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Dialog om reklam riktad till barn och ungdomar 18 mars 2005 

 
Övervikt och fetma bland barn och ungdomar ökar såväl i Sverige 
som internationellt och med det risken att drabbas av sjukdomar 
såsom diabetes, astma och hjärt-kärlsjukdomar. En ny 
forskningsrapport visar att marknadsföring av snabbmat och 
energitäta livsmedel sannolikt är en bidragande faktor till övervikt 
och fetma. Genom reklam bidrar tillverkare, annonsörer och media 
till att påverka barns konsumtion och värderingar.  Detta ville 
konsumentminister Ann-Christin Nykvist diskutera med näringsliv, 
intresseorganisationer och myndigheter i en dialog om reklam som 
riktar sig till barn och ungdomar.    
 
Deltog i dialogen gjorde bland annat representanter för 
livsmedelsföretag, dagligvaruhandel, Annonsörsföreningen, Sveriges 
Marknadsförbund, Sveriges Reklamförbund, MarknadsEtiska Rådet, 
konsumentorganisationer, Barnombudsmannen, Konsumentverket, 
Livsmedelsverket, Statens folkhälsoinstitut med flera organisationer.  
 
Konsumentminister Ann-Christin Nykvist förklarade att dialogen är ett 
led i regeringens arbete med att ta fram en ny konsumentpolitisk strategi 
i form av en proposition till riksdagen senare i år. En viktig målgrupp i 
den nya strategin är barn och ungdomar.  
 
Nykvist konstaterade att unga ägnar mycket tid åt att konsumera media, 
till exempel spel, underhållning och reklam. Mediekonsumtionen ligger 
på cirka sju timmar per dag i åldersgruppen 16-25 år. Mycket reklam görs 
för energitäta livsmedel. En studie visar att cirka 1,3 miljarder kronor 
årligen läggs på reklam för godis, glass, läsk, flingor, snacks och 
snabbmat. Detta kan jämföras med de 35 miljoner som spenderas på 
reklam för frukt och grönsaker. Självfallet påverkar reklamen, menade 
Nykvist, annars skulle branschen inte satsa på det.  
 
Nykvist berättade vidare att EU:s kommissionär för konsument- och 
hälsofrågor, Markos Kyprianou, bjudit in olika intresseorganisationer för 
att få branschen att själv ta större ansvar för reklam riktad till barn. Om 
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självsanering inte är en framkomlig väg, kan han tänka sig att eventuellt 
lagstifta på området. Nykvist ansåg att det var tragiskt att det är barn 
som drabbas mest av matreklam. Det råder också en social 
snedfördelning; övervikt och fetma är vanligare i familjer med låg 
utbildning eller dålig ekonomi och bland invandrare än i övriga grupper.  
 
Inte bara reklam för livsmedel, utan reklam i ett vidare perspektiv ville 
Nykvist diskutera denna dag. Barn utsätter på sina föräldrar för stark 
påtryckning. Detta kan leda till att familjer med dålig ekonomi försakar 
viktig konsumtion för att gå barnens önskningar till mötes. Enligt 
konsumentföreträdare vill cirka 90 procent av föräldrarna att reklam inte 
ska få rikta sig till barn.  
 
Konsumentministern lämnade därefter ordet fritt för en diskussion kring 
huvudsakligen tre frågor: 
 

1. Vilket är sambandet mellan reklam och barns ökade övervikt och 
fetma? 

2. Vad gör tillverkare, annonsörer och media för att minska 
skräpmatsreklam riktad till barn och för att främja konsumtionen 
av nyttiga produkter? 

3. Vilket ansvar tar branschen generellt för reklam riktad till barn 
och ungdomar?  

 
Nedan redovisas en del av de synpunkter som framkom i dialogen. 

Sambandet mellan reklam och barns övervikt och fetma 

Reklam är bara en orsak till barns övervikt och fetma, ansåg 
representanter för reklambranschen. Stillasittande är andra viktiga 
faktorer. Dessutom råder en allmän reklamtrötthet; även om 
mediakonsumtionen ökar, väljer vi bort reklamen. Att helt strypa 
marknadsföringskanaler är ingen framkomlig väg. Typen av produkt 
avgör om det är lämpligt att rikta sig till barn. Barn har större förståelse 
för reklam än vi vuxna tror.  
 
Några konsumentföreträdare menade att det finns ett samband mellan 
reklam och ohälsa. Det går inte att springa bort övervikten. Det vore bra 
om det gick att komma tillrätta med problemet genom självsanering i 
näringslivet, men det måste gå fort. I annat fall borde det finnas 
lagstiftning om reklamförbud via alla medier till barn under 12 år. 
 
Ett företag i livsmedelsbranschen framförde att Sverige har ett bra 
utgångsläge och lyckats stävja de värsta avarterna av reklam. Tillverkare 
vill självfallet sälja sina produkter och företaget i fråga menade att man 
riktar reklamen till vuxna. Dessutom jobbar man aktivt med att få barn 
att äta nyttigare genom kampanjer i skolor för att höja konsumtionen av 
frukt och grönsaker.  



   

 

3

 
En konsumentföreträdare menade att det inte förekommer så mycket ren 
reklam, men däremot marknadsföring genom förpackningar. Det bör 
inte få förekomma samlarprodukter i förpackningar eller 
hälsopåståenden på dem.  
 
I det reklambrus som råder i dag är det svårare att känna igen reklam, 
påpekade Statens folkhälsoinstitut. Marknadsföringen sker med nya 
metoder.  
 
Livsmedelsverket instämde i att regeringen inte bara bör studera 
reklamen, utan se till marknadsföringen i stort. Det är viktigt att minska 
konsumtionen av ”dåliga” produkter för att vi ska kunna se positiva 
effekter på folkhälsan.  
 
Butiksexponering av varor framfördes också som ett problem. Det är 
svårt att hitta de nyttiga produkterna i butikerna.   
 
Representanter för näringslivet ansåg att reklamkostnaderna var starkt 
varumärkesrelaterade. Det handlar om att välja ett märke framför ett 
annat (”välj mitt godis”), inte att öka den totala konsumtionen av 
produktslaget. Om lagstiftning ska finnas måste den vara harmoniserad 
inom EU. 
 
Barnen borde få lära sig i skolan om livsstilar, biologi och näringslära, var 
en annan synpunkt som kom fram. Reklamen kan användas som ett 
positivt verktyg i detta arbete. Bra produkter finns på marknaden och 
ökar i omfattning. Att man bör arbeta vidare med de goda krafter och 
positiva exempel som finns, instämde flera av deltagarna i.  
 
Livsmedelsverket konstaterade att det inte var så intressant att satsa på 
marknadsföring av generiska produkter. Myndigheter och departement 
har inte gjort så tilltalande kampanjer. Kanske kan branschen ta på sig att 
göra kampanjer för frukt och grönsaker? 
 

Vad gör branschen? 

Som exempel på vad företag i livsmedels- och snabbmatsbranschen gör 

för att minska skräpmatsreklam riktad till barn och främja konsumtionen 

av nyttiga produkter framkom bland annat följande åtgärder: 
 

• kampanjer riktade till skolor och föräldrar om vikten av att äta 
mer frukt och grönsaker 

 
• marknadsföring av frukt och grönsaker på företagets webbplats 

 
• nyckelhålsmärkning av maträtter på restaurangmenyn 
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• näringsinformation i restaurangen 

 
• gratis frukt vid köp av restaurangmåltider 

 
• översyn av kupongerbjudanden 

 
• översyn av butiksexponering 

 
• utvecklande av produkter med lågt innehåll av fett och socker 

 
Livsmedelsbranschen sade att man fångade upp fettdebatten på 1980-
talet, men att debatten om socker först nu kommit upp i media. Det tar 
tid att utveckla nya, nyttigare produkter, men resultaten kommer om 
några år. 
 
Uppslutningen kring Internationella Handelskammarens riktlinjer för 
ansvarsfull reklam för mat och dryck har också blivit bredare, menade 
företrädare för MarknadsEtiska Rådet. Antalet anmälningar är dock få, 
vilket kan bero på att bestämmelserna är svårtolkade.  

 
Företrädare för reklambranschen berättade att USA:s hälsodepartement 
utnyttjat kostnadsfria annonsutrymmen för att få fram sina budskap och 
att de har presenterat informativa och roliga reklamfilmer. Detta borde 
Sverige kunna ta efter. Dessutom borde Sverige kunna ha mediaträning 
för barn och föräldrar, vilket förekommer i många EU-länder. På så vis 
kan man lära dem att blir kritiska till de reklambudskap, som presenteras 
i medierna.  
 
Ett annat förslag som framfördes var att skolmaten måste förändras så 
att barnen inte köper ”dålig” mat från annat håll. En idé var att ordna 
seminarier för skolornas kostchefer. 

Ung konsument i dagens reklamsamhälle 

Som introduktion till en bredare diskussion om reklam som vänder sig 
till barn och ungdomar, visade konsumentförvaltningen i Stockholm stad 
ett antal filmsekvenser. Filmerna utgjorde korta berättelser av olika 
ungdomar om hur det är att vara ung konsument och ständigt omges av 
reklambudskap. De hade producerats inom projektet ”Jag – konsument” 
och används som underlag i diskussion med ungdomar om reklam.  
 
Vilka spelregler anser ungdomar bör gälla för reklamen? Fyra särskilt 
viktiga aspekter har kommit fram i diskussionerna med dem: 
 

1. Det måste tydligt framgå vad som är reklam eller inte är det. 
2. Den personliga integriteten måste respekteras. 
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3. Reklamen får inte vara nedvärderande mot olika grupper och bör 
undvika stereotyper.  

4. Samhället måste ge utrymme åt andra budskap och uttryck än de 
kommersiella. 

 
En företagsrepresentant menade att Marknadsföringslagen har regler om 
att det tydligt måste framgå vad som är reklam och att Internationella 
Handelskammarens riktlinjer innehåller bestämmelser om 
diskriminering. Problemet med att reglerna inte alltid följs kunde bero på 
att många i näringslivet inte kan grundläggande marknadsrätt. 
 
Reklamen har blivit alltmer könsdiskriminerande och det har blivit en 
normalisering av kränkande bilder, konstaterade några. Reklamen tar nya 
uttrycksmedel och lagarna räcker inte till ur kontrollsynpunkt.  
 
Reklambranschen påpekade att det pågår en debatt på EU-nivå om 
produktplacering.  Beträffande reklam som skickas via e-post eller SMS 
finns regler om förhandsgodkännande.  
  
Ett förslag från en konsumentorganisation var att branschen skulle 
kunna ha en egen granskningsperson. Det är svårt för konsumenter att 
anmäla otillbörlig reklam eftersom det tar tid och kräver mycket 
kunskap. 
 
Livsmedelsbranschen nämnde webbplatsen www.klagareklam.se1 som ett 
sätt för konsumenter och andra som vill klaga att få information om hur 
man ska gå tillväga. Det finns en vilja hos branschen att åstadkomma 
förbättringar, men problemet är att egenåtgärder kostar pengar.  
 
Konsumentverket uppmanade till att utnyttja näringslivets nämnder och 
hoppades att dessa prövade anmälningarna. Reklamindentifiering är 
viktigt och i synnerhet för barn. Konsumentverket ansåg också att 
Sverige bör behålla förbudet mot att sända direktreklam till barn under 
16 år. Det vore positivt om konsument- och näringslivsorganisationer 
kunde samarbeta så att inte framtida EU-regler hindrar Sverige från att 
behålla förbudet.  
 
Avslutningsvis sade Ann-Christin Nykvist att hon inte ville moralisera 
över reklamen, utan ville se inspirerande, uppmuntrande och informativ 
reklam. Barn bör dock skyddas från vissa kommersiella budskap. Hon 

 
1 Webbplatsen www.klagareklam.se informerar om ett antal egenåtgärdssystem i 

Sverige, det vill säga om ett antal etiska råd och reklamationsinstanser. I de flesta fall 

rör det sig om en speciell bransch inom näringslivet som på egen hand satt upp ett 

regelsystem för marknadsföring eller reklamationshantering inom den egna branschen. 

Dessutom finns ett antal branschövergripande råd och nämnder, t.ex. MarknadsEtiska 

Rådet (MER) och Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande reklam (ERK). 
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konstaterade att mycket redan görs och att det finns regler och riktlinjer. 
Samtidigt har det kommersiella trycket ökat. Koden för god affärssed 
måste bli tydligare, ansåg hon.  
 
Utifrån dagens dialog menade Nykvist att hon upplevde ett visst 
motstånd till konkreta lösningar på problemen med livsmedelsreklam 
riktad till barn. Hon skulle fundera vidare på om det går att hitta ett sätt 
att ta temperaturen på de goda insatser som görs och om självsanering i 
näringslivet räcker. Nykvist tackade för alla bidrag i diskussionen, som 
hon ansåg värdefulla i arbetet med den nya konsumentpolitisk strategin.  
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