som du bara måste
ha!”. Cathrine Driscoll, som skriver om flickor i populärkultur, menar att
marknadsföring genom att konstruera specifika konsumentgrupper som naturligt
intresserade av särskilda typer av produkter gör det möjligt att sälja en idé om
tillhörighet till en viss grupp. Marknaden för flickor är beroende av identifiering,
menar hon, och den sysselsätter sig med att sälja identitet och medlemskap till
tjejgruppen, och med den en specifik tjejkultur som Driscoll kallar
”girlhood”.784 Det innebär att vad vi ser i utformningen av flicktidningarna är ett
783 GIRL:IT, JULIA (2011) nr 3, Pets (2011) nr 2, nr 4 samt GIRL: IT, JULIA (2011) nr 18
784 Driscoll (2002) s. 268, 282
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skapande av flickighet och att GIRL:ITs utskick samtidigt som det marknadsför
medlemskap i bokklubben också marknadsför medlemskap till tjejkulturen
”girlhood”. Tidningarna samt GIRL:ITs böcker och prylar blir då, liksom den
rosa färgen i sig, något som ska vara del av flickors barndom. Genom att
framhålla en identifikation som just flicka skapar och återskapar företagen
(målgruppen) flickor och en idé om att flickors barndom är väsensskild från
pojkars barndom.
Att pojkar inte är inbjudna till tjejvärlden understryks av rubriken på den del
av GIRL:ITs reklamblad som i hopvikt form utgör framsidan. Ovanför en bild
av tre flickor står i stora bokstäver ”BARA FÖR TJEJER!”. Därmed framställs
reklambladet, bokklubben och välkomstgåvans smink och armringar samt
tematiken “vänskap, självförtroende, kärlek och frihet” som något exklusivt för
flickor. Även den rosa färgen i sig utesluter pojkar genom att den är feminint
könad och sexualiserad, vilket kopplar den till manlig homosexualitet och gör
den till en provocerande och farlig färg i förhållande till en maskulin norm.785

Bild 160, materialets alla lockvaror786

785 Ambjörnsson (2011) s.96-101, 132-133, Koller (2008) s. 408-409

786 Förutom planscher och posters medföljde under året följande lockvaror:
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I bild 160 syns alla de lockvaror som medföljde prenumerationen av de
granskade tidningarna under insamlingsåret. Den rosa färgen finns på ungefär
hälften av de saker som bifogats tidningarna och en stor andel kom med just
Prinsessan, Pets och JULIA. Därtill kommer de rosa lockvaror som följde med
Barbie-tidningen.
Barbie är en särskilt intressant tidning vad gäller målgrupp. Tidningen
handlar om den kvinnliga dockan Barbie och tilltalar läsarna som ”Barbie-tjejer”
(se bild 126) samt är visuellt och innehållsmässigt lik Prinsessan, Pets och
JULIA men är ännu mer rosa än de. Detta gör Barbie visuellt till en tidning för
flickor. Men i Egmont Kärnans annonsinformation är Barbie benämnd som en
tidning som riktar sig till den könsneutrala gruppen ”barn”. Målgruppen som
Egmont Kärnan skriver fram överensstämmer således inte helt och hållet med
hur målgruppen görs visuellt. Det starkt rosa flickiga tilltalet gör det tydligt att
det är flickor som adresseras, trots könsneutral presentation av målgruppen.
Detta väcker frågan vad en könsneutral målgrupp innebär vad gäller de andra
tidningarna som presenteras vara för ”barn” och för ”flickor och pojkar”. Jag
kommer strax att återkomma till det. Men först en diskussion om pojktidningar.
Bamse- låda med spel, bamsefigur, julkalender, almanacka samt dvd-box som premie vid prenumeration (syns inte i bilden).
Barbie- läppglans, väskset, leksaks walkie-talkie, dansstav, musikspelare, badboll, pompom,
skrivset, doktors-set, rittavla, löshår.
Fantomen- Fantomenring.
GOAL- samlarkort.
JULIA- örhängen, klistermärken, samlarkort, bandz (armband), mascara, läppbalsam, ringar,
halsband, armband, läppglans, ögonskugga, nagellack, armband, örhängen, väska, ring.
Musse Pigg & C:o.- mössa, ballongpropeller, digipet, ficklampa, radio, ”armshooter”.
Nalle Puh magasinet- rittavla, klocka, kamera, bok, badboll.
Pets- tuschpennor, badges, skrivset, kortlek, skrivtavla, klistermärken, badboll, pennskrin,
dagbok, brevset, nyckelring, block, vykortskalender.
Pokémon- kalender, Pokémon Popper (halva bollar som kan plattas fast mot underlag och som
sedan skjuter iväg), samlarkort, Pokémon action flyer (snurrskiva som sätts på en laddare
med snöre som man drar i och därmed skjuts skivan iväg), samlarkort, Pokémon
LAUNCHER” (liten apparat som kan laddas med små boomeranger som kan skjutas iväg),
kulspel, svettband, samlarkort, Pokémon shooter (apparat som laddas med två små frisbees
som kan skjutas iväg), kikare, samlarkort, klistermärken, ”Shooter” (pistolliknande laddare
som kan skjuta iväg fem små frisbees).
Prinsessan- ritplatta, balhandskar, skrivset, ringset, mobiltelefon, block, penna, brevset, gitarr,
smyckeset, armband, dansstav, dator, hundfigurer, mobil-kit, ballerinaskor, mobiltelefon,
låtsasläppstift, kort, klistermärken, klistermärken, kamera, halsband.
Spider-man- inga lockvaror.
Tom & Jerry-propellerklocka, griphandspistol, ”Busigt skojgodis” (avlångt rör med lock som
skulle kunna tas för en godisask men när locket öppnas ploppar en blå gummigrej ut), bubbelmaskin, ”Disc shooter”, vattenpistol, basketspel, penna, spionkompass, handskakare,
vattenspruta, ”Flying fist” (pistol som skjuter iväg en knuten hand), samt dvd som premie
vid prenumeration.
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Som jag påpekade i materialbeskrivningen fanns vid insamlingens start ingen
prenumererbar tidning som Egmont Kärnan presenterar som utformad för en
målgrupp av pojkar under 18 år. Det kan ge intryck av att pojkar är
osynliggjorda och att deras intressen inte tagits tillvara. Det kommer jag att
problematisera i det följande.
Under insamlingsperioden skickade Egmont Kärnan ut ett pressmeddelande
om att två tidningar vid namn GOAL Junior och Emma skulle lanseras. Detta
skapade stor uppmärksamhet och Egmont Kärnan fick i offentliga medier stark
kritik för att förmedla stereotypa könsroller till barn.787 Orsaken till det var att
GOAL Junior beskrevs som ”en cool fotbollstidning för killar i åldern 6 till 10 år
(…) som garanterat tilltalar yngre fotbollstokiga killar” medan Emma beskrevs
som en ”pysslig och tjejig” tidning för flickor.788 Egmont Kärnan försvarade
tidningarna genom att påpeka att tidningarna tagits fram med hjälp av barn i
fokusgrupper där det exempelvis visat sig att pojkar ville läsa om
fotbollskändisar. Egmont Kärnans talesperson tillstod dock att
pressmeddelandets formuleringar var olyckliga eftersom företaget inte vill
exkludera läsare utan vill ha så många läsare (läs konsumenter) som möjligt.789
Kritiken kommer dock inte att leda till att någon av tidningarna läggs ned eller
att Egmont Kärnan ändrar innehållet i dem, meddelas vidare.790 Vad som
däremot kom att ändras var målgruppsbeskrivningen för GOAL Junior som
istället för att presenteras som ”killar i åldern 6 till 10 år” nu i
annonsinformationen presenteras som ”flickor och pojkar i åldern 6-10 år”.791
Genom att lägga till ”flickor” skapar Egmont Kärnan intryck av att tidningen
inte enbart är för pojkar och antyder att hänsyn tagits till både flickors och
pojkars önskemål i utformandet av tidningen. Detta trots att GOAL Junior först
beskrevs som speciellt framtagen för att möta pojkars önskemål.
Ellen Seiter och Buckingham menar att barnprodukter ofta i första hand
utformas för att appellera till pojkar, eftersom producenterna tror sig veta att
flickor utan problem konsumerar pojkprodukter. Detta till skillnad från pojkar
787 Se exempelvis Salmsson & Tomicic (2011) s. 43
788 Egmont Kärnan, Pressmeddelande 2011-05-04,

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/egmont-kaernan/pressrelease/view/egmontkaernan-storsatsar-lanserar-tvaa-nya-titlar-under-maj-maanad626778?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=Subscription&utm_content=p
ressrelease, 2012-01-10
789 TT Spektra (2011-05-11) ”Fakta/Egmonts tidningar”, TT Spektra, https://web.retrieverinfo.com/services/archive.html?method=displayDocument&documentId=05091720110511
A256167693BA5C257E7FB366612DBB86&serviceId=2, 2012-01-12; Andén (2011); Haraldsson (2011)
790 Haraldsson (2011)
791 Egmont Kärnan annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/uploadmaterial/egmont.annons.upload-material.goaljr, 2012-01-10
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som inte antas intressera sig för produkter som framtagits för flickor.792 Auster
och Mansbach visar detta tydligt i sin kvalitativa och kvantitativa studie av hur
Disney listar leksaker för pojkar respektive flickor på sin webshop. Pojkar
presenteras med nära dubbelt så många leksaker som flickor, och trots att där
inte fanns någon genusneutral kategori visar överlappningen mellan flick- och
pojksidan att flickor i högre utsträckning antas kunna uppskatta samma leksaker
som pojkar, än vad pojkar i omvänd ordning antas vilja leka med samma
leksaker som flickor.793
Mot bakgrund av detta tyder Egmont Kärnans ändring av
målgruppsbeskrivningen för tidningen GOAL Junior, men inte för Emma, att
flickor i högre utsträckning än pojkar föreställs kunna och vilja överskrida
genusgränser. Tror sig Egmont Kärnan veta att pojkar inte vill ha tidningar med
det innehåll som finns i flicktidningar, som Emma, Prinsessan, Pets och JULIA
är det möjligt att renodla och marknadsföra flicktidningar ännu mer som just
flicktidningar, eftersom de ändå inte antas intressera pojkar. Produkter som
blivit framtagna för pojkar, och som då samtidigt antas intressera flickor, kan
däremot inte på motsvarande sätt marknadsföras som tidningar för pojkar
eftersom det i högre grad skulle verka exkluderande och diskriminerande.
Av de tidningar som studeras här är sju beskrivna med en könsneutral
målgrupp. Förutom Barbie, som visuellt är en flicktidning, är det Bamse, Musse
Pigg & C:o, Nalle Puh Magasinet, Pokémon och Spider-man, Tom & Jerry. I
jämförelse med hur de visuellt könade flicktidningarna och de två tidningar som
uttryckligen producerats för pojkar och män, Fantomen och GOAL, kommer jag
nu att diskutera hur ”könsneutrala” barn-målgrupper görs visuellt.
Till att börja med är Bamse, Musse Pigg & C:o, Nalle Puh Magasinet och
Tom & Jerry mycket färgglada serietidningar, men där rosa sällan eller aldrig
syns. I tidningarna är maskulina djur av olika slag de centrala karaktärerna,
vilket är ett mönster som bekräftar vad stora kvantitativa granskningar av
könspresentationen i barnböcker, målarböcker och tecknad film tidigare
presenterat.794 I Pokémon har en pojke, Ash, en viktig roll men tidningen är
främst uppbyggd kring en mängd olika figurer, såväl androgyna som feminina
och maskulina. Som det går att se av de lockvaror som följer tidningarna (bild
160) är färgerna som används i de här tidningarna ofta i klara starka färger samt
svart. Lockvarorna beskrivs på förpackningar och på tidningsframsidor med
aktivitetsprefix som ”snurrig”, ”busig” och ”kul”. De ”gör” ofta något som att
skjuta, bubbla, snurra, låta, gripa eller är saker som man kan spela eller tävla
792 Seiter (1993) s. 147; Buckingham (2007) s. 20
793 Auster & Mansbach (2012) s. 385
794 McCabe, Fairchild, Grauerholz, Pescosolido, & Tope (2011) s 219-221; Fitzpatrick &

McPherson (2010) s.133; Klein & Shiffman (2009) s. 68
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med. Det betyder att de karakteriseras som pojkleksaker, som ofta innehåller just
inslag av tävling, skoj, spänning och våld.795 Saker som följer med
flicktidningarna Prinsessan, Pets, JULIA och Barbie, har prefix som ”fin”,
”glittrande”, ”söt”, ”gullig” och ”tjusig” och är gjorda för att rita och skriva,
men i huvudsak för att göra sig fin med. Detta gör att tidningarna skapar en
traditionell uppdelning mellan pojk- och flickleksaker centrerade kring aktivitet
respektive skönhet.796
Vad gäller färg sluter sig Auster och Mansbach till att starka klara färger
fungerar som en genusneutral visualitet eftersom det i stor utsträckning syns i
det leksaksutbud som presenteras överlappande för både flickor och för pojkar
på Disneys webshop. Men de visar också att den neutrala färgskalan, som består
av gul, ljusbrun, orange, grön och vit, i högre utsträckning används för produkter
tänkta för pojkar än för flickor, och att leksaker som i sig kan betraktas som
genusneutrala i hög utsträckning delar den färgskala som är typisk för
pojkleksaker, nämligen röd, svart, grå och brun.797 Utifrån deras resonemang
kan Bamse betraktas om en tidning vars typiska färgskala är genusneutral, men
som genom att den inkluderar spel som lockvaror och främst lyfter fram de
maskulina figurerna Bamse, Skalman och Lille Skutt drar mer mot det pojkiga
än det flickiga. Det samma gäller för Nalle Puh Magasinet där Kängu är den
enda feminina karaktären även om lockvarorna är av genusneutral typ. I Musse
Pigg & C:o där maskulina figurer är huvudkaraktärer finns en mörkare färgskala
än de föregående, vilket särskilt syns på omslag (bild 115) och lockvaror (bild
160). Tom & Jerry har en genusneutral färgskala men ett innehåll centrerat kring
strid och våld mellan de maskulina figurerna, samt innehåller pojkiga lockvaror
vilket tillsammans skapar ett visuellt pojktilltal (bild 116 och 160).
Buckingham menar att Pokémon överskrider den vanliga pojk- och
flickuppdelningen av leksaker och medier för barn.798 Men lockvarorna som
kommer med Pokémon-tidningarna är pojkiga leksaker och som vi såg i
exemplet ”Pokémon Black/White version” används på tidningarnas
redaktionella sidor ett visuellt tilltal som drar åt en dovare färgskala. Den
påminner om färgskalan i Fantomen (bild 121), vars målgrupp är pojkar och
män mellan 8 och 35 år.799 Också Spider-mans målgrupp, som Egmont Kärnan
skriver fram som könsmässigt ospecifierad, liknar i sin centrering kring manliga
hjältar i actionäventyr, tecknade i mörka toner om serietidningen Fantomen. I
795 Owen Blakemore & Centers (2005) s. 631
796 Owen Blakemore & Centers (2005) s. 631; Auster & Mansbach (2012) s. 382-385
797 Auster & Mansbach (2012) s. 382-385
798 Buckingham (2007) s. 20
799 Fantomen, Egmont kärnan, http://www.annonsinfo.se/gui/static/Fantomen.pdf, 2010-11-

29.
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dessa båda tidningar liksom i fotbollsmagasinet GOAL, med målgruppen ”unga
och vuxna män” mellan 9 och 30 år,800 har kvinnor en undanskymd roll. Det är
särskilt i GOAL som kvinnor är osynliggjorda. Att fotbolls-VM för damer
pågick under insamlingsperioden och att det Svenska damlandslaget rankas som
ett av de bästa i världen återspeglas inte alls i tidningen.801 När kvinnor finns i
bild är de istället presenterade som kända manliga fotbollsspelares fruar och
flickvänner. Fantomen och GOAL men även Spider-man och Pokémon har
således ett mer explicit maskulint visuellt tilltal än de könsneutrala tidningarna
som också har ett pojktilltal.
Analysen visar således att traditionella könsmönster konstrueras via
tidningarna samt att de målgrupper som Egmont Kärnan beskriver utåt skiljer
sig mot det visuella tilltalet vad gäller kön. I själva verket saknas inte tidningar
för pojkar utan det som till synes är genusneutralt har en visuell tyngdpunkt mot
pojkar. Den flickiga färgskalan i rosa och pastell saknas hos de ”genusneutrala”
tidningarna som innehåller färre feminina eller mindre framträdande karaktärer.
De bifogar lockvaror som ofta är pojkiga och som till skillnad från lockvarorna i
flicktidningarna aldrig är utformade som, eller beskrivna som, söta eller gulliga.
Detta innebär att de könsneutralt presenterade tidningarna tillhandahåller
genusöverskridande leksaker för flickor men inte för pojkar. Det gör att flickor
både erbjuds produkter som markerar tillhörighet i flickkulturen, ”girlhood”, och
får tillgång till det pojkiga. Flickor förväntas därmed kunna identifiera sig med
maskulina figurer och leka som pojkar. Pojkar görs å sin sida uteslutna från det
flickiga och ges små möjligheter att se feminina figurer, feminina färger och få
flickleksaker att göra sig fin med. Trots könsneutrala målgruppsbenämningar
konstrueras målgrupperna därmed visuellt enligt en könsmässigt traditionell
logik där pojkar står som det omarkerat neutrala barnet medan flickor görs till de
avvikande ”andra”.802
Hur Fantomen, GOAL och Spider-man lyfter fram kvinnor kan jämföras med
hur Prinsessan, JULIA och Barbie visar fram prinsar, pojkar och män. I
flicktidningarna syns visserligen pojkar och män oftare, men då nästan
uteslutande som de som ”vi” intresserar oss romantiskt för. Positioneringen av
de könade målgrupperna gör det återigen möjligt att tala om att det är ”flickkvinnor” och ”pojk-män” som skapas. Denna gång, inte utifrån bilder av
800 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/gui/static/Goal.pdf, 2012-01-05,

http://www.annonsinfo.se/ea/upload-material/egmont.annons.upload-material.goal, 201201-05
801 I fotbollsVM för damer 2011 tog det Svenska damlandslaget brons. Landslaget har länge
pendlat mellan tredje och sjätte plats på Fifas ranking av de bästa landslagen i världen. Sveriges Landslag, http://www.sverigeslandslag.se/historikdamer.html, 2012-01-10
802 Att pojkar görs till ”normalbarnet” ser Brembeck et. al. i Legoannonser publicerade under
1960-1970talet (2001, s. 188).
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ungdomar som balanserar mellan barnighet och ett vuxet sexuellt utseende, som
jag talade om i föregående kapitel, utan genom det visuella tilltal som
positionerar läsaren/konsumenten som heterosexuell och i det närmaste
stereotypt kvinnlig respektive manlig. I tabell 5 nedan sammanfattas hur jag
utifrån analysen av det visuella tilltalet tolkar vilka grupper tidningarna vänder
sig till. Detta har även har med ålder att göra och jag kommer nu att lägga fokus
på hur tidningarna förhåller sig till målgruppernas åldrar samt aktualiserar ålder
visuellt.

Ålderstilltal och föräldraskap
Ålder är undanglidande på ett annat sätt än vad genus är och det betyder att ålder
aktualiseras mer inkonsekvent och uppblandat än vad genus gör. Det är också
svårare att se huruvida Egmont Kärnans beskrivna målgrupper verkar
sammanfalla med eller bryta mot med det visuella ålderstilltalet. För mig är
kronologisk ålder av liten betydelse vilket gör att jag inte talar om ålder i
betydelsen fastställd genom livslängd så som Egmont Kärnan gör. Däremot tar
jag hjälp av deras åldersgrupperingar för att se likheter, skillnader och
överlappningar mellan tidningarna.

Bild 161, uppslag ur Nalle-Puh magasinet (2011), nr 5, s. 34-35
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Bild 162, uppslag ur GOAL (2012) nr 1, s. 10-11

Det främsta sätt som ålder konstrueras och aktualiseras i tidningarna har att göra
med graden av detaljrikedom, färgrikhet och textinformation. Hur detta skapar
olika ålderskategorier syns exempelvis på tidningsframsidorna (bild 115) men
synliggörs ännu mer i de två uppslag ur Nalle Puh magasinet respektive GOAL
ovan. I dem syns en redaktionell sida till vänster och en annonssida till höger.
Såväl den redaktionella sidan som annonsen för Nalle Puh aktivitetspåse i Nalle
Puh magasinet har klara färgfält, korta texter och visar en bild av gosedjur vilket
gör detta till ett barnigt tilltal (bild 161). I GOAL syns istället en redaktionell
sida med ett mer plottrigt intryck med många texter i liten stil. McDonalds
annons skapar ett vuxentilltal genom realism, nedtonade färger och en lång text
som med stor noggrannhet beskriver kraven på ett jordbruk som garanterar
knapriga morötter. Med tanke på att företaget för att intressera barn använder sig
av en clownfigur, starka färger och säljer speciella barnmenyer med hjälp av
visualitet som hör till barnkulturen,803 visar detta att McDonalds i annonsen inte
i första hand förefaller rikta sig till barn utan till vuxna (bild 162).
Till de yngsta målgrupperna konstrueras ett visuellt tilltal som bygger på
tecknade serier i starka färger. I Nalle Puh magasinet och Prinsessan är bilderna
i stor storlek och det publiceras lite text. Överlag är Nalle Puh magasinet gjord
med större färgfält och mindre detaljrikedom än övriga tidningar, vilket gör att
den i stil påminner mer om en bilderbok för små barn än om exempelvis en
803 Brembeck (2007) s. 75-80
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serietidning som Musse Pigg & C:o som riktas till samma åldersgrupp.
Innebörden av det är att samma åldersmålgrupp framträder på två skilda sätt.
Det tyder på att Egmont Kärnan har svårt att helt och hållet definiera vad man
tror att barn i åldrar mellan 3 och 7 år vill se eller att det görs någon ytterligare
klassificering mellan de barn som förväntas läsa den ena respektive den andra
tidningen, men som inte förmedlas utåt.
För de äldre träder de äventyrligt men realistiskt och mycket detaljerat
tecknade Spider-man och Fantomen in. Trots att de sägs vara för olika åldrar är
det visuella tilltalet förhållandevis lika. JULIA och GOAL innehåller mer text i
liten stil än de övriga tidningarna, samt fördjupande artiklar. Dessa två tidningar,
liksom Pets, innehåller också många fotografier. I tidningarna för de yngsta
målgrupperna finns mycket få fotografier och därmed finns det få bilder av
riktiga människor i dem. Det gör att tidningarna för de yngre barnen domineras
av fantasivärldar befolkade av antropomorfa djur och sagoprinsessor medan
GOAL, JULIA och Pets skapar visuella världar som mer liknar ”verklighet” och
innehåller en mängd bilder av män, flickor och kvinnor respektive djur. Detta
gör att tecknade fantasielement, ofta i stora färgfält, i förhållande till fotografi
och tecknad realism skapar en skiljelinje mellan ett mycket barnigt och ett mer
vuxet visuellt tilltal. Tecknat och seriefigurer ska dock inte onyanserat tolkas
som ett barntilltal,804 vilket exempelvis visar sig genom att vissa annonser
publicerade i GOAL marknadsför Egmont Kärnans serietidning Rocky som riktar
sig till en vuxen målgrupp.
Att GOAL och JULIA visuellt markerar sig som tidningar för äldre barn eller
vuxna är heller inte konsekvent. I JULIA finns exempelvis ofta annonser för
Pets och i GOAL syns ett prenumerationserbjudande på Tom & Jerry. Dessutom
finns då och då annonser som samtidigt är publicerade i tidningarna för yngre
målgrupper. I GOAL blir det tydligt att tidningen inte enbart skapar en vuxen
manlig målgrupp i den tävling som visas i bild 132. Samtliga de fem Didrikssonjackor som lottas ut är i barnstorlekarna 160-170 centilong. Det är visserligen
stora storlekar men det visar ändå att målgruppen i hög utsträckning inte
förväntas bestå av fullvuxna män i medium- och largestorlek.
Detta visar alltså att ålderskategorier görs på olika sätt i tidningarna men att
det sker på sammanblandade sätt. Nedan visas den tabell där jag sammanfattar
målgruppsanalysen och därefter kommer jag att diskutera ytterligare ett par
exempel på hur ålder görs relevant men samtidigt inkonsekvent.

804 Preston (2005); Preston, Chris (2006a)
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Tabell 5, Analys av tidningarnas målgruppsegmentering
Tidning

Målgrupp enligt Egmont Kärnans
annonsinfo805

Tidningarnas målgrupper utifrån det visuella tilltalet

Bamse

Pojkar och flickor 4-12 år

Pojkar och flickor

Barbie

Barn 4-9 år

Flickor

Fantomen

12-35 år, huvudmålgrupp pojkar
8-12 år

Äldre pojkar och ”pojk-män”

GOAL

Unga och vuxna män 9- 30 år

Män och ”pojk-män”

JULIA

Tjejer 9-14 år

”flick-kvinnor”

Musse Pigg &
C:o

3-7 år

Pojkar och flickor

Nalle Puh
Magasinet

Barn 3-7 år

Yngre pojkar och flickor

Pets

Tjejer 7-13(14) år

Flickor

Pokémon

Pojkar och flickor 7-12 år

Pojkar

Prinsessan

Flickor 4-10 år

Yngre flickor

Spider-man

7-12 år

Pojkar

Tom & Jerry

6-10 år

Pojkar och flickor

805 Egmont Kärnan, http://www.annonsinfo.se, 2012-05-08, Egmont kärnan (2010), Egmont

kärnan, Serietidningar, http://www.egmontkarnan.se/Kompetensomraden/Affarsomradet--Comics-Malmo
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Bild 163, utsnitt framsidesannons publicerad på omslaget av Bamse (2011) nr
9. Annonsen finns även publicerad på framsidorna av Barbie (2011) nr 7,
Fantomen (2011) nr 14, nr 15, GOAL (2011) nr 6, nr 7, JULIA (2011) nr 12,
nr 13, nr 14, Musse Pigg & C:o (2011) nr 3, Nalle Puh magasinet (2011) nr 4,
Pets (2011) nr 6, Prinsessan (2011) nr 8, Tom & Jerry (2011) nr 6, nr 7, här
utsnitt från Musse Pigg & Co (2011) nr 3
Bild 164, framsidesannons så som den placerats på framsidan av
Musse Pigg & C:o (2011) nr 3
Bild 165, annons ”tidningar för dig”, Tom & Jerry (2011) nr 7, s. 35, Fantomen (2011) nr 14, s. 67, nr 15, s. 68

Vad gäller hur ålder aktualiseras är en annons särskilt intressant. Det har formen
av en gul lapp som påminner om de adresslappar som fästs på resväskan vid
incheckning på en flygplats (bild 163). Under sommarmånaderna 2011 riktas
annonsen till målgrupper från 3 år och uppåt och är publicerad på framsidan av
samtliga tidningar utom Pokémon (bild 164). I samma reklamkampanj finns
ytterligare en annons, publicerad i Tom & Jerry (bild 165). Den visar en somrig
utflykts-scen med en uppslagen Bamse-tidning vilket ger den ett barnigt tilltal.
Adresslappen uppmanar betraktaren till ”köp” samt att gå in på en hemsida för
att vinna priser. Genom att annonsen är placerade på tidningar för barn gör detta
att den direkta uppmaningen verkar bryta mot det lagstadgade förbudet att i en
annons direkt uppmana barn att köpa.806
Följer man uppmaningen att gå in på hemsidan visar det sig att det inte
räcker med att köpa två tidningar och sedan skicka in streckkoderna från för att
få delta i en tävling och ha chans att vinna. Hemsidan upplyser även om att man
måste vara över 18 år. Detta visar att barn hindras till interaktivitet, vilket är ett
806 SFS 2008:487, Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen, punkt 28
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av få tillfällen då det sker. Detta gör att adresslappen blir ett exempel på att
annonserna som finns i tidningarna inte uteslutande riktar sig till barn, utan att
läsarna och konsumenterna förväntas vara en åldersmässigt vidare grupp än de
målgrupper som Egmont Kärnan beskriver. Eftersom annonserna ändå riktar sig
till barn kan de i förlängningen via hemsidan betraktas som uppmaningar till
barn att övertala sina föräldrar att konsumera och delta i tävlingen, vilket det
också finns ett lagstadgat förbud mot.807 Det finns även andra exempel på hur
barn och föräldraskap aktualiseras vilket jag ska diskutera nu.
Att det alls görs en segmentering, som särskiljer barntidningar från andra
tidningar, skiljer ut barn som en åldersgrupp som delar egenskaper och intressen
med varandra, men inte med vuxna. Här finns å andra sidan GOAL och
Fantomen vars målgrupper är åldersmässigt vida, vilket påtalar att både barn och
vuxna antas läsa dem. Men till detta kommer att tidningar som enbart har barn
som målgrupp också blir lästa av vuxna,808 inte minst för att föräldrar läser
barntidningar för sina barn. Det innebär att målgrupp inte är det samma som
läsare. Inte heller sammanfaller målgrupp och konsument helt och hållet
eftersom det många gånger är föräldrar som fattar avgörande konsumtionsbeslut
och betalar för produkter för barn, vilket gör att produkter för barn även måste
tilltala vuxna för att sälja.809 Att Egmont Kärnan är medveten om föräldrars
betydelse för barns konsumtion syns genom att JULIA presenteras som ”ett
magasin som föräldrar kan känna sig fullständigt trygga med”.810 Därmed
framställer sig Egmont Kärnan som en ansvarstagande part och JULIA som en
tidning som föräldrar oproblematiskt ska kunna låta sina döttrar själva köpa och
läsa. Det visar att barn är den målgrupp tidningen i första hand vill tilltala, men
att producenten förhåller sig taktisk gentemot föräldrar som därmed görs till en
indirekt konsumentmålgrupp.811
Björkvall, som inte reflekterar kring föräldrars roll för barns konsumtion,
drar slutsatsen att annonser i en tidning har samma målgrupp som tidningen.812
Också Mauthe som oproblematiserat betraktar Kalle Anka & C:o813 som en
barntidning sluter sig till att reklamen där är riktad till barn. Hon skriver att hon
inte finner någon åldersfragmentering i reklamen och hävdar att ”den grupp
807 SFS 2008:487, Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen, punkt 28
808 Brown (1997) s. 15-17; Botzakis (2009) s. 50-59
809 Buckingham (2007) s. 19; Fishel (2001) s. 14-25
810 Egmont Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-

material/egmont.annons.upload-material.julia, 2012-01-11
811 Preston (2005) s. 64-66; Preston (2006a) s. 1-2, 9
812 Björkvall (2003) s. 39
813 Enligt Egmont Kärnan riktar sig Kalle Anka & C:o till läsare mellan 3 och 79 år. Egmont

Kärnan Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/upload-material/egmont.annons.uploadmaterial.kalle_anka, 2012-01-27
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tidningen vänder sig till inte uppvisar så stora variationer när det gäller ålder att
eventuella skillnader kan kännas angelägna för reklammakarna.”814 Men trots
det skriver hon att vissa annonser innehåller ett pedagogiskt och förnuftigt
föräldratilltal vid sidan om ett barntilltal som bygger på lust och spänning.815
Jag finner exempelvis ett sådant dubbelt tilltal i färgglada annonser för
Bamseklubben ”Kul med Bamse” där ordet ”kul” men också ”pedagogisk”
upprepas. Detta gör att barn framställs som en grupp som ska ha roligt men som
också behöver nyttig konsumtion som gagnar dem i framtiden. Det senare är
något som troligen är av större betydelse för föräldrar än för barn, och det gör
detta till ett vuxentilltal. Utförandet påminner om Sparrmans analys av
flingpaket där hon visar att visuella tilltal som förefaller vända sig till barn
samtidigt riktar den mer seriösa textinformationen till vuxna.816

Bild 166, dubbelsidigt brev med rubriken ”Bästa förälder!”, GIRL:IT,
JULIA (2011) nr 3, Pets (2011) nr 2, nr 4

814 Mauthe (1996) s. 35

815 Mauthe (1996) s. 35
816 Sparrman (2010)
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Bild 167, utsnitt av svarskortet för anmälan till GIRL:IT bokklubb, JULIA
(2011) nr 3, Pets (2011) nr 2, nr 4

När reklamen uppmanar till direkta beställningar av exempelvis prenumerationer
eller klubbmedlemskap och innehåller beställningsblanketter blir föräldrar
aktualiserade vilket exempelvis syns i det utskick från GIRL:IT som jag
diskuterade tidigare. Det utvikbara bladet som jag då visade använder sig av en
visualitet som riktar sig till flickor och som innehåller ”du”-tilltal riktat till
flickor (bild 159). Detta skiljer sig ifrån tidningarna och annonserna överlag
uppmanar barn till interaktion. Då står ingenting om att barn bör ha sina
föräldrars godkännande för att lämna information om sig själva och sina åsikter.
Men när det kommer till beställning och inköp finns ett explicit föräldratilltal. I
det brev som bifogas i GIRL:ITs utskick tilltalas betraktaren som ”Bästa
förälder!” och har ett direkt ”du”-tilltal som positionerar läsaren som förälder
(bild 166). Där används även ett “ni”-tilltal som inkluderar både barn och
föräldrar och som låter mp3-spelaren bli bådas. När det kommer till
konsumtionsbeslut, hur länge dottern ska vara medlem och betalning skiftar
tilltalet sedan till att enbart gälla föräldern vilket framställer barnet som
mottagare av gåvor snarare än som en konsument med egen konsumtionsmakt.
På svarsblanketten ska barnets namn fyllas i, vilket låter bokpaketen bli
adresserade till henne, men det är föräldern som ska ingå avtal (bild 167). Detta
visar att företag föreställer sig att föräldrar ska fungera som gate-keepers för
barns konsumtion. Det gör att barn inte alltid framställs som individuella
konsumenter eller i ett oppositionellt förhållande till vuxna exempelvis via antiadultism alternativt att föräldra-barnroller konstrueras som ombytta,817 vilket är
817 Buckingham (2007) s. 16; Mauthe (1996) s. 33-35
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något jag inte ser några exempel på. Snarare visar exemplet från GIRL:IT att
barn och vuxna ska komma överens om att konsumera samt att det avgörande
beslutet när pengar ska utväxlas är föräldrarnas. Visuellt bjuds barn in men
reklamen är utformad med olika typer av argumentation för att övertyga både
barn och föräldrar att konsumera. Den strikta formuleringen på svarsblanketten
där det står att beställningen utan målsmans underskrift är ogiltig visar att
GIRL:IT inte är villig att ingå olagliga avtal med barn. Intressant nog innebär
det att man då samtidigt förhindrar barn att ingå avtal som är lagliga enligt
Föräldrabalkens undantagsregler. Barn som exempelvis är 16 år, har tjänat
pengar på egen hand och kanske till och med bor själva får enligt
Föräldrabalken konsumera. Däremot får de bli medlemmar i GIRL:IT, vilket
visar att beställningslappen fungerar åldersdiskriminerande mot barn som
konsumenter.

Sammanfattande diskussion
Den reklam som kommer hem till barn via prenumerationer av tidningar i
vardagen bemöter som jag visat barn som konsumenter i könade och
ålderssegmenterade målgrupper. Hur Egmont Kärnan skriver fram tidningarnas
målgrupper motsvaras inte direkt i det visuella tilltalet. Barbie görs visuellt till
en flicktidning, trots att annonsbeskrivningen använder det genusneutrala
”barn”. Visuellt görs samtidigt övriga tidningar som presenteras genusneutralt
till pojktidningar, som flickor också förväntas kunna uppskatta.
Analysen visar hur reklam genomsyrar tidningarna och att det är mycket
förenklat att betrakta annonser som den enda form av reklam som riktas till barn.
Det innebär att reklamlagstiftningen, liksom forskning om reklam i
barntidningar, som snävt koncentrerar sig på annonser inte lyckas fånga in hur
reklam görs till barn. Vad den här analysen visar är hur reklamens tilltal förutom
att finnas i annonser, också finns på framsidor, som lockvaror och framlyft som
varumärken och produktplaceringar på redaktionell plats. Att se barntidningen
som en hybridprodukt sammansmält av redaktionellt material och lockvara, så
som föreslås av Finch och Geiger818 blir enligt analysen något missvisande
eftersom tidningarnas hybriditet således är långt mer komplex. Utifrån ett brett
sätt att definiera reklam blir tidningen en marknadsföringsprodukt i lika hög
grad som den är en konsumtionsprodukt. På ett liknande sätt som M&M-bilden i
GOAL på ett underhållande sätt gör reklam genom en hybriditet mellan en
reklamgenre och en underhållningsgenre kan tidningarna betraktas som
”advertainment”. De gör reklam, men på ett underhållande och dolt sätt.
818 Finch & Geiger (2010) s. 239-242
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När Egmont Kärnan i sin annonsinformation påpekar att det ställs högre krav
på reklam som riktas till barn och att reklam ska vara lättidentifierbar som
reklam är det annonser som åsyftas.819 Denna påminnelse till annonsörer gör att
Egmont Kärnan verkar vilja framstå som ett etiskt företag som följer lag- och
regelverk. Så länge ”reklam” tolkas som likställt med ”annonser” blir det som
finns på redaktionell plats inte reklam. Att det finns publicerade annonser som är
möjliga att särskilja som reklam och genom att den reklam som görs på
redaktionell plats ofta är tätt sammankopplad med tidningen och dess tematik
skymmer det faktum att även detta gör reklam.
Analysen av hur de nya produktkoncepten Pokémon ”Black/White version”
och Trassel/Rapunzel marknadsförs visar hur visuell intertextualitet repeteras i
flera olika former i en upptrappning som gör att en prenumerant omöjligen kan
undgå att bli bekant med dem. Båda koncepten marknadsförs både i annonsform
och som lockvaror, samt blir slutligen helt integrerade i tidningens redaktionella
material som del av serieberättelserna i Pokémon och som en av
huvudkaraktärerna i Prinsessan. Genom att de visuella figurerna också finns i
form av lockvaror och som leksaker möjliggörs att barn själva kan koppla loss
konceptet, ge det eget värde och låta det ingå som en del av deras eget
vardagsliv och som en del av barnkulturen. Blir exempelvis Rapunzel en figur
som syns ofta och flyter fritt kan hon också bli del av den kollektiva kunskapen
och gemenskapen hos barn. Blir hon rotad i barns lek och vardagsliv innebär det
i sin tur att det inte är långsökt att tro att den aktiva marknadsföringen av
Rapunzel kommer att mattas av men att Rapunzel-produkter ändå säljer.
De redaktionella sidor där barn inbjuds att skicka in teckningar, insändare,
enkäter och delta i tävlingar och utlottningar visar hur tidningarna uppmanar
barn att interagera med företag. Detta är en form av prosumtion som gör barn till
en del av produktionskedjan och som låter dem höras och synas på ett sätt som
dels innebär att barn knyts tätare till företag, dels att produkter tillverkas utifrån
barns perspektiv och önskemål. Detta är något som både kan tolkas som ett
positivt synliggörande och som exploaterande. Toffler menar att prosumtion
fungerar som ett frigörande som leder till kreativitet, ökat självbestämmande och
att människor tar över produktionsmakt från företag.820 Vad gäller barn innebär
det en möjlighet att delta och göra ett avtryck i en offentlig sfär som annars
sällan är tillgänglig för dem. Det betyder att när företag lyssnar på vad barn vill
ha och utvecklar produkter utifrån det samt låter barn synas genom exempelvis
läsarbidrag, kan det betraktas som en ökning av barns inflytande i samhället.
Ökat inflytande är också något som företag, enligt Edward Comor, framhåller
819 Annonsinfo, http://www.annonsinfo.se/ea/marketing/egmont.annons.marketing, 2012-05-

07
820 Toffler (1980) s. 11-15, 275- 277
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som resultatet av konsumenters bidrag till produktionsapparaten.821 Cook som
skriver om detta i termer av ”kid empowerment” menar att företag länkar
samman valmöjlighet, erkännande och deltagande på ett sätt som framställer
företag som en part som står på barns sida och frigör dem från en maktlös och
kringskuren position i en vuxendominerad värld. Han menar att eftersom synen
på barn idag är starkt färgad av att barn har rätt att bli sedda, få välja och ha
inflytande över sina egna liv kan företag därmed stärka sin egen position. Men
trots att barn får höras, synas eller indirekt förändra produkter ligger den
verkliga makten kvar hos företagen, skriver han. Det är företag som Egmont
Kärnan som sätter upp ramverket för barns involvering och det är de som
beslutar vilka läsarbidrag som ska publiceras och det är de som har makten att
samla in och använda information om konsumenterna via prosumtionsaktiviteter
och marknadsundersökningar. Det finns ingen möjlighet att i grunden förändra
produkten eller den bakomliggande produktionsprocessen, vilket gör att barns
makt
börjar
och
slutar
med
konsumtionsvaran
och
dess
marknadsföringspotential.822
Samtidigt som barn uppmuntras till ett deltagande som kan tolkas vara
”empowering”, och att de bemöts som subjekt, kan tidningarnas genomgående
konsumtionsuppmaningar även sägas utnyttja eventuell inkompetens. Ska man
ta barn på allvar betyder det att barn ska tillåtas delta som aktörer, skriver Kylie
Valentine som skriver om barns delaktighet. De svåra aspekterna av detta menar
hon är att människor, inte specifikt barn, inte alltid utövar sitt aktörskap med sitt
eget bästa som resultat. Hon menar också att de mest troliga att påverka är
privilegierade barn med pengar och kunskap, vilket påvisar ett
demokratiproblem eftersom inflytandet då görs på bekostnad av andra barn.
Slutligen menar hon att barn tenderar att använda sitt aktörskap för att
konservera konventioner och normer, snarare än att revoltera mot dem.823 Med
det följer att om produkter enbart anpassas efter vad barn vill ha kan det
innebära att de inte accepteras av vuxna. Det tydliggjordes av den debatt som
följde av lanseringen av GOAL Junior och Emma. Det var vuxna som upprördes
över att tidningarna var könsstereotypa medan Egmont Kärnans försvarade sig
med att tidningarna ser ut som de gör för att man lyssnat på vad barn vill ha.
Enligt det resonemanget får konsumenterna sedan köpa det som passar deras
övertygelse, säger affärsområdeschefen på Egmont Kärnan i en intervju.824
Detta visar på en spänning vad gäller barns inflytande.

821 Comor (2010) s. 313
822 Cook (2007) s.45-48
823 Valentine K. (2011) s. 354-355
824 Andén (2011)
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Reklamen som finns i tidningarna och de prosumtionsaktiviteter som
uppmuntrar till interaktion konstruerar barn som självständiga individuella
aktörer som har kompetens, både att förstå att konsumtionsprodukter som
omtalas går att köpa i butik och kompetens att samspela med företag och
exempelvis skriva slogans, smsa tävlingssvar och söka upp hemsidor på internet.
Att företagen sträcker ut handen för att skapa en egen relation med barn ställer
föräldrar och föräldrainsyn åt sidan. I uppmuntran till att interagera med företag
genom att gå in på en hemsida, att bidra med texter eller bilder, att tävla och att
fylla i enkäter om sig själv bifogas inte med någon information om att först tala
med mamma eller pappa. Samtidigt visar GIRL:IT-exemplet att företag även
betraktar barn som konsumenter som underordnade med vuxna och att det är
föräldrar som ska avgöra om någonting ska köpas eller ej. Barn positioneras då
inte som självständig konsument med egen köpkraft, utan som gåvotagare och
den vars lust och intresse ska tillfredsställas av vuxna. Den konsumentmakt
mellan barn och föräldrar som görs i mitt material är därmed mer nyanserad än
vad Björkvall och Mauthe visar utifrån reklamannonser från 1980 och 1990talen.825 Att ingå ett avtal med ett företag och utbyta pengar görs till något som
föräldrar ska bestämma över, men vad gäller bilderna och det visuella tilltalet är
barn framställda som självständiga aktörer och konsumenter.
Analysen av ålder visar att ålderstilltal, till skillnad från kön, är mer
komplext och i stor utsträckning överskriver gränser mellan olika
åldersmålgrupper. Vuxentilltalet är mer allvarligt och informativt men kan vara
synliggjort sida vid sida med det barniga färgglada och tecknade tilltalet.
Föräldratilltal görs också insprängt i det barniga visuella tilltalet. Samtidigt
skapar tidningarna målgrupper som positionerar en grupp i direkt opposition till
andra grupper. Utifrån Egmont Kärnans målgruppsbeskrivningar för Fantomen
och GOAL, samt uteslutningen från flicktidningarna, görs barn som är pojkar till
en grupp som föreställs ha mer gemensamt med vuxna män än med flickor. Det
är en föreställning om att pojkar skiljer sig från flickor, och att flickor har
intressen som pojkar inte delar samt att äldre pojkar inte har någonting
gemensamt med yngre flickor. Vad detta visar är att barn som konsumentgrupp
och social kategori är splittrad. Dessutom är synen på barns självbestämmande
och aktörsskap splittrad i och med att de oftast bemöts som konsumenter i egen
rätt, samtidigt som de ibland blir uteslutna på grund av sin ålder och positioneras
som underordnade sina föräldrars konsumtionsbeslut.

825 Björkvall (2007) s. 50; Mauthe (1996) s. 23, 33-35
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Kapitel 7
Avslutande diskussion

I den här studien har jag undersökt olika aspekter och skärningspunkter mellan
barn, vardaglig konsumtion och reklam med fokus på visualitet. Det
övergripande syftet har varit att studera hur barn framställs och görs som
konsumenter och som kategori när de på olika sätt är inkluderade och
synliggjorda i konsumtionssammanhang. Studiens fokus rör visuell konsumtion
och den vardagliga reklam som når människor i visuell och fysisk form via
brevlådan. Till skillnad från majoriteten av den forskning som görs inom
barnkonsumtionsfältet har jag en sökande och problematiserande inställning till
vad barn är och hur barns roll i konsumtionssamhället bör se ut. Genom att
introducera och använda begreppet barnighet för att kunna tala om hur barn som
ålderskategori konstrueras har jag haft ett kritiskt teoretiskt och metodologiskt
verktyg för att lyfta fram och analysera hur och på vilka sätt barn framställs och
vad det är för värden som kopplas samman med kategorin. Tillsammans med
visuell kritisk diskursanalys har barnighet möjliggjort ett sätt att
begreppsliggöra, synliggöra och analysera hur diskurser om barnighet
artikuleras, samt hur barn görs som just barn i konsumtionssammanhang. Utifrån
denna teoretiska och metodologiska ingång har jag också kunnat visa hur barn
konstrueras på dubbeltydiga och ambivalenta sätt.
Med den sökande och problematiserande inställningen till kategorin barn och
barns relation till konsumtion och marknad följer att det fält som är möjligt att
undersöka blir mycket stort och heterogent. Barn och konsumtion kan då
granskas utifrån en mängd olika typer av material. Med utgångspunkt i mitt
fokus på vardag och visualitet har jag studerat både reklam som rör barn och det
lag- och regelverk som reglerar barn och visuell konsumtion. Studien har
disponerats för att belysa den spännvidd som råder kring barns delaktighet – från
uteslutning och skydd till full inkludering som konsument. Genom att granska
framställningar producerade av marknaden såväl som staten har jag avsett att
bidra till en fördjupning och breddning av barnkonsumtionsfältet och den
barnforskning där vardagsliv och delaktighet är centralt.
Materialen som granskats visar att barn görs till del av konsumtionssamhället
via vardagsreklam på många olika sätt. De olika materialen rör reglering såväl
som hur marknadens aktörer i praktiken framställer, gör och aktualiserar barn.
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Därmed ger studien inblick i flera nivåer av konsumtionssamhällets
konstruktioner av barn. Dessutom innebär det att studien kunnat belysa
komplexiteten i hur barn betraktas och behandlas och det har möjliggjort en
mångfacetterad diskussion om barns roll i konsumtionssamhället. Studien bidrar
därmed till ett problematiserande av vad barn är och vilken roll barn idag har
som konsumenter, som social kategori och som medborgare.
Den tidigare barnkonsumtionsforskningen visar prov på en ambivalens i de
sätt som barn förstås genom att den konstruerar barn både som naiva och utsatta,
kompetenta och som lärande. Denna typ av ambivalens och kamp om
innebörden av barn och barnighet syns även i det granskade materialet.
Återkommande i de olika kapitlen och för de olika materialen är just
dubbeltydigheter och ambivalenser vad gäller definitioner och innebörder av
barn, konsumtion och reklam.
I det första analyskapitlet visar jag att diskurser om barn som naiva,
kompetenta respektive lärande är närvarande i lag- och regelverket som
omgärdar reklam och marknadsföring. Lag- och regelverket är komplicerat och
består av en mängd dokument som är producerade av staten såväl som
marknaden. Eftersom regelsystemet inte utgår från barn framställs reklam som
något som har ett eget existensberättigande, men som ibland måste anpassas till
barn. Specialanpassningen är motiverad utifrån en förståelse av barn som en
särskilt skyddsvärd kategori som har brister och en särskilt naiv karaktär. Det
gör att vissa former, så som reklam som direkt uppmanar barn till konsumtion
eller TV-reklam, regleras hårt. Trots det är andra former av reklam oreglerade
och därmed tillgängliga för barn och det leder till att lag- och regelverket blir
inkonsekvent. Ett exempel är att barn kan se reklam som vänder sig till vuxna
utan något särskilt skydd, samtidigt som de hindras från att i vissa medieformer
se sådant som kan tänkas intressera dem. Så som Olsen påpekat är lag- och
regelverket något som vare sig garanterar barn skydd eller ger dem
informationsfrihet.826
Att lag och regelverket hierarkiserar olika former av reklam antyder att det
finns idéer om att viss visualitet, vissa tilltal och sammanhang som gör reklam
mer respektive mindre problematiska för barn. Genom att specifikt nämnas i
lagstiftning framställs därmed annonser som direkt uppmanar barn till köp och
tjat, samt TV-reklam riktad till barn under 12 år, som lika problematiska som
reklam för hälsovådliga produkter så som alkohol. En annan form av reklam
som skrivs fram som särskilt problematisk och otillåten är adresserad
direktreklam till barn under 16 år. Skickad tillsammans med en barntidning som
barn prenumererar på blir dock samma typ av utskick tillåten, med det enda
kravet att utformningen ska ta särskild hänsyn till barn.
826

Olsen (2008) s. 152
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Vad gäller reklam som visar barn finns inkonsekvenser i lag- och regelverket
som gör att riktiga barn som syns i dem inte har något särskilt skydd medan
vissa typer av bilder av barn är förbjudna att använda. Förbjudna reklambilder är
exempelvis sådana som diskriminerar, objektifierar eller stereotypiserar, men
vad gäller tillämpningen syns inga exempel på prövningar gällande
åldersdiskriminering eller åldersstereotypisering av barn. Reklam som har
prövats rör könsdiskriminering av barn i reklambilder men det finns oklarheter
kring i vilken grad reklam får framställa barn på könsstereotypa sätt. Detta leder
till att det finns en otydlighet angående var gränserna för det tillåtna går. En
liknande gråzon uppstår mellan Brottsbalkens förbud mot barnpornografiska
bilder och reklambilder av barn som framställs på ett sexualiserat sätt.
Sammantaget konstruerar lag- och regelverket barn på olika och motsägelsefulla
vis. Likaså skrivs reklam och dess risker fram på ett lika motsägelsefullt sätt.
Dels gör det att barns roll och hur de skyddas som konsumenter blir oklart, dels
att de marknadsförare som i praktiken har att förhålla sig till lag- och regelverket
möts av en otydligheter och inkonsekvenser.
I det första av studiens kapitel där reklammaterial granskas analyserade jag
hur barn framställs i annonser publicerade i tidningar som riktar sig till en
allmän vuxen målgrupp. Den övergripande frågan att besvara var hur barns
kroppar används och vad som förmedlas om barn när de görs till visuella objekt
i reklam som i övrigt inte har med barn att göra. Analysen visar att barn fungerar
som visuella objekt som skapar mening i annonser och ger värde åt
marknadsförda produkter. Visuellt framställda barn fungerar som utsmyckande
objekt som skapar liv, rörelse och blickfång. I vissa fall fungerar de också som
subjekt som betraktaren kan identifiera sig eller sina barn med. Dessutom
används barnkroppen symboliskt. Reklamens framställningar producerar och
reproducerar normaliserande bilder av barn som innebär att de kopplas samman
med hemmet och familjen. Framställningen av barn som familjens
känslomässiga nav och sammankopplingen med hem och familj gör att barn
framställs som i behov av ansvariga vuxna. Detta förstärks av att barn även
framställs som potentiella offer. I sin tur skapar det en betraktarposition som
positionerar betraktaren rollen som en omhändertagande förälder. Visualisering
av barn kompliceras dock av att kategorierna barn och vuxna är konstruerade
som distinkta från varandra samtidigt som den fysiska utvecklingen saknar
tydliga markörer för övergången från den ena livsfasen till den andra. Detta
innebär att barnkroppen blir beroende av flera barnighetsmarkörer för att göras
visuellt som just barn. I ett antal exempel i analysen visar jag att
barnighetsmarkörerna ibland är få och det kan göra det svårt att tolka den som
syns som ett barn. Bilder där kroppar både görs barniga och samtidigt bjuder in
till ett sexualiserat seende upplöser exempelvis barn som en tydligt avgränsad
visuell kategori. Dessutom öppnar det upp för en betraktarposition som inte
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längre tittar på barn utifrån rollen som en omhändertagande förälder utan med en
pedofilisk blick. Framställningen av barn är också dubbeltydig på andra sätt då
analysen också visar att barn på samma gång kan tolkas som utsatta och
kompetenta, respektive kompetenta och inkompetenta, samt lika respektive
visuellt särskilda från vuxna.
I vardagen möts föräldrar av reklam som tar fasta på deras ansvar för barn.
Den adresserade direktreklam som skickas hem till nyblivna
förstagångsföräldrar under deras barns första år syftar till att få föräldrar att
konsumera till eller på grund av barnet. I det kapitel där direktreklam analyseras
visar jag att tre huvudsakliga diskurser om hur spädbarn är och vilken slags
konsumtion de behöver uttrycks. Direktreklamen använder sig av ett kvinnligt
tilltal och positionerar betraktaren som mamma vilket gör konsumtion till barn
till en könad praktik. Dessutom framställs barn som ett konsumtions- och
livsprojekt.
Ett skört, passivt och oskuldsfullt änglabarn, ett färgstarkt äventyrligt och
upplevelsetörstigt barn framställs sida vid sida med det barn vars utveckling och
förändrande potentialer står i fokus. De tre barnighetsdiskurserna knyter an till
de föreställningskomplex som uttrycks i tidigare forskning och i lag- och
regelverket då den första betonar passivitet och naivitet, den andra aktörsskap
och deltagande, och den tredje rör utveckling och lärande. Analysen visar att
direktreklamen inte uteslutande presenterar positiva bilder som talar om lycka
och tillfredsställelse utan också att hot finns inbyggda i diskurserna om
spädbarnet. I annonserna finns en ständigt återkommande dubbelhet genom att
berättelser om risk, onormalitet och död blir aktualiserade. Änglabarnets
stillsamhet och flyktighet talar i förlängningen om död och icke-existens.
Diskursen om det nyfikna barnet artikulerar oöverskådlighet och behovet av en
ständig beredskap på det oförutsedda och olyckor i vardagen. Det barn som
förändras och utvecklas bär på ett hot om utvecklingshämning samt en risk att
föräldrarna själva, genom att inte engagera sig och konsumera rätt, kan bidra
eller ge upphov till framtida problem. Direktreklamens övergripande budskap
blir därmed att spädbarn, hur de än tolkas, måste ha konsumtionsvaror, innan det
är för sent, för att inte komma till skada. Samtliga tre barnighetsdiskurser
fungerar som påtryckare för konsumtion och sammantaget är de artikulerade
med så starka sanningsanspråk om vad barn är, och vad de behöver, att det kan
förefalla som att det inte i första hand är reklam och företag som argumenterar
för konsumtion utan istället barnets karaktär som uppmanar och driver föräldrar
att konsumera. Detta visar hur barn görs till konsumenter i en tät
sammankoppling med hur de karakteriseras och förstås som social kategori. I sin
tur skapar detta en logik som uttrycker att ett omhändertaget barn är ett barn som
blir konsumerat till och för.
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I det avslutande empiriska kapitlets undersökning av tidningar producerade
för barn undersöktes hur barn tilltalas med reklam och hur barn görs som
konsument- och målgrupp. Genom att granska hela tidningar och sålla ut det
material som gör reklam, och inte enbart granska reklamannonser, har kapitlet
synliggjort hur mycket mer än annonser som gör reklam. Tidningen som helhet,
lockvaror, samt redaktionellt material uppmanar till konsumtion av såväl
tidningen i sig själv, lockar till att köpa nästa nummer, till att konsumera
produkter med anknytning till tidningen samt säljer in och repeterar varumärken.
Konsumtion och varumärken är därmed närvarande i hela tidningen genom att
de ingår intertextuella kedjor av korsreferenser från redaktionellt material till
annonser. Granskningen exemplifierar därmed hur produkter för barn och
reklam produceras genom samarbeten mellan flera företag samt hur tidningar
genom att handla om kända figurer eller rapportera om exempelvis fotboll och
populärkultur gör reklam på olika sätt som inte faller in under lag- och
regelverkens reglering av reklam. Analysen visar också hur komplext barn
bemöts som individuella konsumenter genom att olika former av reklam och
varumärkesplacering kombineras och aktualiseras genom en stegvis upptrappad
synlighet i intertextuella kedjor. Detta låter barn förstå vad som finns att köpa
samt låter figurer och varumärken bli lösgjorda och förflyttade in i barns egna
rum och lekar. Det betyder att reklamen inte bara uppmanar barn att konsumera
med pengar, utan att den först och främst handlar om att de ska lära sig att
uppskatta och interagera med figurer och företag. Återkommande uppmaningar
att skicka in läsarbidrag, delta i tävlingar och gå in på hemsidor ger företag
inblick i konsumentgruppen och möjliggör att produktutbudet och reklamen på
ett effektivare sätt kan anpassas till barn som konsumenter. Barn positioneras
genom detta förfarande som prosumenter som själva ska delta i skapandet av
produkter samt i skapandet av varumärkens värden och spridning. Det
exemplifierar hur integrerad reklam och marknadens visualitet är med dagens
barnkultur.
Analysen visar och problematiserar även hur produkter och reklam för barn
konstruerar barn som könade och ålderssegmenterade grupper. Det flickiga
visuella tilltalet stänger ute pojkar, medan den ”könsneutrala” visualiteten i
själva verket lägger sin tyngdpunkt på pojkar. Resultatet av detta är att flickor
erbjuds produkter som dels konstruerar en specifik flickkultur och addresserar
läsaren som flicka., dels att flickor ges tillgång till ett utbud där pojkar är norm.
Flickor förväntas därmed kunna göra genusöverskridanden, medan det samma
inte gäller för pojkar. Detta positionerar pojkar som det omarkerat neutrala
barnet som istället för att antas dela flickors intressen kopplas samman med
män. I sin tur gör detta att olika uppdelningar utifrån kön och ålder positionerar
grupper i en binär relation gentemot varandra. Små flickor och ”pojkmän” är det
tydligaste exemplet på grupper som inte framställs ha någonting gemensamt
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med varandra. Det visar hur barn separeras utifrån kön och ålder på sätt som gör
det omöjligt att tala om en barnkonsumentkategori. Kategorin barn är istället en
splittrad och könad konsumentmålgrupp konstruerad genom visuella världar
vars innehåll och tematiker sällan möts.
Analysen av tidningarnas visuella målgrupp visar dessutom att reklamen
tilltalar barn med ett barntilltal samtidigt som det även finns reklam i tidningarna
som talar till dem som om de vore vuxna. Dessutom finns exempel på ett barnigt
visuellt tilltal som är kombinerat med ett föräldratilltal som gör barn som
konsumenter underordnade föräldrars konsumtionsbeslut.
Genom att granska skilda typer av reklammaterial som möter människor i
vardagen samt lag- och regelverket som omger marknadsföring till barn har jag
kunnat visa att barn görs delaktiga och framställs som konsumenter och kategori
på flera olika sätt. Kategorin utestängs och utesluts genom lagstiftning och
reglering, men synliggöras i reklam och blir använd för att få vuxna att
konsumera. Barn lyfts också fram som en anledning för föräldrar att konsumera
och de blir i andra fall bemötta som självständiga konsumenter. Vad
samläsningen av materialen visar är hur kategorin barn i första hand framstår
som ett objekt för omsorg. Lag- och regelverken syftar till att skydda och
positionerar barn som naiva, i annonser framställs barn som potentiella offer
som är omhändertagna i hem och familj och i direktreklamen görs barn till
objekt för konsumtion genom att det artikuleras som en viktig omsorgspraktik.
I annonser blir barns kroppar objektifierade vilket reducerar barn till en
kropp att vila ögonen på – en produkt att konsumera visuellt. Det gör dem till
tysta och förminskade bildobjekt. Samtidigt finns exempel på mer komplexa
framställningar som gestaltar barn utan att en omhändertagande
betraktarposition skapas. Reklamen som riktas till barn som individuella
konsumenter positionerar dem däremot inte alls som objekt för
omhändertagande utan som kompetenta prosumenter värda att lyssna till. Där
skapas egna relationer mellan företag och barn och föräldrar blir enbart
aktualiserade när ett faktiskt utbyte av pengar ska göras. Sammantaget är detta
exempel på den komplexitet som råder vad gäller barns plats och roll i
konsumtionssamhället.
Tillsammans visar analyserna av de olika materialen hur visualitet skrivs
fram och används på helt olika sätt. I lag- och regelverken framstår reklam och
reklamens visualitet som någonting farligt, i reklammaterialen är det visuella ett
verktyg för att locka rätt konsumenter att titta och konsumera. Detta ger reklam
och visualitet en mycket komplex roll för människor att förhålla sig till i
vardagen. Vad analysen även visar är att den reklam som kommer hem i
vardagen och som synliggör och inkluderar barn återkommande faller mellan
stolar eller inte blir reglerad alls av det lag- och regelverk som hanterar barn,
konsumtion och reklam. Jag har visat exempel på reklam som bryter, eller
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åtminstone närmar sig gränsen för det tillåtna. Det visar att marknadsaktörer inte
alltid förstår eller fullt ut respekterar det oklara lag- och regelverket. Barns
kroppar objektifieras och görs till utsmyckande objekt, men det prövas inte som
åldersdiskriminering. Prövningar av könsstereotypisering tar inte hänsyn till
huruvida produkterna som marknadsförs är könsstereotypa trots att
granskningen av barntidningarna visar att det är just det de är. Vad gäller
framställningen av barns kroppar i reklam synliggör diskussionen av
Reklamombudsmannens och marknadsdomstolens prövningar att lag- och
regelverket dessutom förhåller sig på ett mycket statiskt sätt till bild och bilders
sätt att skapa mening. Det visar även att den i lag- och regelverket
återkommande formuleringen ”konsumenter i allmänhet” och idéer om en
”normalkonsument” är svåra att hantera i praktiken.
Reklamombudsmannens prövningar visar också att man inte intresserar sig
för reklam som objektifierar och diskriminerar barn på andra grunder än kön.
Detta trots att barn på basis av ålder används som utsmyckande objekt för att dra
ögonen till sig. Att detta inte uppmärksammas som objektifiering och
åldersstereotypisering tyder på att barn inte tolkas som en ålderskategori som
kan bli visuellt åldersdiskriminerad.
Vad gäller de visuella framställningarna av barn i reklam för vuxna har jag
även visat bilder av barn som på olika sätt gör sexuella anspelninger och bjuder
in betraktaren att titta med en pedofilisk blick. Detta är ingenting som kan
hanteras med hjälp av det existerande regelverket, eftersom det enbart är
pornografiska bilder av barn som är reglerade. Analysen visar dessutom hur
svårt det dels är att se och påvisa att en bild av ett barn är sexuell, dels hur svårt
det är att avgöra om en person är ett barn eller en vuxen. Det senare visar på ett
problem med att utgå ifrån kronologiska åldersgränser i bedömningen av
personer i bild. Att Brottsbalken både utgår från åldersgränser och bildens
framställning av att någon ser ut som ett barn bekräftar bara att det är svårt att
avgöra vem som är ett barn, och hur ett barn ser ut.
Gränsdragningsproblematiken kring hur vi ser att ett barn är ett barn i en bild
kvarstår dock även med Brottsbalkens skrivning.
Adresserad direktreklam som riktas till föräldrar får inte spela på rädsla men
det gör den implicit, samtidigt som den framställer föräldraskap på ett högst
traditionellt och ojämställt sätt. De försändelser som sammantaget når en familj
under ett barns första år är könsstereotyp och diskriminerande eftersom den
utestänger män och framställer kvinnor som de viktigaste föräldrarna. Betraktas
de enstaka försändelserna en och en är inte detta utmärkande och det visar att
bedömningar av enstaka reklamförsändelser eller enstaka annonser inte är
tillräckligt för att förstå marknadens visualitet eller för att reglera den.
Särskilt problematiskt utifrån den här studiens material är reklamen som är
del av det redaktionella materialet i tidningar för barn eftersom de tänjer på lag-
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och regelverket genom att göra reklam som inte tydligt visar att den gör reklam,
samtidigt som tidningarna skyddas av Tryckfrihetsförordningen. Det visar att
synen på vad som är reklam i förhållande till det som gör reklam är allt för snävt
tolkat i lag- och regelverket. I vardagen innebär det att barn och deras föräldrar
köper produkter som i grunden fungerar som reklam samt att barn oreglerat nås
av adresserad reklam i hemmet förtäckt som något annat. Fungerar
målgruppsegmenteringen betyder det dessutom att tidningsreklamen når exakt
de barn marknadsförarna hoppas och att tidningen som köps som prenumeration
riktar reklam till barn på ett lika, eller ännu mer precist, sätt än vad adresserad
direktreklam har förmåga till.
Granskningen av reklam i tidningar för barn visar med vilken komplexitet
reklam görs för barn och exemplifierar ett ytterligare problemområde i
förhållande till regelverket eftersom tidningarna förväntas delas upp utifrån
redaktionellt material, som är skyddat av Tryckfrihetsförordningen, och
reklamannonser som regleras av lag- och regelverket kring reklam. Analysen
visar att det är förenklat att anta att reklam enbart existerar på annonsplats
eftersom reklam finns mer eller mindre dold på redaktionell plats, vilket gör att
tidningarna i sin helhet kan betraktas som reklam riktad till barn. Eftersom
nuvarande lagstiftning inte kan hantera detta blir lag- och regelverket tandlöst på
denna punkt. Inte heller finns något sätt att reglera den stereotypisering som sker
i hur företag utformar produkter till barn.
Cook påpekar att ekonomiska motiv och barns välfärd inte nödvändigtvis
står i motsättning till varandra, utan mycket väl kan samexistera.827 Vad gäller
utformningen av reklam i tidningar för barn kan jag dock inte se att barns
intressen tas tillvara. Däremot visar studien exempel på att marknadens aktörer,
eller närmare bestämt DM-nämnden, anlägger ett strikt förhållningssätt till hur
reklam får göras. Detta stramar åt innebörden av ”god marknadsföringssed” och
i förlängningen tillämpningen av Marknadsföringslagen. Även om detta kan
tolkas som ett gott bidrag för att skydda barn menar jag att frågan om barn,
konsumtion och reklam handlar om mer än att öka reglering. Vad den här
studiens analyser sammantaget tyder på är att ett problem med hur barn
inkluderas i konsumtionssamhället handlar om att det lag- och regelverk som
styr på vilket sätt det får ske, inte har ett barnperspektiv eller bygger på en
ordentlig analys av vem man vill skydda, mot vad och varför.
För att uppnå större konsekvens skulle regleringen behöva bygga på en
ordentlig analys av det vardagsliv barn lever samt väga in frågor kring vilka
rättigheter till såväl skydd och rättigheter till kultur och information som barn
har. I grunden skulle det kräva att man ställer sig frågan kring hur man ser på
barn, vad barn bör ha tillgång till i konsumtionssamhället och hur samhället ska
827 Cook (2004a) s. 150
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kunna tillgodose att den marknadsföring som rör barn förmedlar jämställda
värden och går i linje med lagstiftningen. Kanske ska då inte ansvaret för
efterlevnaden av regelverket delegeras, utan det krävs antagligen andra sätt för
att garantera barns rättigheter i konsumtionssamhället. Utifrån den här studiens
analyser tyder det på att reglering av reklam, inte som nu, enbart kan handla om
anpassning av reklam som visar eller är avsedd för barn som konsumentgrupp.
Istället innebär det att reklam och marknadsföring överlag behöver regleras med
utgångspunkt i barn.
Genom att synliggöra och ifrågasätta de sätt som barn bemöts, tilltalas och
framställs, av stat och marknad, det vill säga av vuxna, utifrån skilda typer av
material har den här studien velat ge ny kunskap om barn och vardagsliv samt
om konsumtionssamhällets visualitet. Genom ett intresse för synliggörande,
osynliggörande och ambivalens fungerar studien problematiserande av
barnkonsumtionsfältets grundläggande förhållningssätt och öppnar upp för att
ifrågasätta även vardagliga förhållningssätt till frågor om barn, konsumtion och
visualitet. Det gör att den därmed öppnar upp för nya frågor och fortsatt
forskning kring barns roll vad gäller visuell konsumtion och konsumtionskultur.
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Summary

This thesis examines children, consumption and advertising with a focus on the
visuality of everyday life. The study starts from the position that children are
part of the consumption society and examines how children are portrayed and
constructed when they become part of it – by being written about, shown and
addressed in laws and regulations concerning consumption and advertising as
well as in advertising itself.

Children situated in visual consumption
Consumption is something that does not only take place in money exchanges,
but it is rather a process that is also conducted through the visual gaze.828 The
act of looking at the advertising that reaches people in material form in their
homes constitutes everyday visual consumption.829 Children are made part of
the consumption society when they see adverts, when parents are urged to consume for them and when children are visualized in advertising. But the role of
children in the consumption society is ambivalent regarding whether or not children ought to be consumers. According to Daniel Thomas Cook, battles concerning children and consumption are a struggle between different social, moral
and analytical ways of defining children.830 In the previous child consumption
research I identify three main approaches to children and consumption, where
children are seen as vulnerable and naïve with a need for protection from exposure to a strong and deceptive market, on the one hand, and as actors with a right
to participate, on the other.831 The third approach emphasizes processes and
points in time when children cease to be naïve and become competent actors by
learning or cognitive development.
My position starts from the notion that ‘children’ is a constructed category –
a category that in today’s society is often interpreted as a special group that

828 Mackay (1997) p. 3-7; Paterson (2006) p. 2-3; Ellegård & Sturesson (2003) p. 9-11; Ek-

ström (2007) p. 336; Olesen (2003) p. 16; Miles (2001) p. 60-61; Husz & Lagerkvist (2001)
p. 12-13
829 Schroeder (2002) p. 3, 141
830 Cook (2004a) p.147-149; Cook (2000) p. 503; Cook (2007) p. 37-52
831 Olesen (2003) p. 25-35; Cook (2004a) p. 149; Buckingham (2007) p. 16; Brusdal, &
Frønes (2008) p. 120; Buckingham & Tingstad (2010) p. 3-6
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stands in a binary relation to adults.832 Moreover, I see children as a group with
little power in society.833 What I mean by this is that children are both excluded
and included as participants in consumption as a result of an adultist834 and ageist835 age order. In relation to advertising and products to consume, this means
that it is adults who produce what children might encounter as consumer products, but also, as part of the social constructionist perspective adopted in this
study, that adults play an important role in constructing what children are.836 The
empirical material studied in this thesis is produced by adults, and is largely
produced for adults, but makes children present through texts and images.
In the first empirical chapter, I look at the legal framework that surrounds
children, consumption and advertising. After that is an analysis of three types of
advertising encountered in everyday life: adverts where children are visualized,
published in newspapers and magazines aimed at an adult audience published
during 2010; adverts from one year’s publication of children’s magazines (20102011); and finally addressed direct marketing sent to three first-time parents during the first year of their child’s life (2008-2009, 2010-2011, 2011-2012). In relation to Lee’s and Cook’s argument that ‘children’ is a category that cannot be
homogenized and understood as a single group distinct from adults or understood out of context,837 and Sparrman’s and Sandin’s theoretical model of “situated consumption”,838 I work by posing different analytical questions to the empirical material than has been done in previous research. This means that I work
from a more open, critical, analytical position in relation to what children are,
and do not in advance define what children are and how they should take part in
consumption.839
The aim of the study is to problematize children’s role and position in the
sphere of consumption through an analysis of different crossing points between
children, consumption and advertising. The central question dealt with is: How
are children portrayed and constructed – when they are included and made visible, but also excluded and invisible – as a social and cultural category as well as
consumers in arenas of consumption? In order to address this question, there is a
need for an interest in ambivalent and contradictory ways of constructing and
832 Lee, Nick (2001) p. 5-10, 23-24, 31; James, Jenks & Prout (1998) p. 17-18
833 James & Prout, Alan (1990) p. 40; Prout (2005) p. 52, 65-66; Pugh, (2009) p. 19-20;

Närvänen, (2009) p. 24
834 Alanen (1992) p. 54-59; Halldén (2007) p. 33
835 Krekula, Närvänen & Näsman (2005) p. 84-85
836 Buckingham (2000) p. 6-7; Johansson (2011) p. 101; Cook (2011b) p. 5
837 Lee (2001).p. 137, 140-143; Lee (1999) p. 465, 470; Cook (2008) p. 235-237
838 Sparrman & Sandin (2012) p. 18
839 Sparrman & Sandin (2012) p. 18; Sparrman & Aarsand (2009) p. 303-307.
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positioning children. I use the concept “childity” (barnighet) as a theoretical tool
to look at how children are actualized and constructed in images and texts and
how this charges the category with values and ideals. Analytically, this means a
focus on the visual elements that makes it possible to see someone as a child,
representing childhood, child identity or the presence of a child. Theoretically
and methodologically, the analysis is based on Norman Fairclough’s Critical
Discourse Analysis (CDA)840 and Gillian Rose’s visual method and visual discourse analysis.841

Empirical findings
Chapter 3, Law and policies regarding children, consumption and visuality
In this first empirically based chapter, I investigate the intertextual chain of documents that together constitutes the legal framework dealing with children, consumption and advertising in Sweden.
The chapter aims at problematizing the legal framework – how it is constructed and what it does with children. The questions that are posed are: Who is
protected by the regulations, against what and how are they protected? How is
the special protection against marketing strategies justified? The analysis shows
that there is a complex legal framework that is created by a large number of
documents that have in turn been created by both the state and the market.
The legal framework does not take children as its starting point, but works
instead from the perspective of the natural role that marketing and advertising
have in society and that this sometimes needs to be adapted to the capacities of
children. As it does not put children at the center, this can be seen as a violation
of the UN Convention on the Rights of the Child.842 The analysis shows that the
necessary adaptations are implicitly justified by the notion of children as a problematic group defined by shortcomings and characterized by naïveté. It also
shows that the state places responsibility for children in the hands of the market
as well as parents. The legal framework puts different forms of advertising and
marketing in a hierarchy that shows that there are certain forms of visuality,
forms of address and contexts that are articulated as more or less problematic for
children. Through being regulated by laws and other regulations, advertising that
directly encourages consumption and TV advertising aimed at children below
the age of twelve are deemed equally problematic as advertising for products
that are directly harmful to health, like alcohol. Another form of advertising and
marketing that is constructed as problematic and prohibited is addressed direct
840 Fairclough (1992); Fairclough (1995); Fairclough (2006); Fairclough (2001); Fairclough

(1993)
841 Rose (2007)
842 Olsen (2006) p. 138
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marketing to children under the age of 16. But if the advertisements are sent together with a children’s magazine that the child has a subscription to, advertisement is allowed, the only prerequisite being that it should be designed to be respectful to children.
Furthermore, an ambivalent view of children emerges, as children are allowed to take part of certain forms of advertising, while other forms are highly
regulated. A paradox is that children, in their everyday lives, still have unrestricted access to advertising that is addressed to adults, their parents, without
any kind of protection, at the same time as there are regulations against certain
forms of marketing of products that might be of interest to them. This neither
secures the rights that children have regarding protection or the right to freedom
of access to information that the UN Convention on the Rights of the Child gives
to children.843
There are inconsistencies in regulations concerning advertising that contain
images of children that deprives the depicted children of any sort of protection,
while other forms of images are forbidden. Advertising images are not allowed
to discriminate, objectify or use stereotypes (age, gender, race etc.). But concerning the implementation, there have been no legal tests of age discrimination
or age stereotyping in advertising showing children. Images of children in advertising have been tested in relation to discrimination based on sex, but there are
inconsistencies as to the degree to which an advertising image can portray a
child in a gender stereotypical way, which creates ambiguities regarding the limits for what is allowed. A similar ambiguity exists between the penal code’s
(Brottsbalken) prohibition against child pornographic images and advertising
images that portray children in a sexualized way. To summarize, the legal
framework produces and reproduces children in different and contradictory
ways, sometimes as naïve and sometimes as competent in relation to age limits
and their stage of learning on the path to competence. This shows that the inconsistencies and ambivalences shown in previous research on child consumption
are also present in the legal framework regarding children, advertising and consumption.
Chapter 4, Children, bodies and gaze in everyday life
In this chapter, I examine 198 advertisements collected from the free magazine
Vi i villa, a housing association’s magazine called Hem & Hyra, the commercial
household decorating magazine Sköna hem and the morning paper Dagens Nyheter. Previous research shows that children are underrepresented and largely
invisible in the major mass media, but that advertising constitutes an excep-

843 Olsen (2008) p. 152
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tion.844 In relation to this, the adverts in the magazines and the newspaper reach
many people and make up a large part of the images of children that people in
general encounter in their everyday lives. Because of this, I argue that the descriptions that the images in these publications constitute an important part in
the ongoing process of meaning-making concerning children. In the chapter, I
examine how advertisements use children’s bodies as visual objects to attach
certain values and ideas to the marketed products and to create narratives in advertisements, and how a normative childity is articulated and negotiated visually.
The use of children as visual objects to create narratives is done by using
children as an eye-catching element that enriches the image by adding life and
movement to the image. Children are also used as subjects for the viewer to
identify with or identify his/her own children with. Children’s bodies have a
largely symbolic function and are used to signify values. This means that advertising and marketing produce and reproduce normalizing images of children,
families and family life. Children are often depicted in a context that signifies a
heterosexual nuclear family in line with firmly established conventions regarding how to depict a family.845 Images of children together with only one or more
than one adult, however, have the potential to both question as well as strengthen the norm of the heterosexual nuclear family, but what is clear, no matter who
children are shown together with, they are associated with the family and are not
expected to be agents in themselves. A child thus becomes the most important
signifier of family, and can thereby signify family even when no other people
are visible in the ad. This means that images of children can be used to talk
about home and family and to mark how and when a product is meant to be
used.
The association to family positions children as in need of responsible adults
and as objects of care. This creates a role for children as potential victims and
positions the viewer as a caring parent. Advertising with images of children thus
addresses the viewer as a parent. The viewer is assumed to be a parent or to be
able to identify with and see things from the position of parent. The advertisements thus articulate adulthood as being equivalent to parenthood.
The representation of children in the studied advertisements is, however,
ambivalent as it simultaneously and ambiguously represents children as both
vulnerable and competent, as well as competent and incompetent.

844 Söderlind & Engwall (2005) p.141-143; Carlsson & Feilitzen (2006) p. 10; Casper & Mo-

ore (2009) p. 23-24
845 Goffman (1979) p. 37; Holland, (2004) p. 51-53; Chambers (2001) p. 93-95; Sjöberg

(2009); Jensen (1994).
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Most images of children represent them as easily identifiable as children,
with small bodies and at young ages. There are, however, some depictions
where the categories child and adult overlap and where it is difficult to see
whether or not it is a child. Images in which bodies simultaneously actualize
childity and invite onlookers to view the depicted person as an adult can create
the category youth, but they can also invite a sexualized gaze at a child. This
makes it possible to assume a different spectator position that is not necessarily
connected to the position of caring parent but to that of a potential pedophile.
Chapter 5, Infants, parenthood and konsumption
In this chapter, I examine addressed direct marketing that has been sent to firsttime parents upon the arrival of a newborn child. The questions I aim to answer
concern what images and questions about infants are presented in order to create
a drive for consumption in parents and how infants are used to drive parents to
consume. I also ask what qualities and characteristics are given to children as
well as parenthood.
In the analysis, I find three major discourses of childity. The first has connections to a romantic image tradition and the child is portrayed as sweet, fragile
and passive. This discourse works by producing the child through light, soft and
nostalgic visual elements. Children are viewed as innocent angels.846 This child
appeals to consumption through its etheric delectability that must be preserved
for the future and revered with the help of portrait photographs and memorabilia
that manifest love. Furthermore, infants require products that are as fantastic as
they are, of high quality and with the ability to meet their needs for calm and extraordinary care. The next type of childity construction is made up of a colorful,
physical, adventurous and imaginative child with a need for freedom of movement and playful and practical products that allow the child to explore and experience the world. The third variant starts from a general understanding of how
children grow and change, and how they affect their parents and change their
parents’ lives. This child functions as a driver for consumption by making
claims about the need to consume age-graded products in order for the child to
develop properly. Furthermore, parents are told to consume in order to deal with
the changes in life that accompany having a child. This developing and changing
child turns out to be a consumption and life project for parents.
The direct marketing uses a female address and positions the recipient as a
mother, which articulates consumption for children as a gendered caring practice.847 Cook argues that advertisements often have an inbuilt female who shows

846 Higonnet (1998) p. 73-76, Holland (2004) p. 25-28
847 Sjöberg (2010)
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what women want to see, that is, the cute and safe child.848 In this material, I
show that direct advertisements do not exclusively present positive images of
happiness and satisfaction. Even though it is often idealized images that are
conveyed in advertising, there is also often a threat presented through narratives
of risk, abnormality and death in the discourse on infants. The angel child
speaks of fragility, transience and loss. It balances between existence and nonexistence, between fantasy, the beginning of life, a serene present that is coupled
with its negative, the end of life. The tranquility and restfulness of the child is
dangerously close to dying and its miraculous birth also speaks of its death. The
curious child represents incalculability and the need for constant vigilance to detect the unexpected and dangerous. With adventurousness follows threats of accidents that risk leading to physical damage and financial loss, and in the worst
case scenario even death. The visualization of the curious child comes with risks
in itself, as it can function as inspiration to dangerous consequences. The child
who embodies change and is developing is an exciting promise for the future,
but it must also be watched constantly and pushed in the right direction to ensure
proper development. The threat of stunted development is constantly present, as
is the risk that the parents themselves, by not being properly involved and consuming the right products, will contribute to future problems. The threats are not
explicit in the advertisements, but built into the visuality and the discourses of
how infants are. The overarching message that emerges is that infants, however
they are understood, need consumption goods so that they will not come to
harm. Furthermore, consumption is required now, before it is too late. Taken together, these discourses have such strong claims to speaking the truth about
what infants are and what they need that it can seem as though it is not primarily
the marketing and the companies behind it that are arguing for consumption, but
that it is the actual character of the child that incites the parents to consume.
Chapter 6, Children as consumers- advertising and visuality
In this chapter, I turn to 145 issues of twelve magazines aimed at children published during one year. All magazines are published by Egmont Kärnan AB,
which basically has a monopoly on magazines for children in Sweden. The
magazines have been collected through a yearly subscription that started at the
beginning of 2010. The magazines are: Bamse, Barbie, Fantomen, GOAL,
JULIA, Musse Pigg & Co, Nalle Puh Magasinet, Pets, Pokémon, Prinsessan,
Spider-man and Tom & Jerry. I examine the magazines in their entirety and
work to investigate in what way the magazines do advertising and how children
are represented as consumers and a target group. That fact that magazines for
children contain advertisements is something that has been studied previous848 Cook (2011a)
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ly.849 However, I argue that advertising and marketing is something that is enacted in different ways and not always in the form of the traditional ad and
hence easily separated from the rest of the contents of the magazine.850 To only
study traditional and easily identifiable ads risks giving a misleading picture of
how marketing is directed to children. Boundaries between marketing and other
content are largely dissolved, and products for children are often produced and
marketed in ways that cross and dissolve boundaries between different media
and products as several companies collaborate.851
In this chapter, I show how the magazines contain advertising in the form of
gifts (or rather marketing objects)852 such as toys, and how the editorial material
contains marketing. The magazines incite the readers in different ways to buy
more issues and they encourage consumption of related products and brands.
The magazines also contain visualizations of products that in some sense can be
seen as product placement and hints about products to consume that are not directly in line with the magazine’s brand. The analysis highlights how the magazine producers collaborate with other companies as well as how magazines, by
reporting about football and popular culture, engage in advertising.
Product concepts are marketed intertextually through the magazines. One example is Pokémon Black version/White version and another is Rapunzel connected to the Disney movie Tangled. In my analysis of the gradually expanding
visibility of concepts in advertisements, on the editorial pages of the magazines
and gifts, I show how product concepts are decoupled from the magazines in order to integrate them into children’s play and everyday life. What the marketing
thus encourages is not only that children should spend money, but also that they
should know brands, interact with characters, products and adverts as well as the
companies behind them. When children respond to the recurring appeals to send
in drawings, questions, to partake in competitions and visit the manufacturers’
websites, this gives the companies access to the consumer group, which in turn
makes it easier to adapt in order to increase sales. This means that children’s
role as consumers gets mixed up with the role of producer, making children
“prosumers”.853
Children as a target group for magazines and children as a target group for
advertising in them overlap, but the target groups that Egmont Kärnan informs
849 Mauthe (1996); Björkvall (2007); Björkvall (2003); Brembeck, Berggren Torell, Falk-

ström & Johansson (2001); Prinsessmuffins och chokladägg: en analys av livsmedelsreklam
till barn. (2008); Söt reklam och feta ungar (2007)
850 Hackley (2002) p. 212; Rosengren (2008a).
851 Buckingham (2000) p. 88-92; Hagen & Nakken (2010) p. 132-136
852 Finch & Geiger (2010) p. 239-242
853 Toffler (1980) p. 11, 275- 277; Ritzer & Jurgenson (2010); Comor (2010); Zwick, Bonsu
& Darmondy (2008); Boellstorff (2008); Arvidsson (2005); Ruckenstein (2011)
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their presumptive advertisers about are not the same as the ones that are constructed through the visual address in the magazines. Magazines for girls coincide with a pink visuality, but magazines that are presented as for both boys and
girls have a visual address that I argue is mostly aimed at boys. The colors of
pink and pastel as well as girly “cute” gifts are missing in the ”gender-neutral”
magazines, which also contain less salient and fewer feminine characters. The
result of this is that girls are largely inscribed in girlhood, at the same time as
they are invited to a more masculine world. Girls are thereby expected to identify with the masculine norm, while boys are not offered the possibility of identification with girls or feminine coded products.854 In contrast to the examples of
gender-neutral target group descriptions by the magazines, the address of the
readers in the magazines follows a logic according to which boys are the unmarked and neutral reference point that is excluded from the feminine, while
girls become the marked “other” who are supposed to be able to identify with
boys. The analysis shows how children are separated according to gender, but
also age and that it is virtually impossible to talk about children as one consumer
group. It is instead fragmented and gendered in visual worlds whose contents
rarely overlap. The analysis also shows the complex character of the way in
which advertising addresses children, something that the current legal framework cannot properly deal with as it expands beyond traditional forms of advertising. The legal framework becomes impotent in relation to how the market addresses children in and via children’s magazines.
Concluding remarks
The analysis shows the complexity and the ambivalence that characterizes how
children are perceived, portrayed and addressed in consumer society today. The
legal framework is complicated and gives an ambiguous picture of children’s
right to protection and to participate in society as consumers. The advertising
and marketing that people encounter in their everyday lives treat children as
consumers, both in their own right and through their parents. When children are
visualized in advertisements for adults, the ideal childhood and the benevolent
viewer are produced and reproduced, but with ambivalence concerning how to
look at children who are not easily understood as being children. To get firsttime parents upon the arrival of a newborn child to consume, discourses about
what infants are construct them in specific ways in order to convince parents
that the need for consumption emanates from the child itself, not from the interests of the market. Marketing that is aimed at children comes in hybrid forms, of
854 See also Auster & Mansbach (2012); McCabe, Fairchild, Grauerholz, Pescosolido, &

Tope (2011); Fitzpatrick & McPherson (2010); Klein & Shiffman (2009); Owen Blakemore
& Centers. (2005); Koller (2008) s. 408-409

320

which traditional ads only constitute one part. This means that what is regulated
through the legal framework is not the same as how marketing actually are conducted. Vulnerability and protection, competence and rights, together with learning and age are themes that are actualized in all of the empirical materials in different and ambivalent ways. In summary, the study contributes to the understanding and problematization of what children are and are allowed to be in our
contemporary visual consumption culture.
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Vi i villa, hela upplagan 10 nr. år 2010

Offentligt tryck
AFS 1996:1 Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Minderåriga.
Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter.
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Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG.
Näringslivets självregleringsorgan – utveckling sedan 2003, 2009/10:RFR 12
(2010). Stockholm: Riksdagstryckeriet.
Prop. 1978/79:143. Om barn och kultur.
Prop. 1990/91:149. Om radio- och TV-frågor.
Prop. 1997/98:43. Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tilllämpningsområden – barnpornografifrågan m.m.
Prop. 2007/08:115. Ny marknadsföringslag.
Prop. 2009/10:70. Barnpornografibrottet.
Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige
SFS 1949:381. Föräldrabalken. Stockholm: Justitiedepartementet.
SFS 1962:700. Brottsbalken. Stockholm: Justitiedepartementet.
SFS 1978:800. Lag om namn och bild i reklam. Stockholm: Justitiedepartementet.
SFS 1981:4. Förordning om det statliga person- och adressregistret. Stockholm: Justitiedepartementet.
SFS 1993:581. Tobakslag. Stockholm. Socialdepartementet.
SFS 1998:1234. Förordning om det statliga personadressregistret. Stockholm: Finansdepartementet.
SFS 1998:527. Lag om det statliga personadressregistret. Stockholm: Finansdepartementet.
SFS 2009:607. Förordning med instruktion för Konsumentverket.
SFS 2008:486. Marknadsföringslagen. Stockholm: Justitiedepartementet.
SFS 2008:487. Tillkännagivande med anledning av marknadsföringslagen. Stockholm: Justitiedepartementet.
SFS 2010:1622. Alkohollag. Stockholm: Socialdepartementet.
SFS 2010:1882. Lag om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Stockholm:
Kulturdepartementet.
SFS 2010:696. Radio- och TV-lagen. Stockholm: Kulturdeparementet.
SOU 1996:111. Remissammanställning - Åldersgränsutredningens betänkande Bevakad övergång - åldersgränser för unga upp till 30 år.
SOU 2004:47. Näringslivet och förtroendet. Betänkande från Förtroendekommissionen. Stockholm: Fritzes förlag.
SOU 2006:76. Otillbörliga affärsmetoder: betänkande
SOU 2008:5, Könsdiskriminerande reklam – kränkande utformning av kommersiella
meddelanden.
2008/09:CU34, Konsumentfrågor. Utskottsbetänkande Civilutskottet,
Åldersgränsutredningen (1996). Bevakad övergång: åldersgränser för unga upp till
30 år: rapport från Åldersgränsutredningen.

Domar och prövningar
DM-nämnden & Marknadsetiska rådet ”Vägledande uttalande 17/2007 - Dnr
11/2006”, http://www.marknadsetiskaradet.org/vagledande-uttalande-barnreklam,
2012-03-21
DM-nämnden, uttalande 10/90, Salcor
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DM-nämnden, uttalande 100/98, Experimentum
DM-nämnden, uttalande 103/98, Idéköp AB
DM-nämnden, uttalande 104/98, Bonniers Specialmagasiner AB
DM-nämnden, uttalande 108/98, Bonniers Specialmagasiner AB
DM-nämnden, uttalande 125/99, Procter & Gamble Scandinavia
DM-nämnden, uttalande 128/99, Scandinavian Home Entertainment AB
DM-nämnden, uttalande 129/99, Bonniers Specialmagasiner A/S
DM-nämnden, uttalande 136/06, Försäkringsplanering Strandman o Lekander AB
DM-nämnden, uttalande 139/99, Cancerfonden
DM-nämnden, uttalande 143/00, Procter & Gamble Nordic Inc, USA, filial Sverige
DM-nämnden, uttalande 144/00, Skara Sommarland Nöjes AB
DM-nämnden, uttalande 157/06, Prevensor i Sandviken AB
DM-nämnden, uttalande 172/08, IOGT-NTO Lotterier
DM-nämnden, uttalande 176/06, Nutrisan
DM-nämnden, uttalande 202/01, Naturmin Pharma AB
DM-nämnden, uttalande 260/08, Tele2 Sverige AB
DM-nämnden, uttalande 288/11, Tele2 Sverige AB
DM-nämnden, uttalande 365/08, Tele2 Sverige AB
DM-nämnden, uttalande 451/04, Bonnier Publications A/S
DM-nämnden, uttalande 471/04, PAN Vision AB
DM-nämnden, uttalande 54/95, Search & Serve Ltd
DM-nämnden, uttalande 579/11, Pandaförsäljningen AB
DM-nämnden, uttalande 86/97, Hjärups Ridskola
DM-nämnden, uttalande 88/97, IOGT/NTO-Lotterier
Högsta domstolen målnummer B990-11
MD 1972:13, KO mot Williams Förlag AB.
MD 1979:24, KO mot DonGeorge AB.
MD 1983:16, KO mot Skandinavisk Press Svenska Försäljnings AB.
MD 1988:3, KO mot Blöjlagret G Nilsson AB.
MD 1989:1, KO mot Barnängen AB.
MD 1991:2, KO mot SALCOR AB.
MD 1991:29, KO mot Nordisk Bok.
MD 1996:26, KO mot Svensk-Norsk Idéköp AB.
MD 1996:7, KO mot UNIT i Ängelholm AB.
MD 1997:4, KO mot Egmont Serieförlaget AB.
MD 1999:26, KO mot Svensk-Norsk Idéköp AB.
MD 2002:4, KO mot HQ.SE Fondkommission AB.
RO, Uttalande 0902-26, Polluxklubben, Boingklubben, Stabenfeldt AB
RO, Uttalande 0902-27, TL-klubben, Stabenfeldt AB
RO, Uttalande 0902-30, Top Toy A/S
RO, Uttalande 0902-32, Nya byggymnasiet, Kunskapscompaniet AB
RO, Uttalande 0903-50, Procter & Gamble AB
RO, Uttalande 0904-83, H&M Hennes & Mauritz AB
RO, Uttalande 0904-87, Johansson Skor AB
RO, Uttalande 0907-148, Reckitt Benckiser Scandinavia A/S
RO, Uttalande 0910-231, Cellbes AB
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RO, Uttalande 0910-237, TeliaSonera Sverige AB
RO, Uttalande 0911-251, Top Toy A/S
RO, Uttalande 0911-256, Fröknarna Bus, Leksam AB
RO, Uttalande 0911-258, AB Lindex
RO, Uttalande 0911-267, Åhléns AB
RO, Uttalande 0911-268, Clas Ohlson AB
RO, Uttalande 0911-272, VN Legetøj A/S
RO, Uttalande 1001-11, Philips Norden
RO, Uttalande 1002-23, Björn Borg AB
RO, Uttalande 1003-61, Diesel Sweden AB
RO, Uttalande 1004-79, The Coca-Cola Company
RO, Uttalande 1005-102, Procter & Gamble Sverige AB
RO, Uttalande 1008-153, TeliaSonera Sverige AB
RO, Uttalande 1008-166, Kapp Ahl Sverige AB
RO, Uttalande 1010-230, Mille Notti AB
RO, Uttalande 1011-233, Lego System A/S
RO, Uttalande 1011-244, Jysk AB
RO, Uttalande 1101-11, Top-Toy A/S
RO, Uttalande 1104-85, H&M Hennes & Mauritz AB
RO, Uttalande 1105-117, Jens J. Aagaard A/S
RO, Uttalande 1106-128, Loppi.se, Priti AB
RO, Uttalande 1107-145, Skovaruhuset Sko Dej
RO, Uttalande 1108-154, XXL Sport & Vildmark AB
RO, Uttalande 1109-179, Didriksons AB
RO, Uttalande 1109-189, Top-Toy A/S
RO, Uttalande 1109-191, Ballingslöv
RO, Uttalande 1110-212, XXL Sport & Vildmark AB
RO, Uttalande 1111-242, H&M Hennes & Mauritz AB
RO, Uttalande 1112-260, Oriflame Cosmetics AB
RO, Uttalande 1202-42, Lego System A/S
RO, Uttalande 1204-83, Xdin AB
RO, Uttalande 1205-96, Gömstället, Bechale AB

Hemsidor och TV-program
Abba Seafood, http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/abba.
Bamse: http://www.bamse.se.
Barbaro, Adriano & Earp, Jeremy (2008) Köpgalna barn (originaltitel Consuming
Kids: The Commercialization of Childhood) SVT2 2008-12-14, Kunskapskanalen
2008-12-20.
Bisnode: http://www.bisnode.com, http://www.babybag.se.
Bonnier Publications, Vi i Villa: http://y11.bonnier-group.net/page.asp?ID=5.
Dagens Industri: http://di.se.
DM-nämnden: http://www.dm-namnden.org.
Egmont Kärnan Annonsinfo: www.annonsinfo.se.
Egmont Kärnan: http://www.egmontkarnan.se.
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Egmont Kids Media Nordic: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/egmontkaernan
GOAL: https://sv-se.facebook.com/tidningengoal.
ICC Sverige: http://www.icc.se.
International Business Times: http://www.ibtimes.com.
JULIA: http://www.tidningenjulia.se.
Kid, Youth and Parent Power: http://www.kidparentpower.com.
Konsumentverket: http://www.konsumentverket.se.
Konsumentverkets Skolwebben: http://www.konsumentverket.se/Skola.
Marknadsdomstolen: http://www.marknadsdomstolen.se.
Reklamombudsmannen: http://www.reklamombudsmannen.org.
Skolsajten för värdegrunds- och samhällsfrågor: http://www.vardegrunden.se.
SPAR: http://www.statenspersonadressregister.se.
Sveriges Annonsörers utbildningsmaterial Mediasmart: http://www.mediasmart.se.
Sveriges Konsumenter: http://www.sverigeskonsumenter.se.
Sveriges Landslag: http://www.sverigeslandslag.se/historikdamer.html.
Swedbank: http://www.swedbank.se.
SWEDMA: http://swedma.se/om-swedma.
Tidningsutgivarnas hemsida Mediekompass: http://www.mediekompass.se.
TNS SIFO: http://www.tns-sifo.se.
Twilight: http://www.twilightsweden.se.
Ung konsument: http://www.ungkonsument.se.

Fotografier
Pippi, McKee, Jenn, http://www.annarbor.com/entertainment/pippi-longstockingpreview, 2013-03-30
Pippi, Ingdal, June, http://juning.deviantart.com/art/Pippi-Longstocking-After146105824, 2013-03-30
Matilda Faye Weaver-Hightower, Mooney, Gail Moonshot Photography. Publicerad
i Weaver-Hightower (2012)
Avlidet spädbarn, Olafsson, Magnus, publicerad i Jensen (1994)
Reklambild från H&M, publicerad i Larsson, Mats (2012). ”Skruva den som
BeckH&M”, Expressen 2012-08-15, s. 13

Adresserad direktreklam
Finns i författarens ägo
Direktreklamförsändelser skickade till John mellan 2008-07-21 tom. 2009-05-28
Direktreklamförsändelser skickade till Ulrika mellan 2010-09-07 tom. 2011-09-0x
Direktreklamförsändelser skickade till Linn mellan 2011-04-28 tom. 2012-04-26

Opublicerade källor
Mailkonversation med Konsumentverkets jurist, 2012-10-29
Mailkonversation med Egmont kundtjänst, 2013-04-03
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