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•  Av Kjellaug Tonheim Tønnesen, faglig 
leder i Barnevakten 

Fra tid til annen dukker det opp 
debatter om influensere og deres ansvar 
i forhold til påvirkning av sine følgere, 
som i stor grad er våre barn og unge. 
Det har vært viktige debatter om etiske 
retningslinjer, og det er nå på plass 
strengere retningslinjer for merking av 
sponset innhold.  

Youtube er den plassen hvor de fleste 
barn og unge kanskje bruker mest tid. 
Youtube har mye bra, men også mye 
innhold som handler om utseende. Et 
raskt søk på «makeup» ga meg kilome-
tervis med sminkevideoer, og i tillegg er 
det masse reklame. For om lag ett år 
siden fikk vi Youtube Premium, der vi 
mot betaling kan slippe reklamen på 
Youtube, og fra og med januar 2019 
må videoer som legges på Youtube 
merkes med en aldersgrense.  

«Vi må hjelpe barn og unge med å 

sortere budskap, forstå markeds

krefter og styrke selvbildet.» 

Ikke nok  
Sosiale medier har mye reklame, og alle 
som vil påvirke barn og unge har 
mange muligheter via influenseres 
profiler og direkte reklame i sosiale 
medier. Det er i den sammenheng verdt 
å merke seg at Redd Barnas ungdoms-
organisasjon Press har en årlig gullbar-
biekåring som er en verstingpris til den 
aktøren som er best på å få barn og 
unge til å føle seg verst. Snapchat var 
blant de tre nominerte i 2018. 

Ja, det er ekstremt mye fokus på 
kropp og utseende, men det er også en 
del viktige grep som gjøres med 
reguleringer, merkingssystemer, 
prisutdelinger og muligheter for å velge 
vekk reklame.  

Men dette er ikke nok! Som om-

sorgspersoner og foreldre må vi hjelpe 
barn og unge med å sortere kilder og 
budskap, vi må realitetsorientere dem 
og forklare industrien og markedskref-
tene for dem, og mer enn noe annet er 
det viktig at vi styrker barn og unges 
selvbilde! Trygge barn er vanskeligere å 
påvirke. 

Alle barn fortjener en god og trygg 
oppvekst, men ikke alle barn har 
rammene rundt seg hvor dette er 
mulig. At barn og unge tenker positivt 
om seg selv, og at de har et godt og 
sunt selvbilde, er en avgjørende ballast 
på nett, der de hele døgnet har utfor-
drende oppgaver som handler om 
kildesortering – både hvem man skal 
lytte til og hvilke budskap man skal 
lytte til. 

Vær litt ekstra tilstede  
Her har vi en jobb å gjøre, både som 
foreldre overfor egne barn, men også 
som voksne som kan være litt ekstra 
tilstede og viktige for de barn og unge 
som av ulike grunner mangler de trygge 
rammene og gode forbildene. Det er 
disse barna som kanskje også mest av 
alt blir påvirket til «å satse alt på 
kroppen». Ikke fordi de nødvendigvis 
mener det er en løsning på problemene, 
men fordi det andre i livet ikke funker 
og på nettet blir de lovet lykke og gode 
resultater. De blir lette ofre for markeds -
kreftene, og de blir et produkt av sin 
tid. Noen av dem ender selv opp med å 
bli influensere som «ser bra ut», tjener 
masse penger, men som lever i en 
boble, gir dårlige råd og strever videre 
under fasaden.  

Hemil-senteret ved Universitetet i 
Bergen fulgte 1 000 ungdommer i Hor-
daland fra de var 13 år til de fylte 30 år. 
Forskningen viser tydelig at de som 
hadde gode venne- og familieforhold i 
oppveksten har jevnt over et bedre 
kroppsbilde enn de som ikke har slike 
nære relasjoner, og det holdt seg stabilt 

gjennom hele perioden det ble forsket 
på.  

Vennskap, kjærlighet og trygghet er 
viktige verdier for alle mennesker. 
Samtidig som at markedskreftene og 
mediene i mye større grad må ansvar-
liggjøres og reguleres, så må vi alle 
jobbe for at de som vokser opp er glad i 
seg selv og at de klarer å ta smarte valg i 
jungelen av stemmer som vil påvirke 
dem. 

Noen oppsummerte råd: 
Forbilder 
•  Som foreldre og voksne bør vi først 

og fremst selv være gode forbilder. Vi 
må være bevisst hvordan vi snakker 
om oss selv og andre foran barna. 

•  Ha fokus på helse fremfor utseende, 
og på trening og kosthold for å være 
frisk og sunn, og ikke for å bygge 
kropp eller slanke seg.  

Snakk med barn og unge 
•  Hjelp barn og unge til å fokusere 

mindre på utseende og mer på andre 
egenskaper, og til å verdsette seg selv 
og andre i et bredere perspektiv. 

•  Lær barna å være kritiske til medias 
kroppsideal. Gi dem en virkelighets-

Kildesortering på nett
Mer enn noen gang utsettes barn og unge for et enormt fokus på kropp og 
utseende fra markedskrefter og medier, og mer enn noen gang er kritisk 
medieforståelse en viktig ferdighet. 

Artikkelforfatter Kjellaug Tonheim Tønnesen, 
faglig leder i Barnevakten
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orientering og snakk om hvordan 
industrien virker; at influensere, 
youtubere og bloggere tjener penger 
på å påvirke barn og unge, og at de 
fleste som har noe å selge til dem, 
bruker influensere som liksom 
snakker fra sitt hjerte og direkte til 
følgernes hjerter. 

•  Realitetsorienter barn og unge og 
snakk om retusjering. De trenger å 
vite at nesten alle bilder og filmer i 

reklame og i poster til influensere er 
retusjerte og «lyver» om virkeligheten, 
og at dette lett skaper uoppnåelige 
kroppsidealer. 

•  Hjelp barn og unge til å bli både 
kilde- og budskapskritiske. Om 
mulig, påvirk dem til å reflektere over 
hvem de velger å følge, og at vedkom-
mende har «noe bra å melde». 

•  Følg gjerne de samme bloggere og 
influensere som barna følger. Det gir 

mulighet for mange gode og viktige 
samtaler.  

Anbefalte ressurser 
•  «Confident Me, en skoletime for 

bedre kroppsbilde og selvfølelse». For 
6.-9.trinn – kan lastes ned på nettsi-
dene til Barnevakten.   

•  Nettstedet klokhetomkropp.no  

 

• Av Sjur Jansen, redaktør i Barnevakten 

Skjult reklame er vanskelig 
å oppdage selv for 
voksne. Hva med å se en 
film sammen med barna 
der dere forsøker å gjette 
hva som er reklame? Slik 
lærer barna at de blir 
snikpåvirket. 

Skjult reklame betyr at reklamen ikke 
kommer i et eget avbrudd, men er 
kamuflert som en del av det redaksjo-
nelle eller kunstneriske hovedinnslaget. 

•  Midt i en actionfilm drikkes det et 
kjent ølmerke 

•  Deltakerne i tv-serien bruker klær av 
et bestemt merke 

•  Bloggeren roser en restaurantkjede 
•  Youtuberen pakker opp et nytt produkt 
•  Et sted i spillet er det reklame på 

husveggen  

Å vise barna at det finnes skjult rekla-
me, kan gjøre dem mer bevisste på også 
andre former for påvirkning. 

Ulovlig med skjult reklame  
– i utgangspunktet 
Norskproduserte programmer er nødt 

Klarer barna dine å avsløre snik reklame? 

Artikkelforfatter Sjur Jansen, redaktør i 
Barnevakten

Kommunikasjon
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til å starte med et varsel dersom de 
inneholder skjult reklame. Før innslaget 
vises, må det stå «inneholder produkt-
plassering», «annonse», «sponset 
innslag» eller noe slikt. Dette gjelder 
TV-programmer, youtubere, bloggere 
og lignende. 

Men når du har sett en film i en 
times tid, er det ikke lett å få med seg at 
malingsspannet som skuespilleren bærer, 
egentlig er betalt reklame. Vi som ser 
filmen vet ofte ikke hvilke produkter 
som er plassert der mot betaling. 

Norske filmprodusenter og you-
tubere har ikke lov å benytte skjult 
reklame mot barn. Men barn ser også 
innslag fra utenlandske produsenter 
som ikke er underlagt norske regler, og 
der kan det være skjult reklame rettet 
mot barn. 

Tips og råd mot skjult reklame 
For at barna skal forstå at de blir for - 
søkt påvirket, kan foreldre se en film 
sammen med dem, så kan alle ha som 
oppgave å jakte etter skjult reklame. 
Det ødelegger filmopplevelsen akkurat 
denne ene gangen, det er for øvrig 
vanskelig å kjenne fasiten over hva som 
er reklame eller ikke, men det kan lik e - 
vel være en bra øvelse. 

Skuespilleren pakker opp en gave 
med en leke inni. Hvorfor er det akku - 
rat den leken? Vises logoen på leken? 
Nevner skuespilleren varemerket i sin 
replikk? En bil kjører rett mot fotogra-
fen og bråbremser med grillen en 
centimeter unna kameraet. Bilens logo 
vises over hele skjermen. Tilfeldig? 
Neppe. Skuespilleren drikker brus. Er det 
nærbilde av brusen? Vises det en reklame-
plakat på bygningen i bakgrunnen?  

Sammen med barna kan du også se 
noen innslag fra youtubere. De norske 
youtuberne må vise et varsel dersom de 
har skjult reklame i et innslag, for 
eksempel hvis de snakker pent om et 
produkt og får betalt for det. Det kan 
regnes som reklame selv om youtuberen 
ikke har fått penger, det holder at you - 
tuberen har fått en fordel av selskapet. 
Det kan handle om en gratis flytur eller 
at youtuberen får beholde en kostbar 
vareprøve. 

Fortell barna at det ikke er reklame 

bare fordi youtuberen snakker positivt 
om et produkt. Vi lever i et fritt land og 
kan snakke positivt om hva vi vil. Og 
når et TV-program viser opptak fra et 
fortau og det tilfeldigvis finnes reklame 
på veggen i bakgrunnen, rammes ikke 
det av reglene for skjult reklame. For 
produsentene har ikke fått noen for deler 
eller penger av å ha med reklamen i bak - 
grunnen. 

Besøk også noen utenlandske you - 
tubere. Og gjør det samme med hva som 
finnes på Instagram, Facebook, Snapchat 
og så videre. 

Reklame i gråsonen 
Sportssendinger er fulle av reklame som 
er en del av det redaksjonelle bildet. Se 
en sportssending sammen og be barnet 
telle opp hvor mange reklamer som 
opp dages i bakgrunnen på arenaen. Se 
nøye etter når journalisten intervjuer 
vinneren mot en vegg med logoer. Eller 
legg merke til at skiløpere løfter skiene 
opp straks de er i mål. Eller så holder de 
opp en vannflaske med logo, gjerne helt 
opp ved ansiktet når de blir filmet. 

Reklamen er i disse tilfellene lett å 
oppdage, den er ikke skjult, men den er 
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Illustrasjonsfoto:  Oppe til venstre: «Cast Away» gjorde ballen Wilson berømt, og selv om 
selskapet ikke betalte for produktplassering, tjente de godt på det. Oppe til høyre: I 
«Instant Family» er det flust av klær og sko fra Adidas. Nede til venstre: 14 selskaper kjøpte 
produktplassering i eller tillatelse til å bruke filmklipp fra «Norske byggeklosser». Nede til 
høyre: James Bond-filmene er velkjent for produktplasseringer. Omega-klokken på hånd - 
leddet nevnes til og med i en egen replikk i «Casino Royale». Foto (fra oppe til venstre): UIP, 
UIP, 74 Entertainment/Nordisk Film Distribusjon,  MetroGoldwynMayer.
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likevel en del av den redaksjonelle pro - 
duksjonen ved at reklamen vises så tyde - 
l ig i bildene. Reklamen kommer ikke i 
en adskilt bulk. Til en viss grad har 
produsentene fått en fordel av at det 
finnes reklame på arenaen. Uten 
reklamen ville retten til å sende TV-
bilder ha vært dyrere. 

«Lag en film med produktet vårt!» 
Slike oppfordringer finner man i sosiale 
medier. Dermed bidrar barn til å spre 
filmer om produktet. Barn kan spørre 
seg selv: «Blir vi lurt til å lage gratis 
reklame?» 

Andre ganger er det konkurranser 
der man kan vinne et bestemt produkt. 
Men egentlig er det reklame for pro - 
duk tet. Man kan selvsagt delta i kon - 
kurransen likevel, men det er fint å ha 
en bevisst holdning til hva man ser og 
hva man deltar i. 

De eldre barna kan få en vanskeli-

gere øvelse. Hva med å lese to kronik-
ker og sjekke om noen av dem innehol-
der reklame? En kronikk kan handle 
om noe viktig, derfor gir avisen plass. 
Men et sted i kronikken nevnes det 
kanskje en bedrift, et varemerke, en 
kampanje eller en festival. Er det 
naturlig at det nevnes, eller er det 
egentlig snikreklame? 

Innholdsmarkedsføring kan være så 
mangt. Barna skal bytte dekk på syk - 
kelen og finner tips om det på nettet. 
Samtidig er teksten eller filmen reklame 
for en butikk. Og det brukes kanskje 
samme grep som i spillefilmer der man 
zoomer inn på ulike merkevarer. 
Filmen er altså en blanding av reklame 
og nyttig informasjon. 

Mer bevisste mediebarn 
Ved å utføre noen slike øvelser sammen 
med barna, kan de ble mer bevisste på 

hvordan de blir forsøkt påvirket på 
ulike måter. Det gjelder ikke bare 
reklame, men også politisk påvirkning 
via morsomme memes, konkurranser 
eller lignende.  

En bonus med øvelsene er at 
foreldre og barn får mer medietid 
sammen, det er uansett nyttig slik at 
barna blir vant med å kunne kontakte 
foreldrene om mediebruk, forhåpent-
ligvis også når de opplever noe trist 
eller skremmende. 

 
 

Mer om nettvett  
Her i Fosterhjemskontakt vil du 
fremover finne tips og råd om 
nettvett levert av Barnevakten. 
Ønsker du flere tips og råd om barnas 
digitale liv? Medlemmer av Norsk 
Fosterhjemsforening får 100 kroner 
rabatt på medlemskap i Barnevakten. 
For 199 kroner i året kan du få 
Barnevaktens magasiner og nyhets-
brev.  Bestill her: https://medlem.
barnevakten.no/medlemsfordel . 

Barnevakten møter 60.000 elever, 
lærere og foreldre hvert år i skoler og 
barnehager, og har både forsknings-
basert og erfaringsbasert kunnskap og 
kjennskap til hva som rører seg av 
gleder og utfordringer på nett og i 
spill. 

 Nettvett og digital dannelse 
handler om hvordan bruke nett og 
spill på en trygg og bevisst måte, til 
glede for seg selv og med omtanke på 
andre. Det handler om å ta smarte 
valg og å sette grenser for seg selv og 
overfor andre, og det handler om å 
vite nok om både forpliktelser og 
rettigheter på nett. 

 Barnevakten er en foreldreorgani-
sasjon som gir veiledning og deler 
kunnskap og råd gjennom nettsiden 
barnevakten.no, ukentlige nyhetsbrev, 
magasiner, rådgivningstelefon og 
Facebook. 

  I dette nummeret av Foster-
hjemskontakt finner du to aktuelle 
artikler fra Barnevakten. Med 
medlemskap i Barnevakten vil du bli 
fulgt opp med mye oppdatert og 
aktuelt stoff via magasiner og 
nyhetsbrev. 




