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Útdráttur 

Auglýsingar eru á vörum margra í nútímasamfélagi og hafa magn og umfang auglýsinga 

breyst og aukist á síðustu áratugum. Í þessari rannsókn verður farið yfir auglýsingar sem 

sýndar eru á barnatímum sjónvarpsstöðvanna, eru þær íslenskar eða erlendar, hreyfi- eða 

kyrrmyndir. Jafnframt verður skoðað nýleg Capacent Gallup rannsókn sem gerð var fyrir 

Menntamálaráðuneytið um viðhorf almennings til auglýsinga og vöruinnsetningar. Rannsókn 

sem hér verður kynnt var framkvæmd á sjö dögum og var skráð niður hvernig auglýsingar 

voru birtar á barnatímum. Skoðað var hvort farið væri eftir settum reglum um auglýsingar í 

þeim auglýsingum sem sýndar eru á barnatímum sjónvarpsstöðvanna.. Niðurstaðan var sú að 

aðeins tíu af 63 auglýsingum sem sýndar voru á þessum tíma dags á þessum sjö dögum var 

augljóslega ætlað að ná til barna. Því má áætla að fjölmiðlar séu að fara eftir settum lögum og 

reglum. 

Abstract 

Advertisements are a commonly covered subject. The amount and capacity of advertisements 

has changed and increased rapidly in the last years. This research will cover the topic of 

advertisements shown during children’s programs on television. Are they Icelandic or foreign, 

moving or still frames? Also it will look at a recent research done by Capacent Gallup for the 

ministry of education about the attitudes that people have towards advertisements and product 

placements. This particular research was executed in a seven day period and documented 

what kinds of advertisements were shown during children’s programs on television. It looked 

at whether advertisements shown during children’s programs are compliant with rules of 

advertising. The research findings were that only ten out of 63 advertisements were in an 

obvious way specially aimed at children. Thus it may be concluded that the media follows 

rules and regulations in this area. 
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1. Inngangur 

Auglýsingar á tímum sjónvarpsstöðvanna, sem ætlaður er börnum, hafa á síðustu árum 

verið nokkuð í umræðunni. Þær hafa tíðkast í mörg ár og hafa breyst mikið á þeim tíma. 

Hlutverk auglýsinga er að hafa áhrif og hvetja einstaklinga til að kaupa vöru eða þjónustu. 

Þegar auglýsingar eru framleiddar þarf að hafa ýmsa þætti í huga, meðal annars markhóp, 

ímynd og að þær nái athygli fólks (Kristján Guðmundsson, 1992). 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvernig auglýsingar eru sýndar á 

skilgreindum barnatíma í sjónvarpi. Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar:  

1. Hvernig auglýsingar eru sýndar á barnatíma í sjónvarpi? 

2.  Eru auglýsingar sem sýndar eru á barnatíma sérstaklega gerðar til að höfða til barna? 

3. Eru fjölmiðlar á Íslandi að fara eftir lögum og siðareglum um auglýsingar? 

Settar voru fram fimm tilgátur. Fyrstu tvær tilgáturnar voru varðandi fyrstu tvær 

rannsóknarspurningarnar: 

1. Margar auglýsingar eru sýndar á barnatíma í sjónvarpi. 

2. Það eru margar auglýsingar sem tengjast mat og leikföngum. 

Varðandi síðustu rannsóknarspurninguna: 

3. Auglýsingar eru frekar íslenskar en erlendar. 

4. Auglýsingar á barnatíma eru frekar hreyfimyndir en kyrrmyndir. 

5. Jákvæður boðskapur er notaður í auglýsingum á barnatímum sjónvarpsstöðvanna til að 

fá börn til að líka betur við vöruna eða þjónustuna.  
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Skoðaðar voru auglýsingar á barnatíma í íslensku sjónvarpi í eina viku, mánudag til 

sunnudags. Skráð var niður hvernig auglýsingar voru sýndar á þessum tíma dagsins. Skráð var 

hvort auglýsingarnar væru íslenskar eða erlendar, hreyfi eða kyrrmyndir og hvort boðskapur 

væri í þeim.  

Í upphafi ritgerðarinnar verður farið yfir skilgreiningar á hugtakinu auglýsing og hvert 

sé hlutverk þeirra. Einnig verður stuttlega farið yfir sögu auglýsinga. Farið verður yfir 

lagalegar hliðar á auglýsingum. Sagt stuttlega frá þeim reglum sem snúa að börnum í 

siðareglum um auglýsingar, útvarpslögum og samkeppnislögum. Þá verður rannsóknin 

lauslega borin saman við nýja og að sumu leyti sambærilega rannsókn Capacent, sem 

Menntamálaráðuneytið lét framkvæma í lok mars 2008. Með hliðsjón af niðurstöðum 

rannsóknar verður velt upp þeirri spurningu hvort ástæða sé fyrir foreldra að hafa áhyggjur af 

auglýsingum á barnatímum. Einnig verður skoðað hvort ástæða sé til að breyta eða herða 

reglur sem snúa að auglýsingum á barnatíma.  
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2. Auglýsingar 

2.1 Auglýsingar  

Auglýsingar eru mikilvægur hluti af markaðs og upplýsingasamfélagi nútímans. Þær eru 

margslungið fyrirbæri. Farið verður stuttlega yfir sögu auglýsinga, skilgreiningar á hvað 

auglýsing er, hlutverk auglýsinga og reglur sem snúa að auglýsingum. 

2.1.1 Saga auglýsinga 

Fyrstu munnlegu auglýsingarnar má rekja til Forn-Grikkja, Forn-Egypta og 

Babelóníumanna löngu fyrir Krist (Kristján Guðmundsson, 1992, bls. 18). Auglýsingar á 

þeim tíma voru ekki eins og auglýsingar sem við þekkjum í dag. Áður en prentlistin kom til 

sögunnar var erfitt að koma hinu ritaða máli til almennings. Kallarar eða úthróparar voru þá 

mikilvægir og voru þeir frumstæðasta form auglýsinga verslunareigandans (Kristján 

Guðmundsson, 1992, bls. 19; Símon Jóh. Ágústsson, 1947, bls. 10 ). Má telja að auglýsingar 

séu jafngamlar menningunni. Eftir að prentlistin kom til sögunnar fór þýðing auglýsinga að 

breytast. Tilkynningar voru fyrstu auglýsingarnar sem prentaðar voru og þar mátti meðal 

annars sjá upplýsingar um brottfaratíma skipa og óskir eftir týndum munum (Símon Jóh. 

Ágústsson, 1947, bls. 10).  

Þróun íslenskra auglýsinga hefur verið svipuð því sem gerðist erlendis. Byrjað var á 

textaauglýsingum sem þróuðust seinna yfir í myndrænar auglýsingar. Myndvæðingin hófst 

seint á Íslandi en textaauglýsingar voru meira áberandi. Auglýsingar voru í upphafi 

tilkynningar til almennings og löglýsingar á þingum og fundarboðum. Þannig auglýsingar 

voru sjaldnast prentaðar heldur munnlegar enda markaðurinn ekki stór (Kristján 

Guðmundsson, 1992, bls. 21-22). 

Auglýsingar í blöðum mátti sjá strax í upphafi blaðaútgáfu á Íslandi. Auglýsingar voru 

ekki margar og voru þær lítt frábrugðnar meginmáli blaðsins. Voru þær að jafnaði settar aftast 
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í blöðin og með fyrirsögnina „auglýsing“ eða „auglýsingar“. Í upphafi voru þær flestar frá 

opinberum aðilum eða félögum en þegar leið á sjötta áratug 19. aldar fór að sjá fleiri 

auglýsingar fá einstaklingum. Um miðja 19. öld uppgötvuðu kaupsýslumenn í Bandaríkjunum 

og Englandi að auglýsingar hefðu meiri áhrif á almenning en það eitt að segja frá gæðum og 

verði varanna. Þeir uppgötvuðu að líflegar auglýsingar næðu betur athygli lesandans (Guðjón 

Friðriksson, 2000, bls. 107). Þróunin á auglýsingum á Íslandi stóð yfir í langan tíma. Fyrsta 

myndskreytta auglýsingin í íslensku dagblaði var um útlendar skottulækningar. Árið 1867 

birtist fyrsta glæsilega og áhrifamikla auglýsingin í íslensku dagblaði. Á þessum tíma voru 

Bandaríkin orðið eitt helsta landið í auglýsingaheiminum. Jón Ólafsson ritstjóri gaf út blaðið 

Skuld á Eskifirði árið 1877 og fór hann að bjóða nýjungar fyrir auglýsendur. Hann hafði verið 

í Bandaríkjunum fáum árum fyrr og veitt því eftirtekt hvað var að gerast þar í 

auglýsingamálum (Guðjón Friðriksson, 2000, bls. 107 ). Eftir að samkeppnin jókst á milli 

kaupmanna fóru auglýsingarnar að breytast. Útlit auglýsinga varð meira áberandi, letri var 

breytt og textinn hafður á ská til að vekja meiri eftirtekt. Á fyrsta áratug 20. aldar var 

samkeppnin orðin mikil á auglýsingamarkaði og því má telja að auglýsingaöldin hafi byrjað 

fyrir rétt rúmum hundrað árum síðan. Blómatími blaðaauglýsinga er talinn hafa verið á 

árunum 1900 til 1908. Þegar auglýsingaöldin var að hefjast urðu framfarir í prentiðnaðinum. 

Farið var að prenta fjölbreyttari leturgerðir, litprent og skrautprent (Guðjón Friðriksson, 2000, 

bls. 109-110). 

Eftir seinni heimsstyrjöldina voru sjónvarpsútsendingar komnar vel á veg. Margar 

prufur voru gerðar í Bandaríkjunum og Bretlandi með sjónvarpssendingar og var það árið 

1939 sem sjónvörp voru sett í sölu í New York. Það var svo árið 1946 sem reglulegar 

sjónvarpsútsendingar hófust í Bandaríkjunum (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Árið 1955 

hafði hluti íslensku þjóðarinnar aðgang að sjónvarpsstöð bandaríska flotans á 

Keflavíkurflugvelli. Þann 30. september 1966 var fyrsta íslenska sjónvarpsstöðin sett á 
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laggirnar, Ríkissjónvarpið. Í 20 ár var Ríkissjónvarpið eina íslenska sjónvarpsstöðin og voru 

fimmtudagar sjónvarpslausir og tekið var sumarfrí í júlímánuði. Í október 1986 hóf Stöð 2 

göngu sína og þá fór Ríkissjónvarpið að senda út sjö daga vikunnar. Samkeppni kom fram á 

sjónvarpsmarkaðnum. Stöð 2 var áskriftarstöð sem byggir einnig á auglýsingum og hefur 

þróunin í auglýsingum í sjónvarpi breyst mikið á síðustu 25 árum (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 

2007; Guðjón Friðriksson, 2000). 

2.1.2 Hvað er auglýsing? 

Á heimasíðu Sambands íslenskra auglýsingastofa segir að auglýsing sé kynning á vöru 

eða þjónustu (einnig hugmyndum, viðhorfum, venjum, persónum, reglum og fleira.) 

Auglýsingar geta komið fram í fjölmiðli eða með annars konar dreifingu í því formi að ljóst er 

að greiðsla kemur fyrir og hver greiðandinn (auglýsandinn) er (Samband íslenskra 

auglýsingastofa, e.d.). Samkvæmt íslenskri orðabók er auglýsing tilkynning sem greitt er fyrir. 

Hugtakið að auglýsa er að sýna fyrir augliti allra eða opinbera fyrir öllum. Þegar verið er að 

auglýsa er verið að birta upplýsingar um eitthvað á almannafæri eða í fjölmiðlum (Mörður 

Árnason, 2002). Auglýsingar eiga að ná til fjöldans og treysta auglýsendur á að fjölmiðlar 

útvegi áhorfendur. Því meira áhorf á fjölmiðilinn, því meiri líkur á að auglýsandinn vilji 

auglýsa í viðkomandi miðli. Auglýsingar eru ákveðin birtingarmynd menningar sem er til 

staðar í öllum iðnvæddum nútíma markaðssamfélögum. Eftir iðnbyltinguna varð hröð þróun í 

auglýsingageiranum og var það á tuttugustu öldinni sem hann þróaðist yfir í það alþjóðlega 

fyrirbæri sem hann er í dag. Ef horft er á auglýsingar sem samskiptaferli, þá er það í raun 

samband sem á sér stað á milli framleiðanda sem auglýsir, fyrirtækisins sem skapar 

auglýsinguna með því að birta hana og þeirra áhorfenda sem auglýsingin er ætluð (Iain 

MacRury, 2002). 
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2.1.3 Hlutverk auglýsinga  

Hlutverk auglýsinga er að hafa áhrif á áhorfandann og hvetja hann til að kaupa vöru 

eða þjónustu. Ekki er aðeins eini tilgangur auglýsinga að hvetja einstaklinga til að kaupa vörur 

heldur eru auglýsingar einnig notaðar í áróðursskyni. Dæmi um áróður er þegar reynt er að fá 

fólk til að hætta að reykja eða til að kjósa ákveðinn flokk í komandi kosningum. Þegar 

auglýsing vekur athygli áhorfandans á vöru eða þjónustu þá þjónar hún tilgangi sínum og 

auglýsandinn nær markmiðum sínum (Samband íslenskra auglýsingastofa, e.d.). 

 Margir þættir ráða því hvort auglýsing er metin góð, hvort hún veki athygli eða fólk 

læri hana utan að (Kristján Guðmundsson, 1992, bls. 118). Við framleiðslu auglýsingar er 

hugað að fjórum þáttum: athygli, ímynd, boðskap og áreiti. Auglýsing þarf að vekja athygli 

fólks svo hún virki. Huga þarf að því hvaða markhóps á að ná til og í hvaða fjölmiðli 

auglýsingin á að birtast. Í auglýsingu þarf ímyndin að vera skýr svo að áhorfandinn viti hvað 

verið er að auglýsa. Ímynd á stóran þátt í auglýsingagerð. Auglýsingar sem framleiddar eru 

fyrir yngri markhópa taka mið af þessum hlutum. Endurtekning í boðskap hefur þau áhrif að 

fólk man frekar eftir því hvað auglýst var. Talið er að gott sé að segja sama hlutinn þrisvar svo 

skilaboðin komist til skila, það er svokallað áreiti (Benóný Ægisson, e.d.). Í fyrsta skipti sem 

auglýsing birtist er reynt að ná athygli, í annað skiptið er boðskapnum komið til skila og í það 

þriðja eru meiri líkur á að fólk muni eftir henni. Þeim mun oftar sem nafn vöru kemur fram í 

auglýsingu, því meiri líkur eru á að fólk muni eftir henni (Benóný Ægisson, e.d.). 

Auglýsing getur bæði verið jákvæð og neikvæð og fer það alfarið eftir því hvað er 

verið að auglýsa (Kristján Guðmundsson, 1992, bls. 9). Allar auglýsingar þarf að hugsa til 

enda, huga þarf að tilgangi hennar og hver boðskapurinn á að vera. Að ná athygli skiptir 

miklu máli við gerð auglýsinga. Auglýsingar verða að ná athygli móttakandans snemma svo 

hann horfi á hana til enda og þannig komast upplýsingarnar til skila. Þegar reynt er að ná 

athygli snemma í auglýsingu er oftast notuð jákvæð athygli (Kristján Guðmundsson, 1992, 
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bls. 91). Til að skapa jákvæða athygli eru oft notaðar þekktar persónur eða andlit og þannig 

tengist varan eða þjónustan persónunni. Þegar þekktar eða vinsælar persónur eru notaðar eru 

meiri líkur á að jákvætt viðhorf skapist gagnvart vörunni eða þjónustunni (Kristján 

Guðmundsson, 1992, bls. 93). 

 Mörkin á milli frétta, tilkynninga og auglýsinga eru ekki alltaf skýr og erfitt getur 

verið að greina þar á milli. Tilkynningar flokkast sem ein tegund auglýsinga. Orðið auglýsing 

merkir opinberun, upplýsing, tilkynning og boð til fólks. Í dag þjónar auglýsing nánast 

einungis þeim tilgangi að flytja boð til fjöldans og er greitt fyrir hana. Við merkingu orðsins 

ætti því að bæta við einum flokki þ.e. aðgangur að fjölmiðli sem greitt er fyrir (Kristján 

Guðmundsson, 1992, bls. 8).  

 Erfitt er að greina á milli upplýsinga og auglýsinga þar sem upplýsing er einn þáttur í 

skilgreiningu auglýsinga. Nokkuð ber á því í fjölmiðlum í dag að verið sé að sýna auglýsingar 

án þess að almenningur geri sér grein fyrir að um auglýsingu sé að ræða. Upp hefur komið 

umræða um að fjölmiðlar bjóðist til að gera jákvæða frétt um tiltekna vöru eða þjónustu gegn 

því að fyrirtækið kaupi auglýsingu. Erfitt er að segja hversu oft það kemur fyrir þar sem 

fjölmiðlar gefa ekki upp þær upplýsingar (Kristján Guðmundsson, 1992, bls. 9). 

 Þegar og ef fjölmiðlar eru að bjóðast til að gera jákvæða frétt um tiltekna vöru eða 

þjónustu gegn auglýsingu er verið að brjóta gegn 5. grein siðareglna Blaðamannafélags 

Íslands. Þar segir: „Blaðamaður hefur í skrifum sínum sannfæringu sína að leiðarljósi. Hann 

gætir þess að rugla ekki saman ritstjórnarlegu efni, sem hefur augljóst upplýsinga- og 

fræðslugildi, og auglýsingum í myndum og/eða máli“ (Blaðamannafélag Íslands, e.d.).  

Þegar auglýsingar eru framleiddar er haft til hliðsjónar hver markhópurinn er. 

Markhópar geta til dæmis verið, aldurinn „20-30 ára“, „konur“ eða jafnvel „Íslendingar“. 

Þegar auglýsingar eru skoðaðar er oft hægt að sjá hvaða markhópi þær beinast að. Góð 
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vísbending er að ef einhver tekur auglýsingu til sín, er viðkomandi líklega í þeim markhópi 

sem höfða átti til (Kristján Guðmundsson, 1992, bls. 81). 

 Ekki er hægt að nota eins auglýsingar í öllum miðlum því auglýsingar eru uppbyggðar 

á mismunandi hátt eftir því hvort þær eru ætlaðar fyrir ljósvakamiðla eða dagblöð. Sumar 

auglýsingar eru áhrifameiri í sjónvarpi en dagblöðum og einnig getur það verið öfugt. Þegar 

auglýsing er sýnd í sjónvarpi er gott að hafa góða rödd, mikla hreyfingu og grafík (Kristján 

Guðmundsson, 1992, bls. 111).  

Þegar litir eru ákveðnir fyrir auglýsingar koma þrjú atriði til greina, listagildi eða 

fegurðargildi þeirra, athyglisgildi þeirra og eftirlíkingargildi. Talið er að rauður litur nái til 

kvenna, barna og unglinga og blár nái til karlmanna (Símon Jóh. Ágústsson, 1947, bls. 57).  

2.1.4 Hafa auglýsingar bein áhrif á börn? 

Á vísindavef Háskóla Íslands segir Guðbjörg Hildur Kolbeins: „Til þess að auglýsing 

geti haft bein áhrif á börn þurfa þau að gera sér grein fyrir því að um auglýsingu sé að ræða og 

einnig að átta sig á tilgangi hennar“ (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006). Börn fimm ára og 

eldri geta greint auglýsingar frá öðru efni og eftir sjö ára aldur gera þau sér grein fyrir tilgangi 

auglýsinga. Þegar barn sér auglýsingu getur það haft jákvæð áhrif í allt að heila viku. 

Auglýsingar fyrir börn verða áhrifameiri ef leikföng eða einhver manneskja sem þau þekkja er 

í auglýsingunni (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2006).  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar til að skoða áhrifamátt auglýsinga. Lengi hefur 

verið talið að sjónvarp sé hinn ráðandi miðill í auglýsingum og að auglýsendur hafi valið sér 

þann miðil til markaðssetningar til að ná til barna. Ungt fólk skortir vitræna kunnáttu og 

hæfileika til að skilja skilaboð auglýsinga því það hefur ekki sömu kunnáttu og fullorðnir og 

er það sérstaklega viðkvæmt fyrir áhrifum auglýsinga. Áhrifin sem sjónvarpsauglýsingar hafa 

á leikskóla- og grunnskólabörn eiga sér stað á mörgum sviðum. Þar á meðal eru þau áhrif sem 
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eiga sér stað samstundis þegar horft er á auglýsingar sem hvetja til innkaupa. Til dæmis gæti 

auglýsing fyrir morgunkorn valdið tafarlausum áhrifum á innkaup og neyslu á vörunni, en hún 

gæti einnig valdið misskilningi hvað varðar gæði næringar. Einnig gæti hún valdið ágreiningi 

á milli barns og foreldris, séu þau ekki sammála um hvað skuli keypt til heimilisins. Skoðuð 

var rannsókn frá Bandaríkjunum og kom þar meðal annars fram að auglýsingaminni hefur 

verið skoðað frá mörgum hliðum. Þegar rannsóknir mæla minni á auglýsingum strax eftir 

áhorf, er meira en helmingur barnanna sem rannsökuð voru sem muna eftir auglýsingum sem 

snérust um leikföng, morgunkorn og ís. Jafnvel þó hver auglýsing hafi aðeins verið sýnd einu 

sinni á meðan á sjónvarpsþætti stendur. Þegar börn eru spurð hvar þau heyri um leikföng sem 

þau langar til að eignast, eru flest þeirra sem tala um sjónvarpsauglýsingar í því samhengi 

(Kunkel, D., Wilcox, B., o.fl. (2004). 

Áhugavert er þó að minni barna á auglýsinga getur fjarað út mjög fljótt. Jákvæð 

viðhorf til áður auglýstrar vöru geta enn verið til staðar viku síðar, þrátt fyrir að auglýsingin sé 

gleymd. Ljóst er að auglýsingar hafa geysileg áhrif á skoðanir og hegðun barna og að þessi 

áhrif gera meira en að færa löngun barnsins frá einu vörumerki yfir í annað. Þó að áhrifaríkar 

auglýsingar geti haft áhrif á jafnvel vel menntaðan fullorðinn einstakling, sýna rannsóknir á 

þessu sviði að ung börn skortir hæfileikann til að vera gagnrýnin á sölupretti 

sjónvarpsauglýsinga og eru því sérstaklega viðkvæm fyrir áhrifum þeirra (Kunkel, D., 

Wilcox, B., o.fl. (2004).  

2.1.5 Tilskipun nr. 2007/65/EBS 

Fjölmiðlalöggjöfin er ólík í hinum ýmsu löndum í Evrópu meðal annars hvað varðar 

auglýsingar og því var gefin út tilskipun til að samræma reglur á milli landa. Tilskipunin hefur 

það að markmiði að búa til samevrópskar reglur fyrir sjónvarp. Þau lönd sem eru í 

Evrópusambandinu og EES verða að innleiða tilskipunina fyrir 19. desember 2009. Í nýju 

tilskipuninni kemur fram að auglýsingar mega ekki fara yfir 20% af útsendingartímanum á 
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klukkustund. Auglýsingar mega aðeins birtast á hálftíma fresti í kvikmyndum, fréttatengdum 

þáttum og á barnatímum sjónvarpsstöðvanna. Í vöruinnsetningarhlutanum var engu breytt í 

sambandi við barnaefni og enn eru vöruinnsetningar bannaðar á barnatímum (sbr tilskipun nr. 

2007/65/EBE). Vöruinnsetningar er: „Allar gerðir hljóð-og myndrænna viðskiptaorðsendinga 

sem taka til eða vísa til vöru, þjónustu eða vörumerkis hennar með þeim hætti að þær komi 

fyrir í dagskrárliði gegn greiðslu eða öðru endurgjaldi“ (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2008). 

 

2.2 Formlegar reglur og lög um auglýsingar 

Formlegar reglur um auglýsingar spila stóran þátt í hvernig auglýsingar eru framleiddar og 

hvernig þær birtast í fjölmiðlum. Hér á eftir verða þrjú regluverk um auglýsingar skoðaðar: 

siðareglur um auglýsingar; útvarpslög og samkeppnislög. Teknar verða fyrir þær reglur sem 

snúa að börnum og auglýsingum.  

2.2.1 Siðareglur um auglýsingar 

Samband íslenskra auglýsingastofa (SÍA) hefur sett sér reglur sem snúa að 

auglýsingum og er þeim skipt upp í fjóra flokka. Fyrst eru 18 greinar sem eru almennar 

siðareglur og svo koma sjö greinar um aukaákvæði auglýsinga á sérsviðum. Þar á eftir koma 

sjö greinar um sérstakar vörutegundir og þjónustu og að lokum sjö greinar og sérkafli um 

auglýsingar og börn (Samband íslenskra auglýsingastofa, e.d.a). 

Í 13. grein siðareglna SÍA kemur fram að ekki skuli misnota hina eðlilegu trúgirni 

barna og passa þurfi að raska ekki samlyndi innan fjölskyldunnar. Því skulu auglýsingar ekki 

fara í kringum hlutina heldur aðeins sýna beint hvað verið sé að auglýsa. Undir kaflanum 

Auglýsingar og börn segir í fyrstu grein að allar auglýsingar skuli vera skýrar þannig að 

enginn vafi sé á hvað verið er að auglýsa. Auglýsingar sem ætlaðar eru til að ná til barna skulu 

ekki innihalda áskorun um að kaupa vöruna. Þegar um vöru fyrir börn er að ræða má ekki 
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nota orðin „einungis“ eða „aðeins“ því það getur haft þau áhrif að börn ofmeti raunverulegt 

verðmæti vörunnar. Einnig þarf að passa að gefa ekki í skyn að hvaða fjölskylda sem er geti 

keypt vöruna. Því þarf að passa hlutleysi í sambandi við verðið á vörunni (Samband íslenskra 

auglýsingastofa, e.d.A). 

2.2.2 Útvarpslög 

Frumvarp um ný útvarpslög var lagt fram á 125. löggjafarþingi 1999-2000. Þar kennir 

ýmissa grasa. Þar var meðal annars lagt til að duldar auglýsingar yrðu bannaðar, sem og dulin 

fjarsöluinnskot og að óheimilt væri að skjóta auglýsingum eða fjarsöluinnskotum inn í 

útsendingu á guðsþjónustu eða trúarlegri dagskrá, fréttum eða fréttatengdum dagskrárliðum 

eða dagskrá fyrir börn. Öll þessi ákvæði frumvarpsins voru í endanlegri útgáfu sem samþykkt 

var sem lög (Frumvarp til útvarpslaga. 207. mál, þskj. 241).  

Útvarpslögin voru samþykkt á Alþingi þann 17. maí 2000 og tóku gildi þann 26. maí 

sama ár. Í 6. kafla útvarpslaganna, í grein 16, kemur fram að þegar um auglýsingu er að ræða 

verði að afmarka hana frá öðru dagskrárefni, líkt og með myndskilti í sjónvarpi og hljóðmerki 

í útvarpi. Í 18. grein laganna er fjallað um takmarkanir á auglýsingatíma í sjónvarpi. Hlutfall 

auglýsinga skal ekki fara yfir 15% daglegs útsendingartíma. Fram kemur að kynningarefni frá 

sjónvarpsstöðvum um dagskrárefni, telst ekki vera auglýsing (Útvarpslög nr. 53/2000). 

Í 6. kafla, 20. grein, er fjallað um vernd barna gegn ótilhlýðilegum auglýsingum. Þeirri 

grein er svo skipt niður í fjóra flokka þar kemur fram að óleyfilegt er að nýta sér reynsluleysi 

eða trúgirni barna með því að hvetja þau til að kaupa vöru eða þjónustu. Einnig er óleyfilegt 

að auglýsa vöruna þannig að hún hvetji börn til að fá foreldra sína til að kaupa vöruna. Ekki er 

leyfilegt að nýta trúnaðartraust barna til foreldra, kennara eða annars fólks. Bannað er að sýna 

börn við hættulegar aðstæður að tilefnislausu. Einnig eru duldar auglýsingar og 
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fjarsöluinnskot bannað og óheimilt er að skjóta inn auglýsingum á barnatíma- (Útvarpslög nr. 

53/2000).  

2.2.3 Samkeppnislög 

Í 6. kafla samkeppnislaganna eru greinar sem snúa að eftirliti með óréttmætum 

viðskiptaháttum. Í 21. grein laganna segir: „óheimilt er að veita rangar, ófullnægjandi eða 

villandi upplýsingar í auglýsingum“ (Samkeppnislög, 1993). Alls eru 22 greinar sem snúa að 

auglýsingum. Fram kemur að auglýsingar skulu vera á íslensku ef þær eiga að höfða til 

Íslendinga. Líkt og í útvarpslögunum segir að ekki eigi að leika vafi á að um auglýsingu sé að 

ræða og eiga þær að vera aðgreindar frá öðrum dagskrárefnum (Samkeppnislög, 1993). 

Nokkrar reglur snúa að auglýsingum og börnum. Auglýsingar skulu með engu móti misbjóða 

þeim og varkárni verður að sýna vegna trúgirni þeirra. Einnig segir: „Komi börn fram í 

auglýsingum skal þess gætt að sýna hvorki né lýsa hættulegu atferli eða atvikum er leitt geti 

til þess að þau eða önnur börn komist í hættu eða geri það sem óheimilt er“. Þetta kemur fram 

í 22. grein (Samkeppnislög, 1993). 

 

2.3 Capacent rannsókn á viðhorfi til auglýsinga og vöruinnsetningar 

Capacent Gallup framkvæmdi rannsókn fyrir Menntamálaráðuneytið á viðhorfi til 

auglýsinga og vöruinnsetningar á barnatímum. Í rannsókninni var bæði skoðað hvernig 

auglýsingar er verið að sýna á barnatímum og hinsvegar var almenningur spurður um viðhorf 

sitt til auglýsinga. Könnunin var framkvæmd símleiðis dagana 18. mars til 1. apríl 2008. 

Þátttakendur voru á aldrinum 16 til 75 ára og var svarhlutfall 61,3%. Í mörgum löndum er 

búið að banna auglýsingar á barnatímum og var þessi rannsókn framkvæmd með það til 

hliðsjónar hvort þurfi að herða reglurnar á Íslandi (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2008). 
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Mynd 1: Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að leyfa auglýsingar sem beint er að 

börnum í sjónvarpi? 

Spurt var hvort fólk væri hlynnt eða andvígt að leyfa auglýsingar sem beinast að 

börnum í sjónvarpi. 70,5% svarenda voru mjög eða frekar andvígir því á meðan 14,1% voru 

mjög eða frekar hlynntir því. Stærsti hluti þeirra sem voru andvígir voru í aldurshópnum 55-

75 ára. Með hækkandi aldri fór andstaðan vaxandi (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2008). Þessi 

niðurstaða gefur til kynna mikla óánægju er í samfélaginu með að auglýsingar séu sýndar á 

barnatímum. Elsti aldurshópurinn var mest andvígur því að leyfa auglýsingar á ákveðnum 

vöruflokkum í kringum barnatíma í sjónvarpi.  

 

 

Mynd 2: Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur) sýningum á auglýsingum sem beint er til 

barna og hvetja til neyslu á hollum matvörum og heilbrigðum lífsháttum? 
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Þó svo að hlutfallið sé hátt meðal þeirra sem vilja banna auglýsingar í kringum 

barnatímann þá vilja 86,6% svarenda leyfa auglýsingar ef þær hvetja börn til neyslu á hollum 

matvörum og heilbrigðum lífsháttum. Því er ekki hægt að alhæfa að almenningur sé alfarið á 

móti auglýsingum á barnatíma (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2008).  

Niðurstaða rannsóknarinnar sem gerð var fyrir Menntamálaráðuneytið er að fólk er 

almennt mjög eða frekar andvígt því að sýna auglýsingar sem beinast að börnum í sjónvarpi 

eða rúm 70%. Þó að svona hátt hlutfall eða tæp 72% sem vilji banna auglýsingar er hærra 

hlutfall sem vilja leyfa auglýsingar sem hvetja til neyslu á hollum matvörum og heilbrigðum 

lífsháttum. Þeir vöruflokkar sem almenningur vill banna er helst þeir sem snúa að óhollustu, 

líkt og sælgæti, skyndibiti og sykruð matvara. Að nota teiknimyndapersónur eða fígúrur í 

auglýsingum er vel liðið á Íslandi, ef auglýstur er hollur matur. Þegar rannsóknin er skoðið í 

heild sinni er hægt að sjá að almenningur hefur vaxandi áhyggjur af heilbrigði barna sinni. 

Auglýsingar sem snúa að börnum sem eru sýndar á barnatímum ættu því aðeins að vera að 

auglýsa hollustu (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2008). 
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3. Auglýsingar í sjónvarpi 

Rannsóknin sem framkvæmd var fyrir þetta verkefni var gerð dagana 10. til 16. mars 

2008. Skráð var niður hvernig auglýsingar voru sýndar á skilgreindum barnatíma 

sjónvarpsstöðvanna. Skoðaðar voru auglýsingar á barnatíma Ríkissjónvarpsins og Stöðvar 2. 

Ákveðið var að sleppa barnatímanum á morgnanna á Stöð 2, því Ríkissjónvarpið sýnir ekki 

barnaefni á þeim tíma. Þetta var gert til að fá eðlilegri samanburð varðandi lengd 

útsendingartíma. Barnatíminn hefst rétt fyrir kl. 16:00 á hverjum degi á Stöð 2 og stendur til 

17:30. Barnatíminn á Ríkissjónvarpinu hefst á eftir táknmálsfréttum um 17:30 og stendur til 

rúmlega 18:30. Rannsakandinn sat yfir sjónvarpinu frá fjögur til rúmlega hálf sjö alla vikuna 

og skráði niður fjölda auglýsinga og hvernig auglýsingar var um að ræða. Auglýsingarnar 

voru greindar í 5 flokka: 

1. Hvað er verið að auglýsa?  

2. Er auglýsingin íslensk, erlend/talsett? 

3. Er hún leikin/hreyfimynd eða kyrrmynd? 

4. Er hún dulin eða áberandi? 

5. Er í henni boðskapur? 

 Rannsóknin leiddi í ljós að 63 auglýsingar voru sýndar á barnatíma sjónvarpsstöðvanna á 

rannsóknartímabilinu. 

3.1 Skilgreiningar á flokkum  

Hvað er verið að auglýsa? Í þessum flokki var skráð niður hvaða vörur eða þjónustu verið 

var að auglýsa. Sérstaklega voru skráðar niður matar- eða leikfangaauglýsingar, þar sem 

rannsakandinn setti fram tilgátu í upphafi að margar slíkar auglýsingar væru í sjónvarpi. 

Markmiðið með þessum flokki var að svara grundvallar rannsóknarspurningunni um hvernig 
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auglýsingar eru sýndar á barnatíma í sjónvarpi. Jafnframt fengist svar við því hvort fyrsta og 

önnur tilgátan reyndust réttar. 

Íslensk-erlend/talsett: Skoðað var hvort auglýsingarnar væru íslenskar eða erlendar. Tilgáta 

var sett fram að fleiri íslenskar auglýsingar væri á barnatíma en erlendar. Sú tilgáta byggir á 

því að meiri líkur séu á að börn taki eftir auglýsingunum ef þær eru á tungumáli sem þau 

skilja. Væri það raunin gæfi það vísbendingu um að auglýsingar sem sýndar eru á barnatíma 

eigi sérstaklega að höfða til barna. 

Leikin/hreyfimynd- kyrrmynd: Í þessum þætti er athugað hvort auglýsingin sé á hreyfingu 

eða hvort hún sé með einni mynd og rödd sem les hana. Tilgáta var sett fram að fleiri 

hreyfiauglýsingar væru sýndar á barnatímum. Hér gildir það sama og í næsta lið á undan, að 

hreyfimyndir grípa frekar athygli barna en kyrrmyndir og þetta gæti því gefið vísbendingu um 

að börn væru sérstökur markhópur. 

Dulin-áberandi: Hér var skoðað hvort auglýsingin væri að segja allt beint út eða hvort hún 

væri sett fram samhliða einhverju öðru. Í siðareglum auglýsinga segir að ekki skuli fara í 

kringum það sem verið er að auglýsa. Því var ákveðið að skoða hvort auglýsingarnar væru 

duldar eða hvort sett væri fram augljóslega hvað verið væri að auglýsa. Með þessu er leitað að 

svara við þriðju rannsóknarspurningunni, sem snéri að því hvort siðaboð og lagareglur séu 

virtar þegar kemur að auglýsingum á barnatíma í sjónvarpi. 

Boðskapur/beinast auglýsingarnar að börnum: Þá var skoðað hvort auglýsingin beinist 

sérstaklega að börnum og hvort verið sé að auglýsa á þeim tíma með það að markmiði að hafa 

bein áhrif á börn. Athugað var hvort auglýsingarnar væru með jákvæðan eða neikvæðan 

boðskap. Eins og fram kom í rannsókn Capacent fyrir Menntamálaráðuneytið eru jákvæðar 

auglýsingar t.d um hollustu og hreysti ekki nærri eins umdeildar og auglýsingar sem reyna að 

selja börnum tiltekna vöru. Þessi flokkur dregur fram hvernig þetta er í raunveruleikanum. 
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4. 6iðurstöður 

4.1 Niðurstöður rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknar leiddu ýmislegt í ljós þó hafa verði þann fyrirvara á að rannsóknin 

náði yfir stuttan tíma eða aðeins eina viku. Hér á eftir má sjá niðurstöður rannsóknarinnar. 

Myndirnar sýna alltaf fjölda birtinga. 

 

 

Mynd 3: Fjöldi auglýsingabirtinga 

4.1.1 Fjöldi auglýsinga 

Mynd 7 sýnir fjölda auglýsinga yfir rannsóknartímabilið. Fjöldanum var skipt upp eftir 

dögum og einnig eftir fjölmiðli. Þannig er hægt að sjá heildarútlitið á einni mynd. Alls voru 

63 auglýsingabirtingar í vikunni. Fjöldi auglýsinga á dag á Stöð 2 yfir vikuna var mjög 

svipaður. Sami auglýsingapakki með átta auglýsingum var sýndur frá mánudegi til 

fimmtudags. Á þriðjudegi til fimmtudags bættist ein auglýsing við auglýsingapakkann og 

voru því níu auglýsingar á þeim dögum. Fáar auglýsingar voru sýndar á laugardag og 

sunnudag eða aðeins ein auglýsing. Alls voru 44 auglýsingar á Stöð 2.  
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Fjöldi auglýsinga hjá Ríkissjónvarpinu var líkt og myndin sýnir breytilegri og ekki var 

sami auglýsingapakkinn á hverjum degi. Ekki voru margar auglýsingar á Ríkissjónvarpinu í 

byrjun vikunnar en þeim fór fjölgandi eftir því sem leið á. Flestar auglýsingarnar hjá 

Ríkissjónvarpinu birtust á laugardeginum eða tólf talsins. Athyglisvert var að engar 

auglýsingar voru sýndar á sunnudeginum. Alls voru 18 auglýsingar á Ríkissjónvarpinu.  

 

Mynd 4: Auglýsingabirtingar 

4.1.2 Matarauglýsingar af barnaauglýsingum 

 Í heildina voru sýndar tíu auglýsingar sem augljóslega voru ætlaðar börnum. Af þeim 

tíu auglýsingum voru sex sem tengdust mat. Hinar fjórar voru allar sama 

kvikmyndaauglýsingin, en hún birtist fjórum sinnum. Auglýsingar sem birtar eru á barnatíma 

eru því aðeins að litlu leyti með börn sem markhóp. Tæplega 16% auglýsinganna eða tíu af 63 

beinast að börnum á meðan lang stærstur hluti auglýsinganna hefur ekkert með börn að gera. 

Þær auglýsingar sem beinast ekki sérstaklega að börnum voru meðal annars sumarbústaðar- 

og hreingerningarauglýsingar.  
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Mynd 5: Íslenskar eða erlendar auglýsingar 

4.1.3. Íslenskar eða erlendar auglýsingar 

Auglýsingarnar voru bæði íslenskar og erlendar. Birtingar á íslenskum auglýsingum 

voru 55 á móti átta erlendum. Af erlendu auglýsingunum birtist sú sama fjórum sinnum á Stöð 

2. Hinar fjórar voru á Ríkissjónvarpinu og birtist sama auglýsingin þar tvisvar. 

 

 

Mynd 6: Hreyfimynda eða kyrrmyndaauglýsingar 
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4.1.4. Hreyfimynda eða kyrrmyndaauglýsingar 

Hreyfiauglýsingarnar voru 22 á móti 41 kyrrmyndaauglýsingu. Kyrrmyndirnar 

skiptust ójafnt á milli stöðva eða 40 auglýsingar á Stöð 2 og ein á Ríkissjónvarpinu. Fimm 

hreyfiauglýsingar voru á Stöð 2 og 17 á Ríkissjónvarpinu. Af þeim 17 hreyfimyndum sem 

voru á Ríkissjónvarpinu voru fimm greinilega ætlaðar börnum og voru það sömu 

auglýsingarnar og voru flokkaðar sem duldar auglýsingar (sjá á næstu mynd). Á Stöð 2 voru 

tvær hreyfiauglýsingar. Önnur þeirra birtist fjórum sinnum og var hún ætluð börnum. 

 

Mynd 7: Duldar eða áberandi auglýsingar 

4.1.5. Duldar og óbeinar eða áberandi og beinar auglýsingar 

Duldar auglýsingar voru ellefu á meðan 52 flokkuðust sem áberandi. Áhugavert var að 

sjá að allar ellefu auglýsingarnar sem flokkaðar voru sem duldar voru á Ríkissjónvarpinu á 

meðan engin dulin auglýsing birtist á Stöð 2. Mikill munur var á auglýsingum sem flokkuðust 

sem áberandi eða beinar þar sem 45 slíkar auglýsingar birtust á Stöð 2 og einungis sjö á 

Ríkissjónvarpinu. 
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Mynd 8: Boðskapsauglýsingar 

4.1.6. Boðskapsauglýsingar 

Sex auglýsingar heyrðu undir þennan flokk og birtust þær allar á Ríkissjónvarpinu. 

Þær auglýsingar sem heyra undir þennan flokk voru allar matarauglýsingar og snéru þær að 

börnum. Boðskapurinn í auglýsingunum snérist til dæmis um að ef börnin myndu drekka 

mjólk þá yrðu þau stór og sterk. Þrjár auglýsingar voru mjólkur auglýsingar, „mjólk er góð, 

fyrir káta krakka“, kókómjólk og fjörmjólk.  

4.2 Samantekt á niðurstöðum 

Fyrsta rannsóknarspurningin er hvernig auglýsingar eru sýndar á barnatímum. Megin 

niðurstaðan virðist sú að mikil fjölbreytni er í tegundum auglýsinga. Það eru bæði íslenskar 

auglýsingar og erlendar, hreyfi- og kyrrmynda. Engin ein tegund sker sig úr, þó áberandi séu 

kyrrmyndaauglýsingar á Stöð 2.  

Önnur rannsóknarspurningin er hvort að auglýsingar sem sýndar eru á barnatíma sérstaklega 

gerðar til að höfða til barna. Sú er raunin ekki þar sem aðeins 10 af 63 auglýsingum í 

rannsóknarvikunni voru ætlaðar að ná til barna. Séu þessar tvær rannsóknarspurningar 

skoðaðar saman virðist óhætt að segja að ekki sé markviss markaðssetning gagnvart börnum á 
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barnatíma í sjónvarpi. Það eru vissulega vísbendingar um að slíkt þekkist en að mestu leyti 

virðist tilviljun eða tilfallandi hentugleiki og hugsanlega kostnaður (ódýrar 

kyrrmyndaauglýsingar) ráða birtingu á barnatíma.  

Þriðja rannsóknarspurningin er hvort fjölmiðlar á Íslandi fara eftir lögum og siðareglum um 

auglýsingar. Hægt er að segja að fjölmiðlar séu að fara eftir settum reglum og lögum og að 

þeim sé lítið hliðrað til, því aðeins 1 auglýsing birtist inná milli dagskráliða í barnaefni 

Settar voru fram fimm tilgátur.  

1. Margar auglýsingar eru sýndar á barnatíma í sjónvarpi. Alls voru 63 auglýsingar á 

báðum stöðvum á rannsóknartímabilinu og ef þeim fjölda er deilt á vikuna eru níu 

auglýsingar á tveimur stöðvum á dag, á undan og á eftir barnatíma.  

2. Það eru margar auglýsingar sem tengjast mat og leikföngum. Aðeins sex 

matarauglýsingar voru á rannsóknartímabilinu sem var lítill hluti heildarfjöldans og 

því stóðst sú tilgáta ekki. 

3. Auglýsingar eru frekar íslenskar en erlendar. Fleiri íslenskar auglýsingar birtust á 

rannsóknartímabilinu og því stóðst sú tilgáta.  

4. Auglýsingar á barnatíma eru frekar hreyfimyndir en kyrrmyndir. Á 

rannsóknartímabilinu voru 22 hreyfiauglýsingar og 41 kyrrmyndaauglýsing. Því voru 

mun fleiri kyrrmyndaauglýsingar og því stóðst sú tilgáta ekki. 

5. Jákvæður boðskapur er notaður í auglýsingum á barnatímum sjónvarpsstöðvanna til að fá 

börn til að líka betur við vöruna eða þjónustuna. Þær auglýsingar sem ætlaðar voru að ná 

til barna voru allar með jákvæðan boðskap því má segja að tilgátan hafi staðist varðandi 

þær auglýsingar. 
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5. Umræða 

Eitt af hlutverkum auglýsinga er að kveikja neista hjá áhorfandanum til þess að kaupa 

vöru eða þjónustu. Auglýsingar eru einnig notaðar til þess að koma af stað áróðri, líkt og að fá 

fólk til að hætta að reykja eða stunda heilbrigðara líferni. Auglýsingarnar í rannsókninni voru 

látlausar. Þær þrjár auglýsingar sem áttu að ná mestri athygli barnanna voru flestar 

hreyfiauglýsingar og voru þær flestar á laugardag. Þær auglýsingar sem snéru að börnum á 

laugardag voru báðar með jákvæðum boðskap en þannig er reynt að ná betur til barna.  

Auglýsingar þurfa að vekja athygli svo þær virki. Í rannsóknarvikunni var sami 

auglýsingapakkinn alla vikuna á Stöð 2, frá mánudegi til föstudags. Þær auglýsingar voru ekki 

þannig gerðar að þær vektu mikla athygli. Yfir heildina voru auglýsingar sem vöktu mikla 

athygli fáar. Þær auglýsingar sem vöktu mesta athygli voru matarauglýsingar, meðal annars 

frá McDonald´s (skyndibiti) og Mjólkursamsölunni (mjólkur auglýsingar). Þessar auglýsingar 

voru með börn sem markhóp. Allar auglýsingarnar voru settar upp á jákvæðan hátt, meðal 

annars voru sýndar fallegar innréttingar og fallegir sumarbústaðir. Með því er skapað jákvætt 

viðhorf gagnvart vörunni og meiri líkur eru á að fólk muni eftir henni og hafi áhuga á að 

kaupa vöruna eða þjónustuna. Þegar auglýsingar eru framleiddar þarf að hafa í huga hver 

markhópurinn er og ef rýnt er vel í auglýsingar á að vera hægt að sjá fyrir hverja hún er ætluð. 

Talið er að auglýsing hefur náð markmiðum sínum ef áhorfandi sem ekki tilheyrir markhópi 

auglýsingarinnar tekur hana til sín eða veitir henni athygli. Í rannsóknarvikunni voru 63 

auglýsingar og voru aðeins tíu þeirra með markhópinn börn eða tæp 16% af heildarfjöldanum. 

Hinar 53 auglýsingarnar voru frekar fyrir eldri markhóp þó svo að sumar gætu náð til allra 

aldurshópa.  

Í rannsóknarvikunni voru þrjár auglýsingar með þekktum persónum á Íslandi. Þar af 

voru tvær með þekktum leikurum og ein með þekktum persónum úr samfélaginu. Þekktar 

persónur eru notaðar til að vekja athygli á auglýsingunni. Þegar almenningur þekkir eða líkar 
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vel við manneskjuna sem er í auglýsingunni, eru meiri líkur á að áhorfandinn hafi áhuga á að 

kaupa vöruna eða þjónustuna.  

Í 13. grein siðareglna auglýsinga kemur fram að ekki skuli misnota trúgirni barna og 

passa verði upp á að raska ekki samlyndi innan fjölskyldunnar. Í rannsókninni voru örfáar 

auglýsingar sem gætu fallið undir þennan lið og var það helst skyndibita /matarauglýsingin frá 

McDonald´s. Auglýsingar skulu vera afmarkaðar frá öðru dagskrárefni með myndskilti í 

sjónvarpi eða hljóðmerki í útvarpi (Útvarpslög, 2000). Þessi regla var vel virt í 

rannsóknarvikunni. Aðeins var ein auglýsing sem kom á barnatíma sem var ekki merkt sem 

auglýsing.  

18. grein útvarpslaganna segir til um takmarkanir auglýsinga. Þar segir að 

auglýsingahlutfall skuli ekki fara yfir 15% daglegs útsendingartíma. Þegar rannsóknin var að 

hefjast hafði rannsakandinn gefið sér það að margar auglýsingar væru á barnatímum 

sjónvarpsstöðvanna. Í niðurstöðum rannsóknar kom fram að hlutfall auglýsinga fer ekki yfir 

15% daglegs útsendingartíma og því má ætla að reglan sé virt.  

Í Capacent rannsókninni sem var framkvæmd fyrir Menntamálaráðuneytið þann 18. 

mars til 1. apríl 2008 kemur fram að 70,5% svarenda eru andvígir því að leyfa auglýsingar 

sem beinast að börnum í sjónvarpi. Tæplega 63% af svarendum Capacent rannsóknarinnar 

voru hlynntir því að banna auglýsingar á ákveðnum vöruflokkum í kringum barnatímann. Það 

helsta sem einstaklingar vildu banna var sælgæti og skyndibiti (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2008). Í 

þessari rannsókn var lágt hlutfall auglýsinga sem snéru að börnum eða aðeins tíu auglýsingar 

og voru engar auglýsingar með sælgæti og aðeins ein með skyndibita. Í lögunum er bannað að 

nýta trúgirni barna í auglýsingagerð og kemur fram í einni spurningu hjá Capacent að 33,5% 

foreldra hafa aldrei orðið fyrir þrýstingi frá barni sínu til að kaupa vörur sem auglýstar voru á 

barnatímum sjónvarpsstöðvanna. Hin tæp 70% hafa verið spurð af barni sínum, oft, stundum 
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eða sjaldan (Elfa Ýr Gylfadóttir, 2008). Því má áætla að auglýsingarnar séu ekki að fara inn á 

þann þátt, þar sem lægsta svarhlutfallið var í flokknum oft.  

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar og niðurstöðum Capacent Gallup má sjá 

að reglur sem snúa að auglýsingum í kringum barnatímann verða að vera til staðar. 

Einstaklingar hafa mestar áhyggjur af sælgætisauglýsingum og sýndu niðurstöður þessarar 

rannsóknar að slíkar auglýsingar eru ekki birtar á barnatíma sjónvarpsstöðvanna. Því er lítil 

ástæða fyrir foreldra að hafa áhyggjur af því, a.m.k eins og ástandið virðist vera í dag. 

Í þessari rannsókn voru settir upp flokkar og gátu auglýsingarnar flokkast í fleiri en 

einn flokk. Af þeim tíu auglýsingum sem snéru að börnum voru sex um mat og voru þær 

hreyfiauglýsingar, duldar og með boðskap. Íslenskar auglýsingar voru fleiri en þær erlendu og 

kemur það ekki á óvart því ef börnin geta tengt tungumálin eru meiri líkur á að auglýsingin 

nái til þeirra. Þær auglýsingar sem áttu að höfða til barna í rannsóknarvikunni voru flest allar 

jákvæðar og með boðskap. Barnaauglýsingarnar, ef svo má kalla, voru allar hreyfiauglýsingar. 

Ástæðan gæti verið sú að það sem er á ferð er auðveldara að muna. Athyglismestu 

auglýsingarnar voru matarauglýsingar. Þó svo að þær væru fáar þá voru það auglýsingarnar 

sem sátu eftir.  

Óvarlegt er að alhæfa mikið á grundvelli þessarar rannsóknar, en hægt er að segja að 

Ríkissjónvarpið og Stöð 2 séu nokkurn veginn að fara eftir settum lögum í samfélaginu. Fram 

kom að almenningur vill ekki hafa auglýsingar á barnatímum en vill samt sjá auglýsingar sem 

eru jákvæðar og stuðla að heilbrigðu líferni. Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að 

auglýsingar sem snúa að börnum eru mikill minnihluti þeirra auglýsinga sem sýndar eru á 

barnatíma í sjónvarpi, sem bendir til að auglýsendur séu ekki kerfisbundið að nota barnatíma í 

markaðssókn sinni. 
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