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Sammanfattning
Denna studie utreder hur reklamfilmsproducenter anpassar sina produktioner för att de 
ska vara effektiva på en allt mer konkurrensintensiv reklammarknad. Enligt radio- och 
TV-lagen får svenska TV-kanaler idag sända tolv minuter reklam per timme, samma regler 
som gäller för till exempel TV3, Kanal 5 och TV6 som sänder från Storbritannien. Studien 
utgår från en förstudie av den svenska TV-reklammarknaden där det bland annat  
observerades att den totala reklamtiden, inklusive reklam för kanalens egna program, 
i ett fall uppgick till hela 26 procent av den totala sändningstiden. För annonsörer och 
reklaminköpare kan den ökade mängden reklam innebära ett försämrat genomslag och 
ökade kostnader för att nå ut med sitt budskap till samma mängd mottagare som för några 
år sedan. Det bidrar dessutom till allmänhetens allt mer negativa inställning, och till att en 
stor del av tittarna helt undviker TV-reklamen.

För att besvara frågeställningen har fem intervjuer med reklamfilmsproducenter från olika 
svenska produktionsbyråer genomförts. Intervjusvaren analyserades med hjälp av  
relevanta teorier, om bland annat marknadsföring och filmproduktion, som valdes utifrån 
det insamlade datamaterialet. Analysen resulterade i ett antal slutsatser och rekommenda-
tioner för hur reklamfilmsproducenter kan arbeta för att möta den ökade mängden TV-
reklam. Några av de viktigaste slutsatserna var att reklamfilmsproducenterna bör planera 
filmernas dramaturgiska uppbyggnad så att tittarnas uppmärksamhet snabbt fångas och 
därefter bibehålls, att väcka känslor hos tittarna för att lämna en eftertanke, samt att sända 
reklamfilmen ofta och komplettera med annonsering i fler medier för ökat genomslag.

Nyckelord: TV-reklam, reklamfilm, reklamfilmsproducent, undvikande, framgångsfaktorer, 
effektivitet
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Abstract
This study investigates how producers of TV commercials adapt their productions to be 
effective in an increasingly competitive advertising market. According to the Radio and 
Television Act, the Swedish TV channels are now allowed to air twelve minutes of  
advertising per hour, the same rules which apply to such channels as TV3, Kanal 5 and 
TV6 broadcasting from the UK. The study is based on a preliminary study of the Swedish 
TV advertising market, in which the total advertising time, including advertisements for 
the channel’s own programs, was observed. In one case the total advertising time  
amounted to 26 percent of the total broadcasting time. The increased amount of  
advertising might result in poor advertising impact and increased costs for advertisers and 
advertising buyers to reach the same amount of viewers as before. It also contributes to the 
public’s increasingly negative attitude, and the increased avoidance of TV commercials.

To answer the question statement, five interviews with producers of TV commercials from 
different Swedish production agencies were conducted. The interview responses were  
analyzed using relevant theories about marketing and film production that were chosen 
based on the collected set of data. The analysis resulted in a number of conclusions and 
recommendations for how to handle the increased amount of television advertising. Some 
of the key conclusions was that producers of TV commercials should plan the dramaturgic 
structure so that the viewer’s attention is quickly captured and thereafter maintained, to 
evoke the viewer’s emotions, to air the commercial frequently and supplement with  
advertising in other media to increase impact.

Keywords: TV advertising, commercial, TV commercial producer, avoidance,  
success factors, effectiveness



Examensarbete 2012 - Hur reklamfilmsproducenter hanterar den ökade mängden reklam i TV
Erik Patrikson och Martin Johansson, Linköpings universitet

Begreppsförklaringar
Annonssignatur - Före och efter varje reklampaus i TV skall det enligt lag visas en  
särskild signatur som tydligt skiljer reklamen från det övriga innehållet. Signaturen ska 
bestå av både ljud och bild.

Block - Reklamavbrott mellan TV-program.

Break - Reklamavbrott under TV-program.

Copy - Reklamtext som skrivs av en professionell reklamtextskrivare, så kallad  
copywriter.

Egenreklam - Reklam för TV-kanalens egna tjänster och program. Vanligtvis åtskild från 
övrig reklam från externa annonsörer. Omfattas ej av tidsbegränsningen för reklam i  
TV-sändningar.

PVR - Personal Video Recorder, inspelningsutrustning med hårddisk vanligtvis  
kombinerad med digitalbox. Används för att spela in TV-program och för att pausa i TV-
sändningar (eng. timeshift).

Prime time - Den tid på dygnet då tittarsiffrorna är som högst. Prime Time infaller  
vanligtvis 19.00-22.00.

Trailer - En reklamfilm som marknadsför ett kommande program eller en kommande film.
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1. Inledning
I inledningen introduceras uppsatsens ämne och problembakgrund, följt av syfte och över-
gripande frågeställning. Därefter presenteras avgränsningar och den metod som kommer 
att användas för att besvara frågeställningen. Avslutningsvis diskuteras den litteratur som 
kommer att användas samt rapportens disposition.

1.1 Bakgrund

En del människor går till köket, andra plockar fram mobiltelefonen, vissa passar på att 
besöka toaletten och ännu fler byter kanal, men hur många sitter egentligen kvar i TV-
soffan och tar till sig budskapen från ett tiotal reklamfilmer i följd, tre gånger varje timme? 
De senaste åren har andelen TV-sänd reklam ökat kraftigt. Enligt TV-lagen som infördes i 
augusti 2010 (SFS 2010:696) får svenska TV-kanaler, som TV4, sända 20 procent reklam 
per timme. Den nya lagen innebär att reglerna mer liknar den lag som gäller för de TV-
kanaler som sänder från Storbritannien, som TV3, Kanal 5 och TV6. Dessa kanaler får 
enligt den senaste regleringen sända tolv minuter reklam per timme, vilket motsvarar de 
20 procent som gäller för bland annat TV4 (Ofcom, 2010). Jämfört med 2006 får svenska 
TV-kanaler idag sända dubbelt så mycket reklam (Ekman, 2010).

För annonsörer och reklaminköpare kan den ökade mängden reklam innebära ett försämrat 
genomslag och ökade kostnader för att nå ut med sitt budskap till samma mängd mottagare 
som för några år sedan (Jedbratt och Lindgren, 1999). I det reklamintensiva TV-landskapet 
måste annonsörerna skrika allt högre för att överrösta konkurrenterna, men när alla skriker 
slutar mottagarna att lyssna (Bergström, 2009). Istället är de i köket och kokar kaffe redan 
när den första reklamjingeln ljuder i högtalarna.

1.2 Syfte och frågeställning

Studien ämnar undersöka hur reklamfilmsproducenter anpassar sina produktioner för att 
de ska vara effektiva på en allt mer konkurrensintensiv reklammarknad. Undersökningen 
utgår från en förstudie av TV-reklammarknaden och skall leda fram till rekommendationer 
för hur man som producent kan skapa effektiva reklamfilmer. Följande frågeställning har 
formulerats för att förtydliga problemet:

 “Hur hanteras det ökade reklamutbudet av reklamfilmsproducenter?”
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1.3 Avgränsningar

Denna undersökning fokuserar på reklam i svenska TV-kanaler och kommer endast kort 
beröra andra medier. Eftersom mycket forskning redan har gjorts om konsumenternas 
hantering av det ökade reklamutbudet kommer denna studie främst att undersöka reklam-
filmsproducenternas syn på problemet. Undersökningen kommer inte att resultera i någon 
praktisk visualisering. Resultatet kommer bestå av ovan nämnda rekommendationer för 
hur producenter av reklamfilm kan skapa effektiva reklamfilmer.

1.4 Metod

Det finns två huvudsakliga typer av forskningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Inom 
kvalitativ forskning studeras objekt i deras normala förhållanden. Forskare som använder 
kvalitativa metoder tolkar fenomen utifrån den betydelse som människor ger dem. (Denzin 
och Lincoln, 1994)

Dalen (2007) menar att det övergripande målet med kvalitativ forskning är “att nå insikt 
om fenomen som rör personer och situationer i dessa personers sociala verklighet”. Det 
kan till exempel handla om att skaffa sig en djupare förståelse för hur människor  
anpassar sig till sin livsstilssituation. Intervjumetoden har historiskt haft en central roll 
inom kvalitativ forskning, men även andra metoder för datainsamling används, som till  
exempel observationer och analys av dokument. Den andra forskningsmetoden,  
kvantitativ metod, används ofta för att testa hypoteser eller påstådda statistiska samband 
mellan fenomen, till skillnad från kvalitativa metoder som snarare syftar till att generera 
sådana hypoteser och samband. Kvantitativa studier kan generellt sett, om de är genom-
förda på ett vetenskapligt vis, uppnå högre generaliserbarhet än kvalitativa studier, vilket 
innebär att studiens resultat kan antas gälla för andra grupper än de som deltagit i  
undersökningen. (Dalen, 2007)

Målet med denna studie är att undersöka hur reklamfilmsproducenter hanterar  
problematiken kring det ökade reklamutbudet. För att förstå hur producenterna arbetar och 
för att skapa en uppfattning av deras syn på problemet passar ett kvalitativt angreppssätt 
bättre än ett kvantitativt. Utgångspunkten för studien är att det inte finns några  
generella regler i hanteringen av det ökade reklamutbudet, varför ett kvantitativt  
angreppssätt troligtvis inte skulle ge något generaliserbart resultat. Vidare kräver en 
kvantitativ metod ett större urval för att studien ska uppnå hög reliabilitet. Den kvalitativa 
metod som valdes var att genomföra enskilda intervjuer med personer som arbetar med 
reklamfilmsproduktion. Anledningen till att intervju valdes var att denna metod ger  
innehållsrika svar som sedan kan analyseras för att hitta mönster (Trost, 2010).
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1.4.1 Urval

Urvalet av deltagare skedde genom att lokala företag som arbetar med reklamfilms-
produktion kontaktades och ombads hänvisa till en erfaren person som skulle kunna 
tänka sig att ställa upp på en intervju. Redan vid den första kontakten förklarades studiens 
övergripande syfte och frågeställning för att personen skulle kunna bedöma om denne 
hade den bakgrund och kompetens som efterfrågades. Enligt Trost (2010) bör urvalet vara 
mycket litet, ungefär fyra till fem personer, eftersom det annars kan bli svårt att få över-
blick över materialet. Tyvärr meddelade många av de företag som kontaktades att ingen av 
deras anställda hade arbetat tillräckligt mycket med reklamfilm för att kunna ge relevanta 
svar. Efter att ha kontaktat de flesta lokala företag som på något sätt arbetar med reklam-
filmsproduktion hittades endast två personer som hade möjlighet att svara på frågorna. 
Eftersom detta antal var mindre än målet började även företag utanför regionen kontaktas, 
främst i Stockholmsområdet. På grund av att projektet inte hade någon budget för resor 
erbjöds företagen att besvara frågorna via e-post. Det totala antalet informanter blev fem.

1.4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Validitet innebär att man mäter det som faktiskt ska mätas. Dalen (2007) menar att det 
är viktigt att intervjuaren ställer bra intervjufrågor för att datamaterialet ska uppnå hög 
validitet. En bra intervjufråga ger enligt Dalen (2007) informanterna möjlighet att ge ett 
rikt och relevant svar. Frågorna bör vara av öppen karaktär för att informanten inte ska bli 
låst i sina svar. Ofta kan det vara en god idé att be informanten att beskriva något för att 
få personen att öppna sig och berätta fritt med sina egna ord. Innan intervjun börjar måste 
informanterna av etiska skäl tydligt informeras om studiens syfte, hur svaren kommer att 
hanteras, vilka eventuella risker som forskningen kan medföra, att deltagande i studien 
är frivilligt och hur personen går till väga om han eller hon vill dra sig ur eller ändra sina 
svar. Intervjuerna bör vidare genomföras enskilt för att informanterna inte ska påverka 
varandras svar. (Dalen, 2007)

Reliabilitet anger tillförlitligheten i en undersökning, alltså till vilken grad en under- 
sökning kan upprepas under samma förutsättningar och ge samma resultat. Man skiljer 
vanligtvis på intern och extern reliabilitet. Extern reliabilitet innebär att resultatet skall 
kunna upprepas i nya studier oberoende av vem som utför undersökningen. Inom  
kvalitativ forskning är det generellt svårt att uppnå hög extern reliabilitet. Den interna 
reliabiliteten kan definieras som tendensen att olika forskare drar samma slutsatser eller 
identifierar samma teman utifrån samma undersökning och datamaterial. Eftersom denna 
studie utförs av två personer kan den interna reliabiliteten testas genom att det insamlade 
datamaterialet analyseras separat innan det diskuteras och innan slutsatser av analyserna 
dras. (Ryen, 2004)
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Generaliserbarhet är en term som anger om ett resultat kan antas gälla för en större folk-
grupp eller fler situationer än den som har undersökts. Inom kvalitativ forskning är dock 
användningen av denna term begränsad eftersom syftet med en kvalitativ studie oftast är 
att undersöka ett ämne i en viss kontext snarare än att dra slutsatser som även kan gälla 
under andra förhållanden (Creswell, 2009). Ändå finns det forskare som diskuterar  
generaliserbarhet även i kvalitativa studier, speciellt när det gäller fältstudier där flera 
olika fall studeras. Yin (2003) menar att generaliserbarhet kan uppstå när många fall  
studeras och när resultatet från dessa generaliseras till nya fall. För att kunna återanvända 
ett resultat från en fallstudie i en ny miljö måste dock dokumentationen från den  
ursprungliga studien vara av hög kvalitet. I denna studie studeras flera olika fall vilket 
enligt Yin (2003) innebär att den skulle kunna uppnå åtminstone viss grad av  
generaliserbarhet.

1.4.3 Etiska överväganden

Inom kvalitativ forskning finns ett antal etiska aspekter att ta ställning till. Det gäller 
främst samtycke från informanterna, information och konfidentialitet. Informanterna måste 
informeras om vad undersökningen går ut på, vilka eventuella risker den kan medföra för 
informanten, att medverkan är frivillig och att den när som helst kan avbrytas utan  
negativa följder för informanten. Samtyckte innebär att informanten på förhand  
informerats om allt som rör deltagandet i projektet och godkänner detta utan  
påtryckningar. Informanten måste även känna sig säker på att informationen han eller hon 
lämnar behandlas konfidentiellt om informanten så önskar. (Dalen, 2007) Då flera  
informanter önskade delta anonymt har samtliga namn fingerats i rapporten.  

1.4.4 Intervjuer

Studien omfattade två typer av intervjuer: personlig intervju och e-postintervju.  
Personlig intervju innebär att intervjuaren och informanten träffas och att frågorna ställs 
ansikte mot ansikte. De största fördelarna med denna typ av intervju är att intervjuaren kan 
anpassa frågorna efter informantens svar så att det blir ett naturligt flöde i samtalet och att 
intervjuaren kan avläsa och tolka informantens kroppsspråk som kan säga något om vad 
personen tänker. Nackdelarna är att informanten kan känna sig stressad vilket kan leda 
till att svaren blir framtvingade och ogenomtänkta. Ofta kan stressen öka ytterligare om 
en diktafon eller filmkamera används, speciellt om den har rörliga eller blinkande detaljer 
som ständigt påminner informanten om att samtalet spelas in. (Trost, 2010)

Trost (2010) skriver vidare om standardisering och strukturering av intervjuer. I en  
intervju med hög grad av standardisering ställs alla frågor i samma ordning och med 
samma tonfall till alla informanter för att förutsättningarna ska bli så lika som möjligt.  
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I en intervju med låg grad av standardisering ställs frågorna istället i den ordning som  
passar sammanhanget och intervjuns följd styrs därmed av informanternas svar. Hög grad 
av standardisering är vanligast i kvantitativa studier där exempelvis enkäter används för att 
samla in data. Strukturering handlar om att en intervju enbart handlar om ett förutbestämt 
ämne och inte om frågor som är irrelevanta för studiens syfte. Trost (2010) menar att 
kvalitativa forskningsintervjuer i allmänhet har låg grad av standardisering och hög grad 
av strukturering.

De i denna studie genomförda personliga intervjuernas karaktär baserades på Trosts (2010) 
ovan nämnda resonemang och hade därför låg grad av standardisering och hög grad av 
strukturering. Intervjuerna inleddes med att informanterna fick ta del av studiens  
bakgrund, syfte och frågeställning. Informanterna blev även informerade om hur intervju-
materialet kommer att användas och hanteras, hur de kan gå till väga om de vill ändra sina 
svar och om möjligheten att vara anonym. Därefter började själva intervjun. En person 
ställde frågorna medan den andra antecknade vad informanten berättade. För att  
säkerställa att alla detaljer i informanternas svar noterades användes en diktafon. När  
intervjuerna var över fördes både diktafonens ljudfiler och anteckningarna över till en  
dator för att lagras fram tills dess att materialet skulle analyseras.

Vid en e-postintervju skickas och besvaras intervjufrågorna via e-post. På detta vis  
behöver intervjuaren och informanten inte boka in ett möte och träffas vilket är tids- och 
kostnadsbesparande. Andra fördelar är att informanten får tid att tänka innan han eller hon 
svarar och att informanten kan besvara frågorna när han eller hon har tid. Nackdelarna är 
att intervjuaren inte kan läsa av personens kroppsspråk, att informanternas förmåga att 
uttrycka sig i skrift kan variera och att intervjuaren inte kan justera ordningen på frågorna 
efter hur informanten svarar. Dock kan intervjuaren alltid få be att återkomma med följd-
frågor efter att informanten har skickat sina svar. (Ryen, 2004)

På grund av att frågornas ordning måste bestämmas innan de skickas till informanten 
får e-postintervjuerna en högre grad av standardisering än de personliga intervjuerna. 
Graden av strukturering är dock densamma för båda intervjutyperna eftersom alla frågor 
i respektive intervju handlar om ett och samma ämne. Även vid e-postintervjuerna fick 
informanterna veta hur deras svar kommer hanteras, var arbetet kommer att publiceras, 
hur de skulle gå till väga för att ändra sina svar och att möjligheten att vara anonym fanns. 
Informanterna fick sedan ta del av frågorna via e-post tillsammans med en uppmaning om 
att höra av sig om någon fråga var oklar. När informanterna sedan hade besvarat frågorna 
skickades formuläret tillbaka för tolkning och analys.



6

Examensarbete 2012 - Hur reklamfilmsproducenter hanterar den ökade mängden reklam i TV
Erik Patrikson och Martin Johansson, Linköpings universitet

1.4.5 Utformning av intervjuguide

Utformningen av intervjuguiden för de personliga intervjuerna bygger på boken  
Kvalitativa intervjuer (2010) av Jan Trost. Trost skriver att intervjuaren vid en kvalitativ 
intervju inte bör ha med sig färdigformulerade frågor till intervjun, utan istället lista ett 
antal större frågeområden. På detta vis kan intervjuaren på ett bättre sätt låta informanten 
styra intervjufrågornas följd. Trost skriver på sidan 72:

“Jag menar att frågorna ska komma som följder av svaren och det kan mycket väl  
innebära att ett svar var ett svar på en helt annan fråga än den jag tänkt mig.”

Trost (2010) skriver även att en oerfaren intervjuare ofta är rädd för tomrummet och att 
denne därför vill ta med alldeles för mycket i intervjun. Trost (2010) anser istället att det 
är bättre att ta med för lite än för mycket eftersom materialet senare ska gå att bearbeta. 
Det är dessutom inte bra att besvära informanten med alldeles för många frågor (Trost, 
2010).

De frågeområden som valdes till intervjuguiden var följande:
 Det ökade reklamutbudets påverkan på reklamens effektivitet
 Hur arbetet har förändrats för att möta den ökade konkurrensen
 Viktiga framgångsfaktorer för effektiv reklam
 Allmänhetens inställning till reklam
     - Gräns för hur mycket reklam det kan bli
     - Reklamens utformnings påverkan på inställningen
     - Tonalitetens påverkan på inställningen

Som synes innehåller intervjuguiden fyra frågeområden varav det sista är kompletterat 
med tre underfrågor. Utöver detta innehåller intervjuguiden även en formulerad text om de 
etiska förutsättningar som ska förklaras för informanten innan intervjun börjar och en så 
kallad ice-breaker-fråga som ska ställas innan de djupare frågorna för att lätta upp  
stämningen. En ice-breaker-fråga är vanligtvis en mer lättsam fråga inom samma ämne 
som övriga frågor, och som informanten kan tänkas ha mycket att säga om (Trost, 2010).

Vid arbetet med utformningen av intervjuguiden för e-postintervjuerna gick det inte att på 
samma sätt använda frågeområden eftersom risken då fanns att informanten inte förstod 
vad denne skulle skriva och att svaren skulle bli felriktade. Det hade dessutom inte varit 
till någon nytta eftersom frågeföljden ändå inte kan anpassas efter informantens svar. 
Istället formulerades ett antal frågor, så att informanten tydligt skulle veta vad han eller 
hon skulle svara på. Ryen (2004) skriver att det är viktigt att inte skicka för många frågor 
eftersom det kan bli för tidskrävande och jobbigt att svara, därför valdes fem frågor som 
i stora drag är representativa för de fyra frågeområdena som finns i intervjuguiden för 
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de personliga intervjuerna. Även i denna intervjuguide finns en formulerad text om de 
etiska förutsättningar som gäller. Dock valdes den ice-breaker-fråga som formulerades för 
de personliga intervjuerna bort på grund av att stämningen inte kan påverkas på samma 
sätt när intervjuaren och informanten inte befinner sig i samma rum och på grund av att 
informanten inte ska besväras med onödiga frågor som inte är viktiga för studiens syfte. 
Frågeformuläret som skickades till informanterna var utformat med hjälp av ifyllbara fält 
som placerades bredvid frågorna så att det blev smidigt för informanterna att svara, spara 
dokumentet och skicka tillbaka det. Genom att göra de ifyllbara fälten stora fick  
informanterna möjlighet att ge långa och utförliga svar. Båda intervjuguiderna ses i sin 
helhet i Bilaga 1.

1.4.6 Analysmetod

Metoden för analys av det insamlade intervjumaterialet utgår från boken Intervju som 
metod (2007) av Monica Dalen. Dalen (2007) skriver att det finns olika sätt att gå till 
väga vid analys av insamlat datamaterial inom kvalitativ forskning, men att alla tillväga-
gångssätt syftar till att tolka det insamlande datamaterialet. Den analysmetod som Dalen 
beskriver, och som användes som utgångspunkt vid analys av insamlad data i detta arbete, 
är inspirerad av grundad teori (eng. grounded theory). Hon skriver att denna metod har 
visat sig vara särskilt lämplig att använda vid kvalitativa intervjuer. Grundad teori  
presenterades 1967 av Glaser och Strauss i boken The Discovery of Grounded Theory. 
Teorins utgångspunkt är att det är informanternas egna åsikter och synvinklar som utgör 
grunden för analyserna. Dalen (2007) skriver att kärnan i grundad teori är att de teorier 
som används ska vara anpassade till dataunderlaget.

Analysprocessen som har använts utgår från följande steg: transkribering, organisering, 
tolkning, kodning och presentation. Dessa steg har dock inte följts till punkt och pricka i 
denna studie. Dalen skriver att det är viktigt att inte strikt låsa sig vid teorier när datan ska 
analyseras. Eftersom alla informanter är olika och ger olika svar går det inte att tillämpa 
en metod rakt av. Ett bra tillvägagångssätt är att inspireras av analytiska angreppssätt och 
sedan anpassa sig efter vad som passar bäst för det insamlade materialet. (Dalen, 2007) I 
figuren nedan visualiseras analysprocessen. Därefter följer en kortfattad beskrivning av 
varje steg.

Figur 1. Analysprocess

Transkribering Organisering Tolkning Kodning Presentation
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Transkribering
Transkribering innebär att inspelningen från en intervju skrivs ut på papper ord för ord. 
Om det är forskaren själv som utför transkriberingen är det en fördel eftersom det innebär 
en möjlighet att lära känna materialet. Dalen (2007) skriver att det finns forskare som är 
kritiska till att använda sig av transkription vid analysen eftersom den kan ses som en form 
av datareduktion. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum gå tillbaka och jämföra 
utskrifterna med inspelningarna. Efter ett tag kommer det dock kännas naturligt att sluta 
jämföra med inspelningarna och endast använda utskrifterna som underlag. (Dalen, 2007)

Organisering
Dalen (2007) skriver att när intervjuerna är avslutade har forskaren många typer av data 
att ta hänsyn till. Först och främst är det inspelningarna och utskrifterna, men forskaren 
kan även ha en loggbok, minnesanteckningar och analytiska anteckningar. För att allt ska 
gå smidigt gäller det att vara bekant med alla typer av data och att de är organiserade och 
lättillgängliga. Redan i början av processen är det bra om forskaren bestämmer sig för om 
organisering och bearbetning ska ske med hjälp av ett datorprogram eller ej. Datorprogram 
kan i många fall underlätta hanteringen, speciellt vid stora datamängder. (Dalen, 2007)

Tolkning
Dalen (2007) beskriver två begrepp som används för tolkning av intervjumaterial:  
experience near och experience distant. Experience near är de direkta yttranden som  
används av informanten när denne talar om direkta förhållanden medan experience distant 
är de yttranden där även informantens tolkning av upplevelser och händelser har  
inkluderats. Genom att kategorisera informantens uttalanden på detta vis sker enligt Dalen 
(2007) en analytisk process som tar materialet från en beskrivande till en mer tolkande 
nivå. För att utföra detta steg måste forskaren använda informanternas egna ord  
tillsammans med tillgängliga teorier och egna reflektioner. (Dalen, 2007)

Kodning
En viktig del av analysprocessen är kodningen, där teorier utvecklas från data (Strauss och 
Corbin, 1990). Dalen (2007) skriver att forskaren systematiskt måste bearbeta materialet 
för att begripa vad det handlar om, varpå forskaren ska gruppera materialet i abstrakta 
kategorier för att se om det kan sammanföras på ett nytt sätt. I detta steg måste dock  
forskaren skilja på summering och kategorisering. Dalen (2007) skriver att oerfarna  
forskare ofta fastnar i summeringsstadiet, men om man verkligen vill förstå vad  
informanterna har berättat måste även en kategorisering genomföras. Vidare skriver hon 
att kodningsprocessen består av flera nivåer. För att beskriva dessa nivåer kan begreppen 
öppen, axial och selektiv kodning användas. Öppen kodning är den första råkodningen 
som ska utföras, med målet att hitta begrepp som kan kategoriseras. Axial kodning är en 
slags beteendebeskrivning som beskriver en situation eller ett sammanhang i vilken en 
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handling sker. Enligt Dalen (2007) passar denna kodning för att åskådliggöra en händelse 
eller ett förlopp. Den selektiva kodningen innebär att forskaren ska samla ihop och  
sammanfatta alla delar så att en förståelse för vad som är det viktigaste i det som studeras 
skapas.

Presentation
Det sista steget innebär att undersökningens resultat presenteras. Dalen (2007) ger ett antal 
exempel på hur resultaten kan presenteras, bland annat genom tematisering, variation, 
kontrast, vändpunkt, fallinriktning och kvantifiering. Hon skriver att presentationen dock 
alltid måste anpassas till hur problemformuleringen i det egna arbetet är utformad.

1.5 Litteraturbas

Urvalet av litteratur har skett med hjälp från handledare och genom sökning i universitets-
bibliotekets katalog. Insamlingen av datamaterial kommer främst utgå från Kvalitativa 
intervjuer (2010) av Jan Trost, Kvalitativ Intervju (2004) av Anne Ryen, Intervju som 
metod (2008) av Monica Dalen och Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed 
methods approaches. Teorier och fakta kommer att hämtas från ett flertal böcker inriktade 
på marknadsföring och massmedier, bland annat Massmedier (2005) av Stig Hadenius och 
Lennart Weibull, Morgondagens reklammarknad: utmaningar för sändare, mottagare och 
medier (1999) av Jörgen Jedbratt och Mats Lindgren, The Advertising Handbook (2002) 
av Sean Brierley, Konvergenskulturen (2008) av Henry Jenkins, Effektiv visuell  
kommunikation (2009) av Bo Bergström och Manus och dramaturgi för film (2006) av 
Thomas Granath. Utöver dessa böcker kommer teorier och data även att hämtas från  
vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar, internetsidor och rapporter.

1.6 Diskussion kring källor

Vid sökandet efter litteratur var målet att hitta så nyproducerat material som möjligt. Dock 
har i vissa fall äldre böcker och artiklar ändå använts, då innehållet ansågs vara relevant 
trots dess ålder. Eftersom mediebranschen är i ständig förändring blir mycket litteratur 
inom området snabbt föråldrad. Det material som använts har dock bedömts som aktuellt 
för studien.
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1.7 Disposition

Rapporten är efter inledningen uppdelad i fem kapitel med följande innehåll:

 Fördjupad problembeskrivning - I detta kapitel ges en mer detaljerad  
 problembeskrivning. Inledningsvis diskuteras TV-mediets roll som  
 reklamförmedlare, därefter behandlas reklamproducenternas arbete och  
 allmänhetens inställning till TV-reklam. Avslutningsvis redovisas en genomförd   
 förstudie.

 Teori - Här redovisas de teorier som senare i rapporten används som utgångspunkt  
 för analys och diskussion. Inledningsvis behandlas begreppet reklam ur ett  
 övergripande perspektiv. Därefter diskuteras reklamens retorik, undvikande,  
 transmedialt berättande och kontext. Avslutningsvis behandlas teorier om  
 dramaturgi.

 Undersökningen - I detta kapitel presenteras en sammanfattning av det insamlade  
 datamaterialet. Inledningsvis redovisas de personliga intervjuerna med reklam-  
 filmsproducenter på företag i Norrköping. Därefter åskådliggörs det insamlade 
 datamaterialet från de tre genomförda e-postintervjuerna.

 Analys och resultat - I detta kapitel presenteras analysen och arbetets resultat.  
 Resultatet baseras på de teorier som behandlas i teorikapitlet och samman- 
 fattningarna av de genomförda intervjuerna som presenteras i undersökningsdelen.

 Slutsatser och diskussion - I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån analysen.   
 Här besvaras även frågeställningen. Därefter presenteras de rekommendationer   
 som nämndes i inledningen. Avslutningsvis diskuteras arbetet och förslag på vidare  
 forskning.
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2. Fördjupad problembeskrivning
I detta kapitel ges en mer detaljerad problembeskrivning. Inledningsvis diskuteras TV-
mediets roll som reklamförmedlare, därefter behandlas reklamfilmsproducenternas 
arbete och allmänhetens inställning till TV-reklam. Avslutningsvis redovisas en genomförd 
förstudie.

2.1 Television och reklam

Redan 1930, på biografen Röda Kvarn i Stockholm, skedde den första svenska 
demonstrationen av television, men det svenska folket fick vänta till 1956 innan det första 
officiella programmet skulle sändas. Det var “Tänker ni rösta?”, lett av Lennart Hyland 
som var det första programmet i den då enda tillgängliga kanalen. 1969 utökades TV-
tablån när TV2 startades, vilket ledde till stora reaktioner och mängder av anmälningar till 
radionämnden från det svenska folket. (SVT, 2012)

Under många år därefter fanns bara TV1 och TV2, men 1987 startade TV3, som första 
svenska kommersiella TV-kanal, sina sändningar. Etableringen av denna reklam-
finansierade kanal var starten på en ny period i den svenska mediebranschen. (MMS, 
2012) Bara två år senare grundades Kanal 5 under namnet Nordic Channel och 1990 
startade även TV4 sina sändningar (Thelander, 2002). Idag är antalet tillgängliga reklam-
finansierade TV-kanaler näst intill obegränsat och televisionen har blivit en viktig 
budskapsbärare för många annonsörer både lokalt och på högre nivå. Bergström (2009) 
kallar televisionen för “en slags pipeline för budskap rakt in i vardagsrummet”. Han 
skriver också att annonsörerna förr kunde nå en väldigt bred publik endast genom ett fåtal 
kanaler, men idag växer så kallade nischkanaler fram som attraherar vad Bergström kallar 
“light viewers”, det vill säga tittare som väljer kanal baserat på sin livsstil. Detta gör det 
lättare för annonsörerna att nå sin målgrupp. I och med den senaste lagstiftningen från 
2010 (SFS 2010:696) får alltså svenska TV-kanaler idag sända dubbelt så mycket reklam 
som för sex år sedan. Detta leder till att varje enskild reklamfilm får många fler konkurr-
enter. Frågan blir då hur man som reklamproducent ska agera för att sina reklamfilmer ska 
uppmärksammas och urskilja sig från den stora mängd andra filmer som de omges av.
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2.2 Reklamfilmsproducenternas arbete

Reklamfilmsproducenten är vanligtvis den person som är chef för inspelningen av en 
reklamfilm. I yrket ingår bland annat att planera inspelningar, skriva manus, ha kontakt 
med kunden, hitta skådespelare, ordna med inspelningsutrustning samt att planera 
projektets budget. En av de största utmaningarna är att lyckas sälja en produkt på några 
fåtal sekunder, vilket kräver en djup kunskap om marknadsföring och försäljning. Ofta kan 
en reklamfilmsproducents arbete även innebära samarbete med reklambyråer, författare 
och företagsrepresentanter, men vid mindre produktioner är det vanligt att producenten får 
axla alla rollerna själv.

2.3 Allmänhetens uppfattning av reklam

I en internetbaserad enkätundersökning som genomfördes av Aftonbladet 2010 uppgav 
97,9 % av de totalt 110406 personerna som besvarade enkäten att de störs av reklam-
avbrotten i TV (Aftonbladet, 2010). Trots att nästan samtliga TV-tittare är negativt 
inställda till TV-reklam är det en relativt liten andel som aktivt undviker den. Enligt 
Reklamkraft (2012), som är en gemensam organisation för de största svenska 
kommersiella TV-kanalerna TV3, TV4 och Kanal 5, är det endast en person av tio som 
undviker reklamen under deras prime time-sändningar (undvikande diskuteras vidare 
under avsnitt 3.3.). Reklamkraft (2012) rapporterar vidare om en fortsatt hög effektivitet 
och genomslagskraft för TV-reklam. Framförallt ungdomars attityd till TV-reklam är enligt 
dem positiv, eftersom det i den gruppen finns en stor förståelse för hur kommersiell TV 
bidrar till ett större och bättre utbud av program och kanaler.

Att yngre människor är mer positivt inställda till TV-reklam än äldre kan enligt Grusell 
(2008) förklaras med skillnaderna i de olika gruppernas medieanvändning. Förutom ålder 
och medievanor skiljer sig attityderna till reklam även beroende på utbildning, där hög-
utbildade generellt är mer negativt inställda till reklam. Skillnaderna är dock relativt små 
och en överväldigande majoritet av alla människor, oavsett ålder och utbildning, är 
negativt inställda till TV-reklam. (Grusell, 2008)

Författaren Carin Fredlund (2012) skrev nyligen en krönika på dagensmedia.se att TV-
reklamen idag generellt håller alldeles för låg kvalitet och kreativ nivå vilket bidrar till 
allmänhetens negativa inställning. Fredlund (2012) kritiserar att företagen idag använder 
en större del av sin reklambudget än tidigare för att köpa så mycket reklamtid som möjligt, 
och mindre på att producera bra reklamfilmer. En bra reklamfilm skall enligt Fredlund 
(2012) beröra, inspirera, underhålla och engagera. Då kan den spridas snabbt även 
utanför TV-rutan. Iprens reklamfilm från 1999, med den sjungande lilla mannen, 
diskuterades flitigt på arbetsplatser och i skolor över hela landet. Folk ringde till och med 
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till företaget för att få sändningstiderna för reklamfilmen så de inte skulle missa den. 
(Fredlund, 2012) Iprenreklamen är idag, 13 år senare, fortfarande populär och har setts 
hundratusentals gånger på Youtube och liknande webbplatser, en spridning som inte kostat 
företaget någonting. Med hjälp av de sociala medierna sprids underhållande och roliga 
reklamfilmer blixtsnabbt på Internet, och företagen kan då nå ut till mångdubbelt fler 
personer än vad de kan nå enbart genom TV.

Att underhållningsvärdet är viktigt bekräftas även av en uppmärksammad rapport från 
2009 i International Journal of Market Research. Rapporten “The Gear model of 
advertising - Modelling human response to advertising stimuli” av Michael Cramphorn 
och Denny Meyer presenterar undersökningar gjorda med drygt 113000 respondenter från 
48 olika länder. Detta gör den till en av de mest omfattande undersökningar som gjorts 
på området under senare år. En av slutsatserna i rapporten är att den viktigaste faktorn för 
effektivitet och genomslagskraft är TV-reklamens sevärdhet (eng. watchability). Sevärd-
heten utgörs enligt undersökningarna till 97 procent av musiken i reklamen, personerna 
som medverkar samt hur rolig eller underhållande den är.

2.4 Förstudie

För att undersöka hur mycket reklam som i dagsläget sänds i svensk TV genomfördes en 
innehållsanalys av de fyra största svenska kommersiella TV-kanalerna: TV3, TV4, Kanal 
5 och TV6 (MMS, 2011). Kanalerna analyserades en kväll under den tid som kallas prime 
time, 19.00 till 22.00, då TV-publiken är som störst (Hadenius & Weibull, 2003).

Figur 2. Publikstorlek timme för timme under veckans alla dagar. Personer i Sverige mellan 3 och 
99 år med tillgång till TV. (MMS, 2011)
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De faktorer som granskades var antalet reklamavbrott per timme, reklamavbrottens längd, 
hur många reklamfilmer som sändes per avbrott, varje enskild reklamfilms längd samt 
vilka företag som står som avsändare för reklamfilmerna. All insamlad data från analysen 
presenteras i sin helhet i Bilaga 2. De mönster som kunde utläsas av datan var följande:

TV3 och Kanal 5 hade färre men längre reklamavbrott än TV4 och TV6. TV3 hade i 
genomsnitt 3 reklamavbrott per timme där varje avbrott i genomsnitt var 3 minuter och 
54 sekunder långt. Kanal 5 hade liknande siffror, exakt lika många reklamavbrott per 
timme men varje reklamavbrott var i genomsnitt 30 sekunder längre. Dessa siffror skiljde 
sig relativt mycket från TV4 och TV6, där TV4 i genomsnitt hade 3,33 reklamavbrott per 
timme med en genomsnittslängd på 3 minuter och 15 sekunder och TV6 hade 3,66 
reklamavbrott per timme med exakt samma genomsnittslängd som TV4. Bergström (2009) 
skriver om skillnaden mellan blocks och breaks i tv-sändningar. Vanligtvis är publikens 
uppmärksamhet lite högre i ett break än i ett block (Bergström, 2009). Vad alla kanalerna 
hade gemensamt var att breaks var längre än blocks.

De enskilda reklamfilmernas genomsnittslängder skiljde sig relativt lite mellan de olika 
kanalerna. Reklamfilmerna på Kanal 5 var kortast med ett genomsnitt på 21,6 sekunder. 
Därefter kommer TV3 och TV4 med 22,3 respektive 22,5 sekunder. Längst reklamfilmer 
sändes på TV6 där genomsnittsfilmen var 23,4 sekunder lång.

Det gick att se vissa mönster i vilka tider kanalerna bröt för reklam, dock skiljde sig dessa 
klockslag mellan de olika kanalerna och beroende på hur långa program sändningarna 
innehöll. TV3 och Kanal 5, som hade ungefär lika många och lika långa reklamavbrott, 
bröt för reklam efter ungefär elva till tolv minuter i program som var en halvtimme långa 
i tv-tablån. Mellan dessa halvtimmesprogram sändes reklam för kanalens egna program, 
så kallad egenreklam. Även i TV6:s sändningar syntes tydliga mönster. Oavsett om tablån 
innehöll halvtimmes eller heltimmesprogram bröts sändningarna för reklam vid fyra 
tillfällen. Det första avbrottet skedde 8 till 12 minuter efter programmets början. Det andra 
avbrottet skedde efter 27 minuter. Vid denna tidpunkt var ett halvtimmesprogram slut, 
men ett heltimmesprogram fortsatte efter avbrottet. Det tredje avbrottet skedde 42 till 45 
minuter efter sändningens start, vilket innebar att avbrottet kom 12 till 15 minuter in i 
det nya halvtimmesprogrammet. Det sista reklamavbrottet skedde 57 till 59 minuter efter 
heltimmesprogrammets start eller 27 till 29 minuter efter halvtimmesprogrammets start. 
I TV4 bröts programmen för reklam mer oregelbundet och det gick inte att utläsa några 
tydliga mönster ur den insamlade datan.

Det är tydligt utifrån de observerade reklamfilmerna att fler företag som riktar sig till män 
annonserar på TV6 än i de andra kanalerna. TV6 har en uttalad inriktning mot män vilket 
även syns tydligt i den senaste årsrapporten från MMS (2011). Den dagliga genomsnittliga 
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tittartiden var år 2011 172 minuter för kvinnor och 152 minuter för män och i alla kanaler 
utom TV6 var det kvinnorna som stod för den största procentuella delen av tittartiden. 
Detta tyder på att TV-kanalens publik är en viktig faktor när företag köper reklamtid.

Figur 3. Räckvidd i procent män/kvinnor en genomsnittlig dag (MMS, 2011).

Det är vanligt att företag annonserar flera gånger per kväll i samma kanal. Vissa företags 
annonser sändes upp till fem gånger i samma kanal under tiden datainsamlingen skedde. 
Eftersom endast en kanal studerades åt gången är det osäkert om dessa företag samtidigt 
annonserade i andra kanaler. Vissa av företagens annonser som sändes flera gånger var 
samma reklamfilm fast i olika långa versioner. Detta var mindre vanligt men det förekom 
vid ett par tillfällen. De flesta företag som annonserade många gånger sände samma 
version av sin reklamfilm varje gång.

Alla TV-kanaler sände i samband med de externa reklamfilmerna även reklam och trailers 
för sina egna program. Eftersom egenreklam och sponsormeddelanden som presenteras 
innan en annonssignatur är undantagna i lagstiftningen och alltså ej omfattas av reglerna 
för reklam har dessa inte tagits med i beräkningarna. Egenreklamen utgjorde dock en 
betydande del av reklamavbrotten, framförallt på TV6 som använde 25 procent av den 
totala reklamtiden till annonsering för sina egna program. För TV3, TV4 och Kanal 5 låg 
motsvarande siffra mellan 10 och 15 procent. Den sammanlagda reklamtiden inklusive 
egenreklamen blev alltså något högre i samtliga fall, där TV6 toppade listan med nästan 
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16 minuter, 26 procent, per timme. Gemensamt för alla kanalerna var att de sände mer 
egenreklam i avbrotten mellan program som kallas blocks, då uppmärksamheten från 
tittarna är lägre, och mindre under avbrotten som kallas breaks.

I tabellen nedan redovisas genomsnittsvärden för antal reklamavbrott per timme, reklam-
avbrottens längd, antal filmer per avbrott och längd per film för de olika kanalerna. För 
fullständig redovisning av den insamlade datan, se Bilaga 2.

Kanal Reklamavbrott / h Avbrottslängd Antal filmer / avbrott Längd / film

TV3 3 3 min 54 s 11,4 20,7 s

TV4 3,33 3 min 15 s 9,5 22,5 s

Kanal 5 2,67 4 min 45 s 13,4 21,6 s

TV6 3,66 3 min 15 s 8,4 23,4 s

Tabell 1. Genomsnittsresultat av innehållsanalys.
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3. Teori
Här redovisas de teorier som senare i rapporten används som utgångspunkt för analys 
och diskussion. Inledningsvis behandlas begreppet reklam ur ett övergripande perspektiv. 
Därefter diskuteras reklamens retorik, undvikande, transmedialt berättande och kontext. 
Avslutningsvis behandlas teorier om dramaturgi.

3.1 Vad är reklam?

Nationalencyklopedin (2012) definierar reklam på följande vis:

“Vanligen ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att 
främja försäljningen av en vara eller tjänst. Via betalt utrymme i olika medier förmedlas 
reklambudskapet, som ofta består av både text och bild, till de potentiella köparna, mål-
gruppen.”

Dagens reklam har sitt ursprung i västvärldens enkla och raka annonser från åren strax 
efter andra världskriget. Det var på den tiden konsumismen växte fram och både 
konsumtionen och produktionen av varor och tjänster ökade ordentligt. Senare, under 
sextio- och sjuttiotalet, började reklamen kritiseras. Många ansåg att reklam skapade 
behov av varor som egentligen inte behövdes. Idag menar de flesta att reklamen är 
nödvändig för att skapa en öppen marknadsekonomi. Dessutom behövs reklam för 
massmediesystemets funktion. (Bergström 2009)

Brierley (2002) skriver i sin bok The Advertising Handbook att reklam ofta används för att 
öka försäljningen av en produkt eller användandet av en tjänst. Han menar dock att detta 
inte alltid är företagens viktigaste mål, ofta är långsiktig vinst viktigare än att bara öka 
försäljningen under en kort period.

3.1.1 Reklam i samhället

Varje människa utsätts varje dag för tusentals reklambudskap (Jedbratt och Lindgren, 
1999). Bergström (2009) skriver att företag ständigt försöker dra åt sig vår uppmärksamhet 
för att exponera sina varumärken och produkter. Så fort vi öppnar en tidning eller startar 
TV:n är reklamen där och påverkar oss, och ofta får budskapen oss att ändra attityd eller 
byta åsikt. Vi kan dock inte ta till oss alla de budskap som konkurrerar om vår 
uppmärksamhet, i så fall skulle vi kollapsa. 
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För att förhindra att alla dessa budskap når oss använder vi oss av selektiv perception, 
vilket innebär att aktivt lyssna eller titta på det vi vill höra eller se. Bergström (2009) ger 
exemplet att när sängen går sönder blir vi helt plötsligt intresserade av sängreklam och det 
är inte förrän då vi upptäcker att sängtillverkarna annonserar så mycket som de gör. 
(Bergström, 2009)

Brierley (2002) skriver att författare, genom sina böcker, började göra marknadsföring 
och reklam till ett yrke redan på 1920-talet. Företagen behövde få de oberäkneliga och 
svårhanterliga konsumenterna att bli mätbara och kontrollerbara. Strax efter andra värld-
skriget föddes marknadsföringskonceptet av amerikanska General Electric Company, 
vilket grundades i att konsumenter föredrar och väljer de varumärken som bäst överens-
stämmer med deras behov. Detta betydde att istället för att först producera varor och sedan 
hitta sätt att sälja dem på började företag tillsammans med specialiserade marknadsförare 
att först identifiera konsumenternas behov för att sedan tillfredställa dessa. Man förutsatte 
alltså att det redan fanns marknader, men för att hitta dessa behövdes undersökningar 
genomföras. Sedan denna tid har marknadsföringskonceptet förfinats, men grunden är 
fortfarande att marknadsföringen ska utgå från kundens behov. Idag består dock en stor del 
av marknadsförares och reklamproducenters yrken av att försöka förändra konsument-
ernas beteenden och behov. Vidare skriver Brierley (2002) att en artikel i marknads-
förings-magasinet Admap påpekar att den moderna marknadsavdelningens uppgift är att 
påverka beteenden, inte bara att öka medvetenheten. Brierley (2002) avslutar dock med 
att säga att marknadsföringskonceptet inte kan fungera i praktiken. Om det hade fungerat 
skulle innovationen bli låg eller helt försvinna och inga nya produkter skulle lanseras. De 
flesta produktmarknadsförare tillämpar vad Brierley (2002) kallar hagelgevärsprincipen 
(eng. shotgun principle), vilket innebär att de först marknadsför sina varor, sedan utför de 
undersökningen. (Brierley, 2002)

3.1.2 Olika typer av TV-reklam

TV-kanalerna erbjuder flera olika typer av reklam för annonsörer; traditionell TV-reklam, 
sponsring av specifika TV-program samt produktplaceringar. Dessutom sänder kanalerna 
egenreklam för sina tjänster och program åtskiljt från den övriga reklamen från externa 
annonsörer.

Traditionell reklam
Annonsörens reklamfilm visas under särskilda avbrott i och mellan TV-program. TV-
kanalerna använder en särskild annonssignatur med ljudsignal för att skilja reklamen från 
programinnehållet. (SFS 2010:696) De flesta TV-kanaler erbjuder annonsörer två olika 
sätt att köpa reklamtid, Specific och Run by station (RBS). Specific innebär att annonsören 
själv bestämmer när reklamen skall sändas och i samband med vilket program. Priset 
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bestäms utifrån uppskattade tittarsiffror, baserade på historik och förväntningar. Något 
specifikt antal kontakter garanteras ej vid denna typ av reklamtidsinköp. RBS innebär 
istället att annonsören köper ett visst antal kontakter i en särskild målgrupp och reklam-
inslagen placeras sedan ut av kanalen på lämpliga tider för att garantera att den avtalade 
nivån uppnås. RBS ger oftast en lägre kostnad per kontakt jämfört med specific.

Sponsring
Annonsören kopplas till ett specifikt TV-program och ett kortare meddelande med 
företagets logotyp och slogan visas i samband med början och slutet av programmet, samt 
vid reklamavbrotten. Sponsrade TV-program får dock inte göra säljfrämjande referenser 
eller uppmuntra till köp av sponsorns produkter. (SFS 2010:696)

Produktplacering
Produktplacering innebär att annonsörens produkter eller tjänster används eller på något 
sätt visas eller nämns i TV- eller filmproduktionen. Denna typ av reklam blir allt vanligare, 
framförallt i filmer där intäkterna från produktplacering ofta står för en stor del av filmens 
finansiering. Stühmeier och Wenzel skriver i sin rapport “Getting beer during 
commercials: Adverse effects of ad-avoidance” (2010) att produktplaceringar har ökat 
med 40 procent mellan 2005 och 2008 för att kompensera den traditionella reklamens 
minskade effektivitet på grund av undvikande. Enlig Bergström (2009) ogillas dock 
produktplaceringar av både tittare, manusförfattare och skådespelare. Tittarna har tröttnat 
på de övertydliga kommersiella inslagen och skådespelarna anser att deras konstnärliga 
frihet kränks (Bergström, 2009).  

3.2 Reklamens retorik

Renberg (2007) definierar retorik som konsten att tala väl och övertygande. I reklamfilms-
industrins värld handlar det dock mer om konsten att övertyga för att göra mottagarna 
intresserade av sina erbjudanden. Enligt Bergström (2009) bör ett reklambudskap endast 
innehålla ett huvudsakligt argument. Detta argument kan emellertid underbyggas av 
stödargument som förstärker budskapets slagkraft. I de fall flera argument används menar 
Bergström (2009) att det starkaste argumentet bör presenteras först, det näst starkaste sist 
och övriga argument däremellan.
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3.2.1 Argumentationsmedel

Renberg skriver i sin bok Retorikanalys (2007) att det finns tre grundläggande retoriska 
strategier som kan användas för att påverka mottagarna; logos, ethos och pathos. Han 
berättar att det var Aristoteles som först myntade begreppen som medel för talare att 
använda för att övertyga sina åhörare. Renberg (2007) skriver följande på sidan 26:

“I praktiken utgör de tre argumentationsmedlen en helhet: tankegångar, ord och argument 
(logos) har alltid en konkret sändare som mottagarna måste förhålla sig till (ethos) och ett 
innehåll som genom värderingar och känslomässiga associationer påverkar mottagarnas 
ställningstagande (pathos).”

Ethos
Ethos har med förtroende och trovärdighet att göra och handlar om att skapa en positiv 
inställning hos publiken. Trovärdigheten kan uppstå på olika sätt, bland annat genom 
sändarens sätt att tala och agera som kan få mottagarna att känna sig bekräftade och 
trygga. Detta kan leda till att de tillåter sig att tänka nya tankar. Denna typ av argument 
syns tydligt när sändaren exempelvis nämner sitt yrke eller sin bakgrund. (Renberg, 2007)

Logos
Logos innebär att man använder logiska resonemang och förnuft för att övertala sin 
publik. Renberg (2007) skriver att logos är den övertygelse som skapas av tanken och 
orden. Han menar att det handlar om att med hjälp av ord och organisering formulera sig 
på sådant sätt att budskapet blir övertygande. Vidare skriver han att argument måste vara 
eller åtminstone verka vara sanna för att ha någon effekt. Ofta syns dessa argument då 
sändaren refererar till vetenskapliga undersökningar eller statistik för att underbygga sina 
resonemang. Det finns två olika typer av bevisföring som används vid logos-
argumentering; deduktion och induktion. Deduktion bygger på logiska tankeoperationer 
medan induktion innebär att generella slutsatser dras utifrån upplevda erfarenheter. 
(Renberg, 2007)

Pathos
Pathos handlar om att övertyga sina mottagare genom att väcka känslor. De grund-
stenar som pathosargumenten utgörs av är glädje, lycka, sorg, vrede, fruktan, harm, hopp, 
avundsjuka och medkänsla. Eftersom pathosargumenten enligt de flesta retoriker är det 
avgörande övertygningsmedlet är det viktigt att veta vilken typ av känsla ett tal eller en 
reklamfilm vill väcka. När det verkligen gäller är det ofta våra känslor och värderingar 
framför förnuftet som avgör. (Renberg, 2007)
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3.3 Undvikande

Som tidigare nämnts utsätts människor varje dag för en stor mängd varumärken och 
reklambudskap. Detta överflöd av reklam gör att folk blir mer resistenta mot budskapen 
och reklamtröttheten ökar (Jedbratt och Lindgren, 1999). Wilbur, Goeree och Ridder 
(2008) utreder i en undersökning hur en ökad mängd reklam påverkar undvikandet och 
därmed TV-publikens storlek. Författarna kommer fram till slutsatsen att en ökning av 
reklamtid med 10 procent motsvarar en minskning av publikens storlek med 15 procent.

Undvikandet kan ske på olika sätt, till exempel genom att tittaren lämnar TV-rummet och 
gör något annat under reklampausen, eller genom att tittaren byter kanal (eng. zapping) 
eller spolar förbi reklamen med hjälp av en PVR-mottagare (eng. zipping) (Wilbur, 2008). 
Wilbur (2008) menar att zapping medför större risk för tittaren, då tittaren dels riskerar 
att missa när reklamen är slut och dels riskerar att kanalen han eller hon byter till också 
sänder reklam eller innehåll som inte attraherar tittaren. Zipping medför inga sådana 
risker, vilket förklarar varför en majoritet av tittare med PVR-mottagare föredrar att se 
programmen med viss fördröjning för att kunna spola förbi reklamen (Wilbur, 2008). 
Enligt statistik från Nordicom (2011) hade 23 procent av sveriges befolkning år 2010 
tillgång till PVR-mottagare i hemmet.

Enligt den svenska organisationen Reklamkraft (2012) är det endast 10 procent som 
undviker deras reklam under prime time-sändningar. Många undersökningar visar dock på 
ett högre antal, ungefär 20 procent, och med ytterst små variationer mellan olika program-
kategorier (Schweidel och Kent, 2010).

3.4 Transmedialt berättande

I boken Konvergenskulturen (2008) skriver Jenkins om transmedialt berättande. Han 
skriver att en transmedial berättelse förmedlas i flera medier där den enskilda berättelsen i 
varje medie är en del av helheten. Vidare skriver han att den transmediala berättelsen blir 
som bäst om varje medie får göra vad det är bäst på. Jenkins (2008) exemplifierar: “en 
berättelse kan introduceras i en film och sedan utvidgas genom TV, romaner och serietid-
ningar; dess värld kan utforskas i spel eller upplevas som en attraktion på ett nöjesfält”. 
Dock måste varje del vara fristående, publiken ska inte behöva ha sett en del för att förstå 
en annan. Det gäller att hitta den rätta balansen mellan att ge berättelsen ett djup som kan 
leda till ytterligare konsumtion utan att skapa för mycket upprepningar som kan få 
anhängarna att tröttna. Om den transmediala berättelsen hanteras på rätt sätt hålls 
konceptet levande vilket leder till att publikens tillgivenhet kvarstår. (Jenkins, 2008)
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Vidare skriver Jenkins (2008) att en framgångsrik transmedial berättelse lockar olika 
målgrupper genom att lägga fram sitt innehåll på olika sätt i de olika medierna. På grund 
av att olika delar av marknaden attraheras av olika medier kan denna metod fånga många 
målgrupper och därmed öka genomslaget (Jenkins, 2008). Som exempel på en transmedial 
berättelse skriver Jenkins (2008) på sidan 100-101 om bröderna Wachowskis The Matrix; 

“den första filmen väckte publikens intresse, ett antal tecknade serier på internet stillade 
de mest fanatiska fansens sug efter mer information, anime-versionen släpptes i väntan på 
den andra filmen, vars premiär sammanföll med lanseringen av datorspelet för att utnyttja 
publiciteten maximalt”.

3.4.1 Additiv förståelse

Även om skaparna av transmediala berättelser inte har full kontroll över de intryck 
publiken tar med sig så försöker de modellera publikens tolkningar. Jenkins (2008) har 
genomfört en intervju med Niel Young där de diskuterar additiv förståelse. Young menar 
att om en kampanj eller berättelse visas i flera medier är det viktigt att åskådaren förstår att 
det är samma berättelse som visas överallt. Om berättelsen i ett visst medium tillför nya 
detaljer till berättelsen i det ursprungliga mediet kan publikens uppfattning av hela huvud-
berättelsen förändras. En film som exempelvis kompletteras av ett datorspel som avslöjar 
nya detaljer som inte framgick i filmen kan göra att berättelsen kan tolkas på ett helt nytt 
sätt. (Jenkins, 2008)

3.5 Kontext

Som tidigare nämnts kan reklaminköpare välja att få sin reklamfilm visad i samband med 
specifika program. Detta innebär dels att möjligheten att nå rätt målgrupp ökar, men även 
att reklamfilmens effektivitet kan variera beroende på sammanhanget den visas i. I en 
artikel publicerad i The Journal of Advertising år 1998 skriver Aylesworth och MacKenzie 
att kontexten som reklamfilmen visas i kan ha stor inverkan på hur framgångsrik den blir. 
Den studie som de genomförde gav resultatet att TV-tittare som precis har sett ett program 
som har givit dem ett negativt humör alstrar betydligt färre positiva kognitioner om de 
efterföljande reklamfilmerna än de tittare som är på positivt humör. Det visade sig även att 
både TV-tittare med positivt och negativt humör genererade lika mycket negativa 
kognitioner om reklamfilmerna. 

Aylesworth och MacKenzie (1998) menar att de kognitioner som TV-tittarna genererar 
om en reklamfilm ger insikt i hur deras attityd till reklamfilmen är, vilket i sin tur ger 
insikt i deras attityd till varumärket såväl som reklamfilmens framgång. Därför anser de 
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att marknadsförare bör vara medvetna om vilka faktorer som påverkar TV-tittarnas humör. 
Även Batra och Stayman (1990) drar slutsatsen att TV-publikens humör är en av de 
faktorer som påverkar hur en reklamfilm uppfattas.

Bergström (2009) skriver om inre och yttre kontext. Den inre kontexten består av filmens 
egna uttryck. Detta uttryck kan gestaltas på olika sätt för att skapa olika typer av känslor 
och stämningar. Bergström (2009) menar att element i en bild eller i en film som inte 
verkar stämma gör mottagaren intresserad, exempelvis en modell med en vit sidenblus i en 
smutsig verkstad. Den yttre kontexten utgörs av den miljö som en reklamfilm omges av. 
Denna typ av kontext är viktig eftersom filmens sammanhang kan förändra uppfattningen 
av dess innehåll. Reklamfilmen kan harmonisera eller disharmonisera med den yttre 
kontexten. Bergström (2009) skriver att om man vill bli uppmärksammad av publiken är 
det bättre att sticka ut än att smälta in. (Bergström, 2009)

3.6 Dramaturgi

Ordet drama betyder handling på grekiska, och dramaturgi är läran om hur man 
strukturellt bygger upp en film eller berättelse på ett bra och ändamålsenligt sätt. 
Dramaturgin har sitt ursprung i teaterkulturen i antikens Grekland, från de återkommande 
fester som arragerades till vinguden Dionysos ära. Under dessa festligheter framfördes 
passionerad körsång, så kallade dithyramber, för att behaga och hylla Dionysos. 
Dithyramberna hade ursprungligen ingen handling, men kom senare att utvecklas genom 
författaren Thespis, som introducerade dialog och handling i sina verk. Utvecklingen gick 
sedan snabbt och flera dramaturgiska former skapades, till exempel det episka dramat och 
komedin. (Granath, 2006)

Enligt Granath (2006) finns det i den moderna dramaturgin tre viktiga begrepp: 
presentation, överenskommelse och framåtrörelse. Alla filmer börjar med en 
presentation, då något händer eller visas som karaktäriserar filmens tema eller dramatik 
och skapar förväntningar. Överenskommelse handlar om hur världen är utformad i 
filmen och vilka spelregler som gäller. Överenskommelsen sker ofta direkt i samband med 
presentationen. I komedifilmer finns det till exempel en outtalad övernskommelse om att 
i stort sett vad som helst kan hända, eftersom det roliga i komedier ofta är det oväntade, 
det som bryter mot det som är normalt. Framåtrörelse går ut på att engagera publiken och 
skapa förväntningar genom att antyda om kommande händelser, utan att avslöja för my-
cket. Framåtrörelse kan också sägas vara oordning och kaos. Det kan vara en olycka som 
händer eller ett hinder som uppstår, som karaktärerna tvingas övervinna för att upprätta 
ordning igen. (Granath, 2006)
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Granath (2006) har genomfört en intervju med Peter Kandimaa, som är copywriter och har 
lång erfarenhet av TV-reklam. Kandimaa menar att reklamfilm är uppbyggd på samma sätt 
som all annan film, men att överenskommelsen måste ske mycket snabbare eftersom man 
ofta bara har 20 sekunder på sig att berätta en historia. Granath (2006) skriver vidare att på 
de 20-30 sekunder man har på sig måste man hinna förmedla sitt budskap och väcka 
publikens vilja att köpa produkten eller tjänsten. Enligt Granath (2006) är det genom 
upprepning publiken påverkas, och meningen är att man ska se en reklamfilm flera gånger.
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4. Undersökningen
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av det insamlade datamaterialet. 
Inledningsvis redovisas de personliga intervjuerna med reklamfilmsproducenter på företag 
i Norrköping. Därefter åskådliggörs det insamlade datamaterialet från de tre genomförda 
e-postintervjuerna.

4.1 Personliga intervjuer

Här presenteras de personliga intervjuer som genomförts. Texterna nedan är samman-
fattningar av det transkriberade materialet och alla namn är fingerade. Intervjumaterialet 
kan ses i sin helhet i Bilaga 3. De personer som intervjuades var Magnus och Anders. 
Båda arbetar med produktion av reklamfilm på företag i Norrköping. Magnus har arbetat 
som Art Director och mediaproducent i 6 år, och han har även erfarenhet som speldesigner. 
Anders arbetar sedan två år tillbaka som chef för film och ljudproduktion och han har varit 
i branchen, bland annat som projektledare, sedan 2005.

4.1.1 Första personliga intervjun: “Magnus”

Den första frågan som ställdes i intervjun var hur Magnus trodde att reklamfilmernas 
effektivitet påverkas av att det idag sänds mycket mer reklam på TV än tidigare. 
Magnus var av uppfattningen att fler och fler personer helt undviker att titta på TV-
reklamen eftersom det är så mycket. Själv tar han oftast fram sin smartphone eller laptop 
så fort det blir reklam. Angående den hårdnande konkurrensen mellan reklamfilmerna tror 
han att företagen idag behöver sända en reklamfilm flera gånger under samma kväll för att 
få ett bra genomslag. Magnus nämner till exempel en lyckad reklamsatsning från 
varuhuskedjan Åhlens, där samma reklamfilm ofta sändes flera gånger under samma 
break, både i början och i slutet.

På frågan om de på företaget gör något särskilt med sina produktioner för att hantera det 
ökade utbudet svarade han att de jobbar mycket med att försöka få fram en tydlig copy. 
Magnus tycker att produktionerna har blivit lite mer inriktade på kortsiktig försäljning, 
och mindre kraft läggs på att skapa något orginellt. Han upplever att det tidigare var mer 
“Rock’n Roll”, alltså att företagen var mer benägna att testa nya lösningar eller gå ifrån 
normer i större utsträckning än idag.

Magnus tror att en av de viktigaste faktorerna för en lyckad reklamfilm är hur den byggs 
upp strukturellt. Han menar att filmen hela tiden skall ha en framåtrörelse och ökande puls. 
Eftersom en reklamfilm oftast varar i endast 20 till 30 sekunder måste tittarens intresse 
fångas med en gång. Magnus tror inte att humor alltid är bra att använda i reklamfilm, ofta 
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fokuseras det för mycket på det lustiga och själva erbjudandet eller budskapet hamnar i 
skymundan. Han anser att en bra reklamfilm ska beröra och lämna en eftertanke.

Magnus tycker att användandet av kompletterande medier idag är större än tidigare. 
Framförallt gör de stora kunderna sällan enbart en TV-reklam utan satsar mer på hel-
täckande kampanjer i TV, tidningar och på Internet. Han tror att detta beror mycket på 
att TV-tittandet idag inte är lika viktigt som tidigare, och också att reklam-undvikandet 
påverkar mycket. På frågan hur han tror att TV-reklamen kommer att se ut i framtiden, om 
det finns någon smärtgräns för mycket reklam folk accepterar i TV svarar han att TV 
troligtvis inte kommer att finnas kvar särskilt länge till i sitt nuvarande format. Magnus 
tror inte att TV-tablån finns kvar om 10 år, utan att folk själva kommer att välja vilka 
program de vill se och när, ungefär som SVT Play och liknande tjänster. Han är dock över-
tygad om att reklamen kommer att finnas kvar även i en sådan framtid, eftersom reklam 
alltid behövs.

4.1.2 Andra personliga intervjun: “Anders”

Den första frågan som ställdes var precis som i den föregående intervjun hur det ökade 
reklamutbudet i TV påverkar reklamfilmernas effektivitet. Anders svarade att det blir mer 
påfrestande för mottagarna att ta till sig annonsörernas budskap ju mer film som visas 
och ju längre reklamavbrotten blir. Hans uppfattning är att det nu för tiden är många fler 
som irriterar sig på TV-reklamen. För 15 år sedan hade reklamfilmen en helt annan status, 
Anders menar att folk då gick på bio bara för att se reklamen som visades innan filmen 
började.

Vidare berättade Anders att varje person dagligen möts av jättemånga reklambudskap, 
varumärken och medier. På morgonen läser man tidningen, man lyssnar på radio i bilen 
på väg till jobbet, kollar på webbtv på lunchrasten och ser på vanlig TV när man kommer 
hem på kvällen. Med detta menade Anders att TV-reklamen idag bara är en liten del av det 
stora bombardemang av reklam som varje människa tar del av varje dag. Han menar att 
det stora reklam- och medieutbudet har gjort att det idag finns en annan typ av 
medvetenhet hos folk. För att få ett stort genomslag måste reklamfilmen vara bra. Anders 
poängterar att ordet “bra” i reklamsammanhang kan betyda många olika saker, men en av 
de viktigaste egenskaperna är att reklamfilmen uppmärksammas. Han menar att det som 
uppmärksammas mest är det som sticker ut, men en reklamfilm behöver inte bli 
framgångsrik och effektiv bara för att den är utstickande.

Angående reklamfilmernas utformning svarade Anders att arbetet skiljer sig mycket 
beroende på vilket varumärke som ska marknadsföras. Det är stor skillnad på att producera 
en reklamfilm för ett känt och ett okänt varumärke. Anders menar att en kampanj för ett 
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känt varumärke kan bli framgångsrik även om den producerade reklamfilmen håller låg 
kvalitet. Ett okänt varumärke behöver dock marknadsföras med en bättre reklamfilm för 
att uppmärksammas. Vilken typ av retorik eller genre som är mest effektiv anser han beror 
mycket på vilken typ av produkt det är som marknadsförs. Anders tycker till exempel 
humor är väldigt effektivt för att sticka ut, även om det finns många risker med det också. 
Framförallt menar han att humorn kan ta bort fokus från själva erbjudandet eller 
varumärket, samt att det faktiskt måste vara roligt också. Det är enligt Anders svårt att få 
till en humoristisk reklamfilm.

Anders upplever inte att varken han själv eller andra reklamfilmsproducenter idag 
innehållsmässigt bygger upp reklamfilmerna annorlunda mot tidigare. Den största 
produktionsmässiga skillnaden anser han ligger i vad beställarna förväntar sig av 
produktionsbolagen. På grund av att det idag finns fler kanaler att annonsera i har reklam-
köparna fått en helt annan status, de har mer makt idag. Många reklamköpare förväntar 
sig korta leveranstider från produktionsbolagen vilket ofta leder till att produktionerna 
inte blir lika välplanerade och genomtänkta som de var förut. Anders upplever att många 
annonsörer inte planerar så långt i förväg, utan de satsar på snabba och korta kampanjer 
som fokuserar på kortsiktig försäljning. Förr var det vanligare att kampanjer planerades 
långt innan de genomfördes och sedan var de verksamma en mycket längre tid än vad de 
är idag.

Anders menar att det idag är större konkurrens på lokal nivå för reklamfilms-
producenterna. Det dyker hela tiden upp nya, små företag som kan erbjuda produktioner 
till låga priser. Detta leder till att annonsörerna tar produktionen för givet. Först köper de 
reklamtid i en TV-kanal och sedan planeras filmen, vilket i många fall kan betyda att 
filmerna måste produceras på bara någon vecka. Anders upplever även att många 
annonsörer idag lägger en större del av budgeten på inköp av reklamtid vilket ofta gör att 
reklamfilmsproduktionen blir lidande.

Anders hade ingen egen uppfattning om hur stor andel av tittarna som undviker reklamen 
helt, men han tror inte att TV-reklam är särskilt uppskattat. Han tror att de flesta är ganska 
ointresserade av reklamen, framförallt idag när det är så mycket. Personligen undviker 
han alltid reklamen, men han trodde själv det kunde ha mycket att göra just med att han 
sitter och jobbar med reklam hela dagarna. Anders trodde inte riktigt på Reklamkrafts 
(2012) påstående att endast 10 procent av TV-tittarna undviker reklamen, han tror siffran 
är mycket högre. Framförallt tror han inte att folk sitter kvar och aktivit tittar på reklamen. 
En metod som Anders använder för att minska undvikandets påverkan är att arbeta med 
ljudet. Anders menar att det är viktigt att kommunicera varumärket och erbjudandet med 
ljud, och inte bara ha “pling-plong-musik”, så att även de som gått ut till köket kan ta del 
av budskapet.
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4.2 E-postintervjuer

Här presenteras de tre genomförda e-postintervjuerna. Även här är namnen fingerade. Alla 
informanter arbetar med reklamfilm på kända svenska produktionsbyråer i Stockholm som 
har producerat reklamfilmer åt många stora företag. Samtliga informanter har många års 
erfaranhet av yrket. Texterna nedan är sammanfattningar av infomanternas svar. Intervju-
materialet kan ses i sin helhet i Bilaga 4.

4.2.1 Frågor och svar

Den första frågan som ställdes i e-postintervjuerna var följande: De senaste 10 åren har 
andelen reklam i svenska TV-sändningar ökat kraftigt. Hur tror du detta påverkar 
reklamens effektivitet? Peter och Sture var överens om att det på grund av att det blir mer 
reklam i TV blir svårare att nå ut med ett reklambudskap. Sture svarade att det finns en 
stor risk för att försvinna i bruset och att det idag krävs mer för att ta plats, något som kan 
göras antingen genom ökad reklamfrekvens, kreativitet eller en kombination av de båda. 
Annika trodde däremot inte att den ökande andelen reklam påverkade reklamens 
effektivitet. Hon menar istället att TV fortfarande är en effektiv kanal för marknadsföring, 
trots att det dykt upp många konkurrerande alternativ de senaste åren. Annika skrev: “Bra 
reklam kommer alltid att ta för sig men även mindre bra reklam syns och mäter effekt i 
TV”.

Fråga nummer två löd enligt följande: Gör ni något för att hantera det ökade reklamut-
budet, och i så fall vad? Peter och Annika svarade att de strävar efter att reklamfilmena 
ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Annika tillägger att de försöker göra tydlig reklam 
och att de breddar markadsföringskampanjerna genom att annonsera i många medier på 
samma gång. Sture hanterar det ökande reklamutbudet genom att skapa film som tittaren 
vill och orkar se samt genom att göra film som tar plats. Peter svarade även att han tror att 
alla reklamfilmsproducenter strävar efter att sticka ut.

Den tredje frågan var: Vilka är enligt dig de viktigaste framgångsfaktorerna för en effek-
tiv reklamfilm? Alla tre informanterna anser att en av nycklarna till framgång är tydlighet. 
Både Peter och Sture nämnde att budskapet ska vara tydligt medan Annika svarade att det 
är tanken med filmen som ska vara tydlig. Annika menar att en reklamfilm kan vara tydlig 
utan att skriva tittarna på näsan. Vidare skrev Annika att en film som är intressant men som 
inte kommunicerar avsändarens avsikter troligtvis inte kommer att sälja. Peter påpekade att 
en annan viktig faktor är att ha en bra idé. Han menar även att idén påverkar utformningen 
av reklamfilmen. Beroende på produkt, behov och idé är reklamfilmspoduktionen ibland 
ett hantverk och ibland enbart försäljning. Enligt Sture är det även viktigt att en reklamfilm 
berör mottagaren, men om det är genom humor eller andra känslor har ingen betydelse.
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Den fjärde frågan var följande: Hur tror du att en reklamfilms genre (humor, förtroende, 
känslor, etc.) påverkar dess effektivitet, och skiljer det sig mellan olika produkt-
kategorier? Peter menar att reklamfilmens genre påverkar dess effektivitet och han tror 
även att det skiljer sig mellan olika produktkategorier. Han svarade att om en reklamfilm 
ska leda till köp måste den både skapa förtroende och väcka känslor. Vad gäller att väcka 
känslor tillade han att humor inte alltid behöver vara rätt. Sture svarade att reklamfilmens 
manus och ton måste vara relevant för den produkt eller tjänst som marknadsförs. Han 
exemplifierade genom att säga att det inte ska vara en “galen och korkad gubbe” i en 
reklamfilm som ska skapa förtroende och som marknadsför en allvarlig produkt. Sture 
tillade dock: “eller så ska det vara just det, för att sticka ut”. Annika trodde inte att effekten 
av reklamfilmens genre skiljer sig mellan olika produktkategorier. Hon skrev att deras mål 
är att beröra tittarna och att reklamfilmen ska vara relevant. Reklamfilmen ska även 
intressera den enskilda tittaren, men om det görs genom humor, drama eller 
skräckpropagande spelar ingen roll.

Den femte och sista frågan löd enligt följande: Arbetar ni med andra medier som sam-
spelar med reklamfilmerna? Gör ni det mer eller mindre idag än för några år sedan? Peter 
och Sture svarade båda att de i allt större utsträckning kompletterar en reklamfilm med 
kampanjer i andra medier. Sture använder sig av webb och stillbild medan Peter svarade 
att han använder webb och tryck. Peter utvecklar sitt svar och menar att särskilt webb och 
sociala medier har större betydelse idag är för några år sedan. Han menar även att många 
väljer bort TV för att enbart visa sina reklamfilmer på webben, ett sådant exempel är 
amerikanska klädjätten Nike. Annika svarade att företaget hon jobbar för borde arbeta mer 
med kompletterade medier än vad de gör idag. Hon avslutade med att säga: “Men 
intentionen är såkart att hitta ett samspel i alla produktioner”.
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5. Analys och resultat
I detta kapitel presenteras analysen och arbetets resultat. Resultatet baseras på de teorier 
som behandlas i teorikapitlet och sammanfattningarna av de genomförda intervjuerna 
som presenteras i undersökningsdelen.

5.1 Det ökade reklamutbudets påverkan på reklamens effektivitet

Majoriteten av informanterna var överens om att det idag är svårare att nå ut med ett 
reklambudskap än vad det var för några år sedan. På grund av det ökade utbudet är risken 
att försvinna i bruset större och därför krävs det idag mer för att synas. Informanternas 
antaganden styrks av Jedbratt och Lindgrens (1999) teori om att ökad mängd reklam leder 
till försämrat genomslag.

Som nämndes i inledningen av rapporten har andelen reklamtid i TV-sändningar 
dubblerats sedan 2006. Enligt Wilbur, Goeree och Ridder (2008) innebär en ökning av 
reklamtid med 10 procent en minskning av TV-publikens storlek i reklampauserna med 15 
procent. Detta skulle i teorin innebära en kraftig minskning av publikstorleken de senaste 
åren. Reklamkraft (2012) rapporterar att många undersökningar visar att reklamtittandet 
minskar, men under deras prime time-sändningar är det enligt deras egna mätningar ändå 
90 procent av tittarna som ser reklamen. Anders var skeptisk till dessa mätningar och var 
övertygad om att undvikandet är större än så. Han trodde framförallt att det är en stor 
andel av tittarna som lämnar TV-rummet och inte tittar aktivt på reklamen. Ett sätt de 
arbetar för att möta detta är med ljud. Anders menar att det är viktigt att kommunicera 
varumärket och erbjudandet med ljud, och inte bara ha någon generisk bakgrundsmusik så 
att även de som lämnat rummet har chans att ta del av budskapet.

Det finns många teorier om vilka faktorer som bidrar till det ökade undvikandet. Enligt 
den tidigare nämnda enkätundersökningen i Aftonbladet är nära 98 procent av TV-tittarna 
negativt inställda till reklam. Magnus berättade i intervjun att han tror att den stora 
mängden reklam är den största anledningen till undvikandet. Anders upplever också att det 
är en stor del av TV-publiken som irriterar sig på reklamen i TV. En av anledningarna till 
detta kan enligt honom vara att mer reklamfilm och längre reklamavbrott gör att det blir 
påfrestande för mottagarna att ta till sig budskapen.

Endast en av informanterna var av uppfattningen att den ökade mängden reklam inte 
påverkar dess effektivitet. Informanten trodde att bra reklam alltid kommer att ta för sig 
och att även mindre bra reklam syns och ger effekt. Personen instämde med Reklamkraft 
om att TV fortfarande är en effektiv kanal för marknadsföring och upplevde inte att det är 
svårare att nå ut med ett reklambudskap idag.
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5.2 Framgångsfaktorer

För att annonsörerna ska få fortsatt god utdelning av sina investeringar måste reklamfilms-
producenterna hantera den ökade konkurrensen om tittarnas uppmärksamhet. Det finns 
många faktorer som påverkar en reklamfilms framgång. Magnus tror att en effektiv metod 
för att öka en reklamfilms genomslag är att sända den ofta och gärna flera gånger under 
samma reklamavbrott. Magnus får medhåll från Sture som också tror att frekvent sändning 
får en reklamfilm att synas i mängden. Även Granath (2006) menar att frekvensen är en 
av de viktigaste framgångsfaktorerna, och att det är genom upprepning publiken påverkas. 
Granaths (2006) teori stämmer således väl överens med informanternas åsikter.

En annan viktig faktor är enligt flera av informanterna reklamfilmens kvalitet. Fredlund 
(2012) tror att allmänhetens negativa inställning till reklam beror mycket på att reklamen 
idag håller för låg kvalitet och kreativ nivå. Anders tror att en anledning till att reklam-
filmer idag håller lägre kvalitet är att annonsörerna investerar en större del av budgeten 
i reklamtid, och mindre på själva produktionen. Han menar att reklamfilmen hade en 
mycket högre status för 15 år sedan. Både Peter och Annika strävar alltid efter att deras 
produktioner ska hålla så hög kvalitet som möjligt. Sture menar att eftersom upprepning är 
viktigt för genomslaget är det viktigt att kvaliteten är såpass hög att tittarna vill och orkar 
se reklamfilmen många gånger. Anders anser att en reklamfilm måste vara riktigt bra för 
att uppmärksammas. Han tillade dock att “bra” kan betyda många saker i reklam-
sammanhang. Anders menade även att vikten av hög kvalitet beror på om varumärket som 
ska marknadsföras är känt eller okänt för TV-publiken. Ett känt varmärke kan skapa 
försäljning med en lågkvalitativ reklamfilm eftersom mottagarna redan vet vad 
varumärket står för och vilken kvalitet deras varor håller. Om däremot ett okänt varumärke 
skulle marknadsföras med en lågkvalitativ reklamfilm kommer mottagarna direkt att 
förknippa varumärket med låg kvalitet, eftersom reklamfilmen då är det enda de har att 
grunda sin uppfattning på. Att kvalitet är en avgörande framgångsfaktor bekräftas av 
Cramphorn och Meyers (2009) undersökning, som konstaterar att reklamfilmens sevärdhet 
är den viktigaste faktorn för hög effektivitet.

Den övervägande delen av informanterna upplever att reklamfilmer idag i större 
utsträckning kompletteras av annonsering i andra medier. På detta vis breddas marknads-
föringskampanjerna och exponeringen ökar. Magnus tror att kompletterande medier 
behövs på grund av att TV-tittandet idag inte är lika viktigt som tidigare, men även för 
att undvikandet av TV-reklamen påverkar dess effektivitet negativt. Peter anser att webb 
och sociala medier har en betydligt större roll idag än för några år sedan. Han menar att 
webben har blivit en så kraftfull marknadsföringskanal att många annonsörer helt väljer 
bort TV för att endast visa sina reklamfilmer via Internet, men att det även är vanligt att 
reklamfilmer kompletteras av tryckta medier. Även Annika arbetar med annonsering i 
flera medier samtidigt, men tycker ändå att det finns utrymme för att utöka denna typ av 
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marknadsföring. Enligt Annika är intentionen alltid att hitta ett samspel mellan 
produktionerna. Ett sätt att göra detta är att låta varje medie förmedla en egen del av 
budskapet, så kallat transmedialt berättande (Jenkins, 2008). En liknande metod är vad 
Jenkins (2008) kallar additiv förståelse, där berättelsen i varje medie skall tillföra nya 
detaljer till huvudberättelsen.

Magnus hävdade att reklamfilmernas strukturella uppbyggnad har stor påverkan på dess 
effektivitet. Eftersom en reklamfilm oftast inte varar längre än 30 sekunder är det 
viktigt att tittarnas uppmärksamhet fångas direkt. Han menar att filmen hela tiden skall ha 
en framåtrörelse och en ökande puls. En allmänt accepterad dramaturgisk modell inom 
reklamfilm är enligt Magnus att spänningen under filmens första två tredjedelar ständigt 
trappas upp. Därefter följer en kort paus och sedan når filmen sitt klimax. Granath (2006) 
skriver att på de få sekunder avsändaren har på sig måste budskapet förmedlas så att 
publikens vilja att köpa produkten eller tjänsten väcks. Framåtrörelsen som Magnus 
nämner är enligt Granath (2006) en av de viktigaste delarna i den moderna dramaturgin, 
tillsammans med presentation och överenskommelse. Den sista faktorn för genomslags-
kraft, som nämndes av flera av informanterna, var att ha ett tydligt budskap. Annika 
menade att en reklamfilm som inte kommunicerar avsändarens intentioner inte kommer att 
sälja, även om den är intressant. Avsändaren får dock inte vara övertydlig så att 
mottagaren känner sig dumförklarad.

5.3 Genrer och retorik

Enligt samtliga informanter är den mest effektiva strategin att bygga reklamfilmerna på 
pathos-argumentation. Målet med reklamfilmsproduktionen är alltså att de filmer som 
skapas ska beröra mottagarna och väcka känslor. Under genomförandet av förstudien 
observerades att annonsörer ofta använder en kombination av pathos, ethos och logos 
för att övertyga mottagarna. Att kombinera olika typer av argument kan enligt Peter vara 
avgörande för att reklamfilmen ska leda till försäljning. Flera informanter betonade dock 
vikten av att anpassa filmens genre efter den specifika produktkategorin, vilken typ av 
retorik som används beror alltså mycket på vilken typ av produkt det är som marknadsförs. 
Sture menar att om det är en allvarlig produkt, till exempel en medicin eller en banktjänst, 
som marknadsförs bör det retoriska greppet vara anpassat för att skapa förtroende. Sture 
anser dock att det ibland kan vara effektivt att göra motsatsen för att sticka ut. Anders 
berättade i intervjun att han tror att en utstickande reklamfilm skapar uppmärksamhet, men 
han tillade att uppmärksamhet inte alltid behöver leda till att reklamfilmen blir framgångs-
rik och effektiv. Att en utstickande film skapar uppmärksamhet bekräftas av Bergström 
(2009), som menar att en mottagare blir intresserad av element i en film som inte 
harmoniserar med den inre kontexten. Bergström (2009) skriver att det är bättre att sticka 
ut än att smälta in om man vill bli uppmärksammad.
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Informanterna var av uppfattningen att reklamfilmernas genre inte påverkar effektiviteten i 
lika stor utsträckning som det retoriska greppet gör. Sture och Annika menar att det är 
viktigt att en reklamfilm berör mottagaren, men det har ingen betydelse om det görs 
genom humor, dramatik eller skräckpropaganda. Angående humor svarade både Magnus, 
Anders och Peter att man ska vara försiktig med användandet. Anders menade att det är 
svårt att få till en humoristisk reklamfilm som faktiskt är rolig. Både Anders och Magnus 
ansåg dessutom att själva budskapet i filmen ofta glöms bort när mottagarna fokuserar för 
mycket på det som är roligt. Magnus tyckte även att reklamfilmer som bygger på humor 
oftast ändå bara är roliga första gången man ser dem, därefter blir de bara irriterande.
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6. Slutsatser och diskussion
I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån analysen. Här besvaras även fråge-
ställningen. Därefter presenteras de rekommendationer som nämndes i inledningen. 
Avslutningsvis diskuteras arbetet och förslag på vidare forskning.

6.1 Slutsatser

Frågeställningen som presenterades i rapportens inledning var: “Hur hanteras det ökade 
reklamutbudet av reklamfilmsproducenter?”. Studien pekar på att ett ökat reklamutbud 
påverkar TV-reklamens effektivitet negativt. Det ökade utbudet leder till att annonsörerna 
måste sända reklamfilmerna fler gånger för att få ett bra genomslag. Detta innebär att 
många annonsörer idag spenderar mer pengar på inköp av reklamtid och 
mindre på produktionen, vilket ofta resulterar i reklamfilmer av låg kvalitet. Både den 
ökade mängden reklam och reklamfilmernas försämrade kvalitet påverkar tittarnas 
inställning till reklam negativt. En övervägande majoritet av Sveriges TV-tittare uppger 
att de blir störda av reklamen i TV. På grund av att många nisch-kanaler har växt fram de 
senaste åren är det idag lättare för annonsörer att nå en specifik målgrupp med TV-reklam. 
Det ökade kanalutbudet kan dock innebära att det blir svårare att nå en bred publik. 
Annonsörer som vill nå en stor målgrupp kan bli tvungna att annonsera i flera kanaler och 
andra medier, vilket ökar reklamkostnaderna.

Analysen visar att det finns ett antal olika metoder som används av reklamfilms-
producenterna för att hantera dessa problem. Förutom att sända reklamfilmerna oftare och 
att investera i högkvalitativa produktioner och kompletterande annonser i andra medier 
arbetar producenterna mycket med reklamfilmernas dramaturgiska uppbyggnad och 
budskapets tydlighet. De dramaturgiska modeller som används syftar till att snabbt fånga 
tittarnas uppmärksamhet och få dem att behålla intresset genom ständig framåtrörelse. Att 
man arbetar med tydlighet kan till exempel innebära att avsändarens logotyp och 
erbjudande ligger kvar någon sekund extra i reklamfilmens slut för att tittarna ska hinna 
uppfatta budskapet. Ett annat sätt att vara tydlig är att arbeta med ljud så att även de 
mottagare som inte aktivt tittar på TV-reklamen kan ta del av budskapet.

En av de viktigaste och mest effektiva metoderna för att skapa framgångsrik TV-reklam 
är att väcka mottagarnas känslor. Den retorik som används för att göra detta bör anpassas 
efter typen av produkt som marknadsförs, exempelvis bör en reklamfilm för en allvarlig 
produkt, som banktjänster eller läkemedel, vara utformad för att skapa förtroende. Många 
gånger är det bra att kombinera olika typer av argumentation för att så många mottagare 
som möjligt ska bli övertygade. En annan effektiv metod för att bli uppmärksammad är 
att spela på humor, men vår undersökning visar att det finns stora risker med att använda 
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humor i reklam. Om man inte lyckas fullt ut är det lätt att mottagarna endast fokuserar på 
det roliga och missar själva erbjudandet. Det bästa sättet att skapa uppmärksamhet är att 
producera reklamfilmer som sticker ut och på olika sätt skiljer sig från konkurrenterna.

Avslutningsvis kostar framgångsrik reklam i dagens reklamtäta TV-sändningar mycket 
pengar. För att få stort genomslag räcker det inte med att investera i antingen hög-
kvalitativa reklamfilmsproduktioner eller mycket sändningstid. En reklamfilm av hög 
kvalitet som bara sänds ett fåtal gånger ger dåligt genomslag eftersom det dels är svårt att 
få ett budskap att fastna utan upprepning, och dels eftersom endast en liten del av TV-
befolkningen kommer att se reklamfilmen. Låg kvalitet och mycket sändningstid kan 
visserligen ge genomslag för etablerade varumärken, men bäst effekt ges genom både hög 
kvalitet och mycket sändningstid.

6.1.1 Rekommendationer

Nedan följer ett antal kortfattade rekommendationer baserade på analysen, för hur reklam-
filmsproducenter kan arbeta för att möta den ökade mängden reklam i TV.

 Planera reklamfilmens dramaturgiska uppbyggnad så att publikens uppmärksamhet  
 fångas direkt. Därefter ska filmen hela tiden ha en framåtrörelse så att intresset   
 bibehålls.

 Se till att reklamfilmens budskap framgår tydligt och att det inte kan misstolkas.
 Det är viktigt att hitta den rätta balansen för att inte vara varken övertydlig eller   
 otydlig.

 Väck känslor hos mottagarna. Om en eftertanke lämnas är chansen att de kommer   
 ihåg reklamfilmen större.

 Var försiktig vid användande av humor. Tittarna missar ofta själva budskapet och   
 fokuserar bara på det roliga. Vad som är roligt är dessutom väldigt subjektivt.

 Kombinera olika typer av argument, men anpassa retoriken efter typen av produkt  
 som marknadsförs.

 Arbeta med ljud så att även de som lämnar TV-rummet uppfattar budskapet. 
 Tittarna ska kunna ta till sig budskapet utan att titta på reklamfilmen.

 Sänd reklamfilmen ofta, gärna flera gånger under samma reklamavbrott. Det är   
 genom upprepning publiken påverkas.

 Se till att produktionen håller hög kvalitet, särskilt om du marknadsför ett mindre   
 känt varumärke.

 Komplettera reklamfilmen med annonsering i fler medier för att nå en större 
 publik.
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6.2 Diskussion

Arbetet har överlag gått väldigt bra, men några mindre svårigheter har uppstått under 
arbetets gång. Bland annat var det inledningsvis svårt att hitta lämpliga informanter som 
ville ställa upp på en intervju. Som vi tidigare nämnt löste vi detta genom att kontakta 
företag utanför Östergötland med erbjudande om att besvara våra frågor via e-post. För 
att få svar från personer med rätt erfarenhet och kompetens kontaktade vi de produktions-
bolag som vi visste har arbetat under lång tid med både rikstäckande och internationell 
reklamfilm. Jämfört med om vi begränsat oss geografiskt och endast intervjuat lokala 
företag, som mestadels arbetar med reklamfilm för lokal-TV, fick vi nu istället svar från 
några av Sveriges ledande reklamfilmsproducenter. Detta är positivt för intervjusvarens 
trovärdighet. Utöver de tre e-postintervjuerna genomfördes dock även två personliga 
intervjuer med reklamfilmsproducenter från de Norrköpingsbaserade företag vi hittade 
med lämplig bakgrund. Svaren från e-postintervjuerna var i jämförelse med svaren från 
de personliga intervjuerna inte lika omfattande. Vår bedömning var dock att svaren var 
tillräckligt utförliga för att kunna användas och jämföras med övriga svar. Om vi hade 
genomfört personliga intervjuer även med e-postintformanterna hade vi troligtvis fått 
rikare svar. Vi hade även telefonintervjuer som alternativ intervjumetod, men då många av 
producenterna vi kommunicerade med via e-post verkade vara ganska upptagna ville vi ge 
dem möjligheten att besvara våra frågor utan att avsätta en tid för detta. Med anledning av 
detta och på grund av tids- och resursbrister valde vi att utföra en del av intervjuerna via 
e-post.

Vi tror inte att blandningen av intervjumetoder har påverkat studiens resultat nämnvärt då 
vi kände att vi fick relevanta svar från samtliga informanter. En nackdel med e-post-
intervjuer jämfört med personliga intervjuer är att intervjuaren inte kan förtydliga de 
frågor som informanterna eventuellt upplever som otydliga. Anledningen till att vissa av 
våra frågor skulle kunna uppfattas som otydliga är att vi inte ville ställa ledande frågor, så 
att informanterna kan ge sin egen syn på problemet utan påverkan. Vi uppmanade dock 
informanterna att höra av sig vid eventuella tveksamheter när vi skickade intervju-
formuläret.

Båda de personliga intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser. Intervjun med 
Magnus hölls i företagets ljud-studio, där en av företagets anställda satt och arbetade. Enligt 
Trost (2009) är det bäst om en intervju hålls i en ostörd miljö utan åthörare, men vi tror inte 
att situationen påverkade Magnus svar då stämningen kändes avslappnad. Intervjun med 
Anders hölls i ett av företagets konferensrum, vilket enligt Trost (2009) får anses vara en 
lämplig intervjumiljö. Tyvärr uppstod lite problem med vår inspelningsutrustning, vilket 
medförde att endast andra halvan av intervjun blev inspelad. Vi tog dock anteckningar under 
hela intervjun, vilket gjorde att problemet med utrustningen inte fick så stora konsekvenser. 
Dessutom skrev vi ner våra minnesanteckningar direkt efter att intervjun var över.
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Vissa av uppgifterna som informanterna lämnade kan anses ligga utanför deras expertis-
område. Eftersom samtliga informanter arbetar med produktion är de troligtvis inte 
involverade i uppföljningsarbetet där bland annat reklamfilmernas effektivitet utvärderas. 
Enligt vår tolkning sker vanligtvis den största delen av uppföljningen av företaget som 
beställer reklamfilmen, eftersom det är de som kan mäta förändringar i försäljningen. Alla 
informanter har dock arbetat i branchen en längre tid och vår uppfattning är därför att de 
som professionella reklamfilmsproducenter bör ha god insikt i vad som påverkar 
reklamens effektivitet, trots att det inte omfattas av deras huvudsakliga arbetsuppgifter. På 
grund av att dessa uppgifter kan anses ligga utanför informanternas område har vi inte 
dragit slutsatser enbart från deras svar, utan underbyggt dem med andra källor och teorier.

6.3 Förslag på vidare forskning

Inledningsvis ville vi utöver den studie vi har genomfört även undersöka hur stor del av de 
TV-sända reklamfilmerna som är relevanta för en enskild mottagare. Detta vore intressant 
att utreda för att få en bättre bild av TV-reklamen i Sverige och allmänhetens uppfattning 
om den. Vi insåg dock tidigt att undersökningen skulle bli alldeles för omfattande för att 
rymmas inom ramen för vårt arbete. Därför tycker vi att detta är ett lämpligt ämne för 
vidare studier inom området. Ett annat möjligt ämne för vidare undersökningar är hur TV-
reklamens effektivitet kan mätas. I jämförelse med exempelvis internetannonsering där 
annonsören kan få statistik i realtid på exakt hur många som har klickat på en annons, är 
TV-reklam betydligt svårare att mäta. Vi tror att branchen skulle ha stor nytta av ett 
verktyg som hade underlättat mätningar av TV-reklamens effektivitet.
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Bilaga 1 - Frågeformulär för e-postintervjuer
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Bilaga 2 - Data från förstudie
Reklaminnehåll TV3, 12 april 2012, 19.00-22.00Bilaga	  X,	  Reklaminnehåll	  TV6.	  2012-‐04-‐03	  kl.	  19-‐22

19-20 19.00-19.30 Family Guy 20-21 The Simpsons 21-22 Erik och Mackan

19.30-20.00 Two 1/2 Men Family Guy

19.08 s 19.27 s 19.42 s 20.12 s 20.27 s 20.42 s 21.09 s 21.27 s 21.45 s

American Pie 20 Poker Stars 15 Betfair 20 Elgiganten 40 Sheeba 20 Powerade 25 Red Bull 30 Betfair 20 Sv. Automaten 15

Powerade 30 Gainomax 15 Gilette 20 Beijer 20 Tele2 20 Betfair 20 American Pie 20 Byggmax 30 Jägermeister 30

Reebok 30 Marabou 30 Felix 20 Comhem 40 Arla 20 Heineken 30 Jack Daniels 20 Axa 15 Nikon 30

Axa 15 Betsafe 30 Betsson 10 Continental 30 Egenreklam 60 Sony 60 Betsson 10 Betsson 10 Axa 15

Pepsodent 25 Egenreklam 60 IKEA 30 CDON 30 Cheerios 20 Byggmax 30 Cheerios 20 Fördetvidare.se 45

Coca Cola 30 Elgiganten 40 Tre 20 Betsafe 30 Felix 20 Sova 20 Bredbandsbolag 12

Elgiganen 40 Svenska spel 10 Chevrolet 30 Gainomax 15 Gainomax 15 Svenska spel 45 Jack Daniels 20

Lidl 15 Gainomax 15 Nikon 27 Tele2 20 Lidl 15 Gainomax 15 Elgiganten 40

Skopunkten 20 Tele2 20 Byggmax 30 Kavli 15 Mariestads 17 If 15 Synsam 13

Gainomax 15 Ballerina 15 Media Markt 30 Sv. Automaten 15 Egenreklam 42 Jägermeister 30 Media Markt 15

Halebop 30 Betsafe 10 Egenreklam 60 Pedigree 15 Tele2 20 Statoil 30

Egenreklam 75 Felix 20 Coca Cola 30 Egenreklam 45 Unibet 30

Tre 20 Egenreklam 75 Egenreklam 30

Arla 20

Byggmax 30 21.59
Egenreklam 90 20.57 s Egenreklam 40

Media Markt 30

19.58 s Euromaster 30

CDON 30 Egenreklam 60

Sv. automaten 15

Lidl 15

Egenreklam 60

Bilaga	  X,	  Reklaminnehåll	  TV6.	  2012-‐04-‐03	  kl.	  19-‐22

19-20 19.00-19.30 Family Guy 20-21 The Simpsons 21-22 Erik och Mackan

19.30-20.00 Two 1/2 Men Family Guy

19.08 s 19.27 s 19.42 s 20.12 s 20.27 s 20.42 s 21.09 s 21.27 s 21.45 s

American Pie 20 Poker Stars 15 Betfair 20 Elgiganten 40 Sheeba 20 Powerade 25 Red Bull 30 Betfair 20 Sv. Automaten 15

Powerade 30 Gainomax 15 Gilette 20 Beijer 20 Tele2 20 Betfair 20 American Pie 20 Byggmax 30 Jägermeister 30

Reebok 30 Marabou 30 Felix 20 Comhem 40 Arla 20 Heineken 30 Jack Daniels 20 Axa 15 Nikon 30

Axa 15 Betsafe 30 Betsson 10 Continental 30 Egenreklam 60 Sony 60 Betsson 10 Betsson 10 Axa 15

Pepsodent 25 Egenreklam 60 IKEA 30 CDON 30 Cheerios 20 Byggmax 30 Cheerios 20 Fördetvidare.se 45

Coca Cola 30 Elgiganten 40 Tre 20 Betsafe 30 Felix 20 Sova 20 Bredbandsbolag 12

Elgiganen 40 Svenska spel 10 Chevrolet 30 Gainomax 15 Gainomax 15 Svenska spel 45 Jack Daniels 20

Lidl 15 Gainomax 15 Nikon 27 Tele2 20 Lidl 15 Gainomax 15 Elgiganten 40

Skopunkten 20 Tele2 20 Byggmax 30 Kavli 15 Mariestads 17 If 15 Synsam 13

Gainomax 15 Ballerina 15 Media Markt 30 Sv. Automaten 15 Egenreklam 42 Jägermeister 30 Media Markt 15

Halebop 30 Betsafe 10 Egenreklam 60 Pedigree 15 Tele2 20 Statoil 30

Egenreklam 75 Felix 20 Coca Cola 30 Egenreklam 45 Unibet 30

Tre 20 Egenreklam 75 Egenreklam 30

Arla 20

Byggmax 30 21.59
Egenreklam 90 20.57 s Egenreklam 40

Media Markt 30

19.58 s Euromaster 30

CDON 30 Egenreklam 60

Sv. automaten 15

Lidl 15

Egenreklam 60
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Reklaminnehåll TV4, 2 april 2012, 19.00-22.00
Bilaga	  X,	  Reklaminnehåll	  TV6.	  2012-‐04-‐03	  kl.	  19-‐22

19-20 19.00-19.30 Nyheter 20-21 Familjen Annorlunda 21-22 Maria Wern

19.30-20.00 Halv 8 hos mig

19.19 s 19.24 s 19.42 s 20.09 s 20.23 s 20.38 s 21.12 s 21.41 s 21.57 s

Beijer 15 Egenreklam 80 Telia 20 Hyundai 20 ICA 45 H&M 15 Hemtex 15 Beijer 15 Egenreklam 15

Dressmann 25 Plan Sverige 35 Beijer 20 Nelson Garden 35 Plan Sverige 30 Bredbandsbolaget 15 Gina Tricot 15 If 15 Tele2 20

Loreal 20 ICA 40 Kila möbler 20 Platinum cars 30 Nelson Garden 20 Jobbex.se 10 Nkpg. Torget 15 Östg. Brands.bol. 15 Ford 25

Viasat 30 Fontana 20 Klädhuset 10 Skidstahus 10 Ad bildelar 20 Hyresgästför. 30 Fontana 20 Nelson Garden 20 Västerbottenost 20

Svenska spel 20 Så mycket bättre 20 Hyresgästför. 30 Så mycket bättre 20 Kneippb. Bil 15 Kungsängen 30 Kneippb. Bil 15 Attract 20 Tre 45

Egenreklam 10 Jobbex.se 20 Holmgrens bil 40 Kila möbler 10 Åhlens 20 Nosoil 20 Hyundai 20 Sigro 10

Apollo 30 Kronfågel 10 Gina Tricot 15 Pågen 20 Amelia 10 Åhlens 40 Jobbex.se 15

Gina Tricot 15 Triss 15 Elitfönster 20 Kappahl 20 Kalles kaviar 25 Stadium 20 Axa 15

Fritidsresor 20 Statoil 20 Life 40 AMF 45 If 15 Lantmännen 20 Norwegian 25

Absolute music 15 Åhlens 20 Egenreklam 25 Apollo 10 Venus 20 Amelia 10

Elkedjan 10 Egenreklam 30 Egenreklam 7 OK Q8 40 Miljonlotteriet 25

Hemtex 20 Plusset 25 Loreal 20 Vichy 20

Telia 20 Tre 20 Volvo 30 McDonalds 30

Egenreklam 50 Egenreklam 30 Viasat 15

19.57 s Norwegian 10

Telia 25 Egenreklam 30

Plan Sverige 25

Vichy 20

Head&Shoulders 30

MaxFactor 20Bilaga	  X,	  Reklaminnehåll	  TV6.	  2012-‐04-‐03	  kl.	  19-‐22

19-20 19.00-19.30 Nyheter 20-21 Familjen Annorlunda 21-22 Maria Wern

19.30-20.00 Halv 8 hos mig

19.19 s 19.24 s 19.42 s 20.09 s 20.23 s 20.38 s 21.12 s 21.41 s 21.57 s

Beijer 15 Egenreklam 80 Telia 20 Hyundai 20 ICA 45 H&M 15 Hemtex 15 Beijer 15 Egenreklam 15

Dressmann 25 Plan Sverige 35 Beijer 20 Nelson Garden 35 Plan Sverige 30 Bredbandsbolaget 15 Gina Tricot 15 If 15 Tele2 20

Loreal 20 ICA 40 Kila möbler 20 Platinum cars 30 Nelson Garden 20 Jobbex.se 10 Nkpg. Torget 15 Östg. Brands.bol. 15 Ford 25

Viasat 30 Fontana 20 Klädhuset 10 Skidstahus 10 Ad bildelar 20 Hyresgästför. 30 Fontana 20 Nelson Garden 20 Västerbottenost 20

Svenska spel 20 Så mycket bättre 20 Hyresgästför. 30 Så mycket bättre 20 Kneippb. Bil 15 Kungsängen 30 Kneippb. Bil 15 Attract 20 Tre 45

Egenreklam 10 Jobbex.se 20 Holmgrens bil 40 Kila möbler 10 Åhlens 20 Nosoil 20 Hyundai 20 Sigro 10

Apollo 30 Kronfågel 10 Gina Tricot 15 Pågen 20 Amelia 10 Åhlens 40 Jobbex.se 15

Gina Tricot 15 Triss 15 Elitfönster 20 Kappahl 20 Kalles kaviar 25 Stadium 20 Axa 15

Fritidsresor 20 Statoil 20 Life 40 AMF 45 If 15 Lantmännen 20 Norwegian 25

Absolute music 15 Åhlens 20 Egenreklam 25 Apollo 10 Venus 20 Amelia 10

Elkedjan 10 Egenreklam 30 Egenreklam 7 OK Q8 40 Miljonlotteriet 25

Hemtex 20 Plusset 25 Loreal 20 Vichy 20

Telia 20 Tre 20 Volvo 30 McDonalds 30

Egenreklam 50 Egenreklam 30 Viasat 15

19.57 s Norwegian 10

Telia 25 Egenreklam 30

Plan Sverige 25

Vichy 20

Head&Shoulders 30

MaxFactor 20
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Reklaminnehåll Kanal 5, 3 april 2012, 19.00-22.00

19-20 19-19.30 TBBT, 19.30-20.00 TBBT 20-21 Svenska miljonärer 21-22 Desperate housewives

19.12 19.40 20.12 20.28 20.44 21.12 21.28 21.41
Egenreklam 60 Mariestad öl 20 H&M 20 hitta.se 10 Elgiganten 40 H&M 20 Titanic 3D 20 Gina tricot 15

Sova 20 H&M 20 Betsafe 30 Pringles 30 Magnum mini (GB) 20 Magnum Mini (GB) 20 Coop 25 ICA 40

American Pie 20 Triss 10 hitta.se 20 Folksam 30 mrgreen.se 15 Specsavers 20 hitta.se 15 hitta.se 15

H&M 20 AMF 20 Stadium 20 Europamöbler 45 Lidl 15 Lidl 15 Valio 10 Cheerios 20

Philadelphia Ost 25 Onico 20 Berocca 15 Cheerios 20 Priorin 10 Berocca 15 Intersport 15 Zonnic 20

Bredbandsbolaget 30 Bikbok 15 Max 20 OK/Q8 40 Hitta.se 15 McDonalds 20 Lidl 15 Ballerina 30

Hemverket.se 20 Carlsberg 20 vivus.se 20 Elgiganten 40 Betsafe 10 Ipren 20 Priorin 10 Valio 10

Livostin 20 Norwegian 10 McDonalds 20 Åhlens 20 Berocca 15 Tele2 20 Specsavers 20 Stadium 20

Telia 20 McDonalds 30 Ipren 20 Egenreklam 30 Philadelphia 25 Stadium 20 Berocca 15 Lidl 15

Priorin 15 American Pie 20 Specsavers 20 Edet Torky 30 Ballerina 30 Stadium 20 Priorin 10

Colgate 25 Hitta.se 15 Edet Torky 30 American Pie 20 Bikbok 10 toyland.se 20 Europamöbler 45

Nivea 25 Hemverket.se 20 Bokbok 10 Coop 25 Svenskaspel.se 15 smsguld.se 20 Egenreklam 30

Berocca 15 Pringles 30 toyland.se 15 Egenreklam 30 gina tricot 15 118800.se 20

Battleship 30 Bauhaus 20 118800.se 20 Egenreklam 25 Egenreklam 30

Elgiganten 40 Carte Dor (GB) 30 smsguld.se 20

Edet Torky 30 Sova 20 Egenreklam 20

Specsavers 20 Reebok 30

Egenreklam 30 Heineken 30

Telia 40

Egenreklam 40

Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   420 Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  +d:	   #
= 6	  min	  15	  sek = 7	  min = 5	  min = 3	  min	  55	  sek = 4	  min = 4	  min = 3	  min	  45	  sek = 4	  min

Antal	  filmer:	   16 Antal	  filmer:	   19 Antal	  filmer:	   15 Antal	  filmer:	   8 Antal	  filmer:	   12 Antal	  filmer:	   13 Antal	  filmer:	   13 Antal	  filmer:	   #
Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   22.1 Sni4längd:	   20 Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   ## Sni@längd:	   #

13	  min	  15	  sek 12	  min	  55	  sek 11	  min	  45	  sek

19-20 19-19.30 TBBT, 19.30-20.00 TBBT 20-21 Svenska miljonärer 21-22 Desperate housewives

19.12 19.40 20.12 20.28 20.44 21.12 21.28 21.41
Egenreklam 60 Mariestad öl 20 H&M 20 hitta.se 10 Elgiganten 40 H&M 20 Titanic 3D 20 Gina tricot 15

Sova 20 H&M 20 Betsafe 30 Pringles 30 Magnum mini (GB) 20 Magnum Mini (GB) 20 Coop 25 ICA 40

American Pie 20 Triss 10 hitta.se 20 Folksam 30 mrgreen.se 15 Specsavers 20 hitta.se 15 hitta.se 15

H&M 20 AMF 20 Stadium 20 Europamöbler 45 Lidl 15 Lidl 15 Valio 10 Cheerios 20

Philadelphia Ost 25 Onico 20 Berocca 15 Cheerios 20 Priorin 10 Berocca 15 Intersport 15 Zonnic 20

Bredbandsbolaget 30 Bikbok 15 Max 20 OK/Q8 40 Hitta.se 15 McDonalds 20 Lidl 15 Ballerina 30

Hemverket.se 20 Carlsberg 20 vivus.se 20 Elgiganten 40 Betsafe 10 Ipren 20 Priorin 10 Valio 10

Livostin 20 Norwegian 10 McDonalds 20 Åhlens 20 Berocca 15 Tele2 20 Specsavers 20 Stadium 20

Telia 20 McDonalds 30 Ipren 20 Egenreklam 30 Philadelphia 25 Stadium 20 Berocca 15 Lidl 15

Priorin 15 American Pie 20 Specsavers 20 Edet Torky 30 Ballerina 30 Stadium 20 Priorin 10

Colgate 25 Hitta.se 15 Edet Torky 30 American Pie 20 Bikbok 10 toyland.se 20 Europamöbler 45

Nivea 25 Hemverket.se 20 Bokbok 10 Coop 25 Svenskaspel.se 15 smsguld.se 20 Egenreklam 30

Berocca 15 Pringles 30 toyland.se 15 Egenreklam 30 gina tricot 15 118800.se 20

Battleship 30 Bauhaus 20 118800.se 20 Egenreklam 25 Egenreklam 30

Elgiganten 40 Carte Dor (GB) 30 smsguld.se 20

Edet Torky 30 Sova 20 Egenreklam 20

Specsavers 20 Reebok 30

Egenreklam 30 Heineken 30

Telia 40

Egenreklam 40

Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   420 Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  'd:	   ## Total	  +d:	   #
= 6	  min	  15	  sek = 7	  min = 5	  min = 3	  min	  55	  sek = 4	  min = 4	  min = 3	  min	  45	  sek = 4	  min

Antal	  filmer:	   16 Antal	  filmer:	   19 Antal	  filmer:	   15 Antal	  filmer:	   8 Antal	  filmer:	   12 Antal	  filmer:	   13 Antal	  filmer:	   13 Antal	  filmer:	   #
Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   22.1 Sni4längd:	   20 Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   ## Sni4längd:	   ## Sni@längd:	   #

13	  min	  15	  sek 12	  min	  55	  sek 11	  min	  45	  sek
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Reklaminnehåll TV6, 3 april 2012, 19.00-22.00
Bilaga	  X,	  Reklaminnehåll	  TV6.	  2012-‐04-‐03	  kl.	  19-‐22

19-20 19.00-19.30 Family Guy 20-21 The Simpsons 21-22 Erik och Mackan

19.30-20.00 Two 1/2 Men Family Guy

19.08 s 19.27 s 19.42 s 20.12 s 20.27 s 20.42 s 21.09 s 21.27 s 21.45 s

American Pie 20 Poker Stars 15 Betfair 20 Elgiganten 40 Sheeba 20 Powerade 25 Red Bull 30 Betfair 20 Sv. Automaten 15

Powerade 30 Gainomax 15 Gilette 20 Beijer 20 Tele2 20 Betfair 20 American Pie 20 Byggmax 30 Jägermeister 30

Reebok 30 Marabou 30 Felix 20 Comhem 40 Arla 20 Heineken 30 Jack Daniels 20 Axa 15 Nikon 30

Axa 15 Betsafe 30 Betsson 10 Continental 30 Egenreklam 60 Sony 60 Betsson 10 Betsson 10 Axa 15

Pepsodent 25 Egenreklam 60 IKEA 30 CDON 30 Cheerios 20 Byggmax 30 Cheerios 20 Fördetvidare.se 45

Coca Cola 30 Elgiganten 40 Tre 20 Betsafe 30 Felix 20 Sova 20 Bredbandsbolag 12

Elgiganen 40 Svenska spel 10 Chevrolet 30 Gainomax 15 Gainomax 15 Svenska spel 45 Jack Daniels 20

Lidl 15 Gainomax 15 Nikon 27 Tele2 20 Lidl 15 Gainomax 15 Elgiganten 40

Skopunkten 20 Tele2 20 Byggmax 30 Kavli 15 Mariestads 17 If 15 Synsam 13

Gainomax 15 Ballerina 15 Media Markt 30 Sv. Automaten 15 Egenreklam 42 Jägermeister 30 Media Markt 15

Halebop 30 Betsafe 10 Egenreklam 60 Pedigree 15 Tele2 20 Statoil 30

Egenreklam 75 Felix 20 Coca Cola 30 Egenreklam 45 Unibet 30

Tre 20 Egenreklam 75 Egenreklam 30

Arla 20

Byggmax 30 21.59
Egenreklam 90 20.57 s Egenreklam 40

Media Markt 30

19.58 s Euromaster 30

CDON 30 Egenreklam 60

Sv. automaten 15

Lidl 15

Egenreklam 60

Bilaga	  X,	  Reklaminnehåll	  TV6.	  2012-‐04-‐03	  kl.	  19-‐22

19-20 19.00-19.30 Family Guy 20-21 The Simpsons 21-22 Erik och Mackan

19.30-20.00 Two 1/2 Men Family Guy

19.08 s 19.27 s 19.42 s 20.12 s 20.27 s 20.42 s 21.09 s 21.27 s 21.45 s

American Pie 20 Poker Stars 15 Betfair 20 Elgiganten 40 Sheeba 20 Powerade 25 Red Bull 30 Betfair 20 Sv. Automaten 15

Powerade 30 Gainomax 15 Gilette 20 Beijer 20 Tele2 20 Betfair 20 American Pie 20 Byggmax 30 Jägermeister 30

Reebok 30 Marabou 30 Felix 20 Comhem 40 Arla 20 Heineken 30 Jack Daniels 20 Axa 15 Nikon 30

Axa 15 Betsafe 30 Betsson 10 Continental 30 Egenreklam 60 Sony 60 Betsson 10 Betsson 10 Axa 15

Pepsodent 25 Egenreklam 60 IKEA 30 CDON 30 Cheerios 20 Byggmax 30 Cheerios 20 Fördetvidare.se 45

Coca Cola 30 Elgiganten 40 Tre 20 Betsafe 30 Felix 20 Sova 20 Bredbandsbolag 12

Elgiganen 40 Svenska spel 10 Chevrolet 30 Gainomax 15 Gainomax 15 Svenska spel 45 Jack Daniels 20

Lidl 15 Gainomax 15 Nikon 27 Tele2 20 Lidl 15 Gainomax 15 Elgiganten 40

Skopunkten 20 Tele2 20 Byggmax 30 Kavli 15 Mariestads 17 If 15 Synsam 13

Gainomax 15 Ballerina 15 Media Markt 30 Sv. Automaten 15 Egenreklam 42 Jägermeister 30 Media Markt 15

Halebop 30 Betsafe 10 Egenreklam 60 Pedigree 15 Tele2 20 Statoil 30

Egenreklam 75 Felix 20 Coca Cola 30 Egenreklam 45 Unibet 30

Tre 20 Egenreklam 75 Egenreklam 30

Arla 20

Byggmax 30 21.59
Egenreklam 90 20.57 s Egenreklam 40

Media Markt 30

19.58 s Euromaster 30

CDON 30 Egenreklam 60

Sv. automaten 15

Lidl 15

Egenreklam 60
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Bilaga 3 - Personliga intervjuer
“Magnus”, 11 april 2012.

Har du någon personlig favoritreklamfilm, som går antingen nu eller som gått för några 
år sen?
– Jag såg en nyligen som var för New Yorker, klädkedjan. Och den klassiska Guiness-
reklamen. Och Nikes fate-reklam, med amerikanska fotbollsspelare, den är superpopulär. 
Annars när det gäller svensk reklam gillar jag judit och judith (comhem). Men kanske 2-3 
gånger bara, humur i reklamfilm fungerar inte i längden tycker jag.

De senaste 10 åren har andelen reklam i tv ökat ganska ordentligt. Hur tror du detta 
påverkar reklamfilmernas effektivitet?
– Det är intressant, som jag själv fungerar vare sig jag tittar på tv eller aftonbladets web-
TV, kikar man på någon kanal och det blir reklam åker ju iphonen eller datorn upp direkt. 
Om man vet om längden (på reklamen) så hinner man ju facebooka mer. Så jag tror att ju 
längre reklamblock, desto mer söker man sig bort från att titta på reklam. För man vet att 
det är så jävla långt. Och samma sak är det på aftonbladet om man kikar på det, så är det ju 
15 sekunder av reklam innan ett klipp ska börja, då kollar man ju liksom äpple-T och kikar 
på någon annan flik medan den kör.

Hur tror du att det påverkar, som annonsör, att man konkurrerar med fler filmer. Om man 
sänds i ett block med 10 andra filmer, där det kanske var 5 tidigare?
– Om man sänder sin egen film flera gånger under ett block, eller en kort period, då får 
man bra utslag. Åhlens kör en kampanj nu, och kör filmerna både i början och slutet av 
varje break.  Vi gjorde själva en reklam för stadium nu, och den blev ju bara överröst av 
den här Åhlensreklamen. Allt jag kommer ihåg var ju den här Åhlensreklamen för dom 
körde ju två filmer per block. Det är allt jag kommer ihåg. Så köra effektivt på det sättet 
ger utslag.

Gör ni något i er produktion för att hantera det här ökade utbudet, för att nå fram?
– Nja vi försöker väl tänka på att få fram en tydlig copy, ett budskap. När vi gav oss in i 
den här branschen så ville vi göra dom snyggaste reklamfilmerna.
Men ofta är det så att AD:n på ett företag säger att vi vill ha en dösnygg film medans 
produktledningen säger att budskapet måste fram annars kommer vi inte sälja nånting. 
Och det är alltid produktledningen som vinner eftersom det handlar om att sälja produkter. 
Så börjar man med en ascool idé kanske man till slut får fram en ganska skoj idé men att 
det blir väldigt tydligt.
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Tycker du att företagen kanske inriktat sig mer nu på kortsiktig försäljning framför 
varumärkesbyggande?
– Ja, det är nog lite så. Man vill nå ut med sitt budskap och lägger inte lika stor vikt vid att 
filmen ska vara snygg.

Tror du att det är någon skillnad hur det är nu mot hur det var för några år sedan? 
Arbetar ni på något annat sätt?
– Nej inte direkt, men generellt så var det lite mer rocknroll över allting för några år sedan, 
att man gjorde en satsning på 3 min reklamfilm och sen spinoffer osv. Och det har ju varit 
mindre lyckat idag, de som gjort det idag har ju blivit bespottade, tex bredbandsbolaget, 
som man avskyr. De har ju spenderat hur mycket pengar som helst, men hela idén är kass.

Vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna för en effektiv reklamfilm?
– Den ska gå uppåt hela tiden, så den ökar i puls hela tiden. Sen ha ett break efter 2/3 och 
sen sista delen så ska det bara smälla till av fyverkerier av skojigheter. Det är väl det alla 
säger om hur man ska bygga reklamen. Men det funkar ju, man har så kort tid på sig så 
man måste få dit tittaren direkt. Man har två sekunder på sig att fånga uppmärksamheten, 
så det gäller att de inte tittar bort då.

Hur långa är reklamfilmerna ni jobbar med?
– 20-30 sekunder. Det är inte så vanligt med 30, men vi har gjort en del lokalreklamer som 
ligger runt där.

Hur tror du olika genrer påverkar effektiviteten? Om det är något som är bättre än något 
annat?
– De som påverkar bäst är de som lämnar en liten eftertanke som man tänker på efter 
reklamen då, och humor gör sällan det utan man fnissar till lite och sen tänker man inte så 
mycket på produkten, utan mer på skådespelarna. Jag hade problem att säga att Judit och 
Judith var comhem liksom. Men  annars så, det som är bäst, återigen den här Nike-
reklamen, som jag ironiskit nog inte kom ihåg var Nike, men man får en tanke om vad 
som hände i filmen, som berör mer. Ens egen livssituation och sådana saker.

Hur ser du på reklam som ICA till exempel? Skulle man kunna säga att det är humor?
– Ja det är det ju, men å andra sidan kommer jag ju aldrig ihåg vad ett paket tagliatelle 
kostar. Det är mer varumärkesbyggande.
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Arbetar ni med andra medier för att komplettera reklamfilmer?
– Ja. Enligt vad jag hört av kunderna vi gör det med, framförallt stadium som gör en 
enorm kampanj så är det ju så att det fungerar bättre. Om dom säger att det är så så är det 
så. Jag läser ju inte så mycket dagstidningar själv, men om det är lite reklam på webben 
och går på tv och så, ju mer det exponeras ju mer fastnar det.

Tror du att det är någon skillnad idag mot hur det var för 10 år sedan?
– Ja men jag tror inte att man tänker på det riktigt, man körde ju inte kampanjer på det 
sättet, och satsar så mycket på olika medier under kort tid. Utan då var det nog mer ”vore 
det inte kul att köra en reklamfilm tillsammans med den här produkten”, och sen gör man 
det. Men idag måste man använda sig av fler medier, tv-tittandet är inte lika viktigt längre 
för folk. Framförallt när det är reklam, folk går ifrån. Eller som alla säger, man måste 
skruva upp ljudet i reklamfilmen för att folk ska höra när dom står och diskar i köket. Men 
jag tror inte att det är så vanligt att folk just går och diskar så fort det blir reklam. Däremot 
det här att få till att om man som jag och många andra surfar när det är reklam på TV så 
vore det ju fint om den reklamen kom när jag surfar också.

Tror du det finns någon gräns för hur mycket reklam det kan vara i TV? Om det fortsätter 
öka, innan folk helt lägger ner det?
– Ja jag vet inte om det är reklamen det beror på. TV-tablån kommer ju inte finnas om 
10 år, folk väljer sina egna program. TV-reklam är nog å väg ut på så sätt, men det har ju 
redan börjat användas i andra medier, som play osv.

Man kan t.ex. spela på förtroende, eller sälja med argument som hög kvalité osv. hur 
arbetar ni med sådant?
– Inte alls. De reklamfilmer vi har gjort är mer upplevelser, snabba, explosiva. De går mer 
på känsla än att beskriva produkter.
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“Anders”, 27 april 2012.

Inledningsvis i intervjun fungerade inte diktafonen. Första delen av intervjun är 
sammanfattad från anteckningar.

Hur tror du det ökade utbudet påverkar reklamfilmens effektivitet?
– Ju mer film som visas och ju längre reklamavbrotten blir, desto mer påfrestande blir 
det för mottagarna att ta till sig budskapen. Många som irriterar sig på reklamavbrotten 
i TV. Reklamfilmen hade en helt annan status för 15 år sedan. Folk gick på bio bara för 
att se reklamen. Varje person möts av många varumärken varje dag. Man möts även av 
många medier. Morgontidning, radio i bilen, tv-reklam, podcasts, etc. Folk använder idag 
många fler medier på ett dygn, reklamfilmen är bara en liten del av det bombardemang vi 
tar del av varje dag. Det finns idag en annan medvetenhet hos folk. Gör man något bra så 
uppmärksammas det. Något som sticker ut uppmärksammas mest men det betyder inte 
att det blir mest effektivt. Hur reklamfilmerna utformas beror mycket på varumärket som 
marknadsförs. Stor skillnad på kända och okända varumärken. Ett känt varumärken kan 
marknadsföras med en dålig film och kampanjen kan ändå bli framgångsrik. Ett okänt 
varumärke behöver en bättre reklamfilm för att uppmärksammas.

Har ni förändrat ert arbetssätt för att möta den ökade konkurrensen?
– Ser ingen förändring på hur reklamfilmerna byggs upp innehållsmässigt. Fler kanaler ger 
annonsörerna större valmöjligheter. Reklamplatsköparen har fått en helt annan status, har 
mer makt idag. Högre krav från reklamköparen gör att produktionerna har blivit mindre 
genomtänkta och filmerna måste ofta produceras snabbare. Många företag satsar idag 
mycket på kortsiktig försäljning. Kampanjerna är inte planerade så långt i förväg. Snabba 
och korta kampanjer. Idag finns det risk för att annonsörerna tar produktionen för given. 
Först köps reklamtid och sedan planeras filmen. Största delen av budgeten läggs på 
reklamtid. Idag är det större konkurrens på lokal nivå. Många nya produktionsbolag startas 
som tar marknadsandelar och erbjuder lägre pris. Priserna pressas ner på reklamtiden i 
tv-kanalerna och i hela produktionsledet. Ökat reklamutbud leder till mer jobb för reklam-
filmsproducenter.
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OBS: Här började diktafonen fungera, den resterande delen är en sammanställning 
transkriberad från inspelningen.
                        
Har du någon uppfattning om hur stor andel av tittarna som undviker reklamen helt?
– Ingen aning, jag kan ju bara titta på mig själv, jag är ju så trött på reklam när jag kommer 
hem så det är bara ”ååh bort”, eftersom man jobbar med det hela dagarna. Jag tror inte att 
det är jätteuppskattat med reklam och reklambreak överhuvudtaget, man är nog rätt 
ointresserad. Framförallt idag när det är så högt tryck.

Reklamkraft hävdar att det endast är 10% undvikande under Prime time-sändningar, låter 
det rimligt?
– Nja, jag tror nog inte riktigt på det. Möjligtvis att 90% har på TV:n, men jag tror inte 
folk sitter kvar och glor. Det tänker vi ofta på i reklamproduktionsprocessen, att det ska 
höras, och inte bara synas. Man måste kommunicera varumärket även med ljud, så att det 
inte bara är plingplong-musik i bakgrunden.

Är det något du tycker har blivit vanligare på senare år?
– Nä kan inte svara på det, jag kommer ju från radio-svängen från början så jag är ju 
väldigt inriktad på detta och väldigt ljudbevandrad liksom så jag tänker ju mycket på det.

Är det någon särskild utformning som fungerar bättre idag, det retoriska greppet eller om 
man jobbar med humor eller så?
– Humor är alltid väldigt kraftfullt, så är det ju. Men det finns risker med humor också, 
som ni säkert känner till. Det kan bero på vilken typ av produkt man marknadsför, och sen 
kan ju humorn ta bort fokus på vad det är för produkt. Fulöl-reklamen till exempel om ni 
kommer ihåg den? Väldigt många som minns den men väldigt få som minns att det var 
reklam för Spendrups. Så det finns en risk med det. Men om man kan väva ihop det lite 
smart så är det ju bra. Jag tycker den är genialisk den där Head and Shoulders-spotten, 
med Henrik Lundkvist och Schulman som går nu. Jag som reklammakare tycker den är 
rolig för att det är humor som marknadsföring, men samtidigt vette fan om inte den här 
första cheesiga spotten var bättre, när han sitter och säger sånna här saker som 
”uppladdning”, ”relax” och sånt, så sjukt jävla cheesy. Men frågan är om inte den trycker 
ut varumärket bättre än den här intervjugrejen med Schulman. Jag vet inte om folk tar den 
till sig. Det kan man ju analysera i all evinnerlighet liksom. Men humor uppmärksammar 
ju så är det. Se bara på Comhem!

Men det kanske kan vara så att det bara är lite roligt första gången man ser den?
– Ja absolut, och sen måste det faktiskt vara roligt också. Det är ju ännu värre om det är så 
att det inte är riktigt kul. ÖB’s nya reklam till exempel med alla dåliga skämt, jag 
personligen tycker jag det är så katastrofalt, så ostigt liksom.
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Ja man tröttnar ju på dom efter ett tag, och blir nästan mer irriterad.
– Ja, så känner jag personligen liksom, men vissa kunder vill ju ha det så. Och det där är ju 
en jävla räxsax man sitter i som producent, när kunden kommer och säger att de har en 
jättebra idé till en reklamfilm med en rosa elefant och en rysk trollkonstnär. För oavsett 
hur dålig idén är kommer kunden att skylla på oss när den går dåligt. Det är väldigt svårt 
att tillgodose kundernas konstiga idéer ibland. Humor är kul men det måste vara bra, och 
det är väldigt svårt att få till bra humor i reklamfilmer. Det är något vi måste jobba mer 
med.
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Bilaga 4 - E-postintervjuer
“Annika”, “Sture” och “Peter”, 16-18 april 2012.

De senaste 10 åren har andelen reklam i svenska TV-sändningar ökat kraftigt. Hur tror du 
detta påverkar reklamens effektivitet?
Annika: Jag tror starkt på att tv-reklam fortfarande är ett effektivt marknadsföringssätt 
trots de konkurrerande alternativen som dykt upp på senare år. Bra reklam kommer alltid 
att ta för sig men även mindre bra reklam syns och mäter effekt i TV.
Sture: Krävs mer för att ta plats. antingen frekvens eller genom kreativitet eller en kombo. 
Stor risk att försvinna i bruset.
Peter: Det blir svårare att nå ut.

Gör ni något för att hantera det ökade reklamutbudet, och i så fall vad?
Annika: Försöker göra så tydlig och bra reklam som möjligt. Breddar kampanjerna 
genom att synas i flera medier samtidigt.
Sture: Försöker göra film som tar plats och som tittaren vill och orkar se.
Peter: Allt går ut på att försöka göra så bra reklam som möjligt. Det är allas strävan att 
sticka ut i det media utbud som finns. Det är lite av vad reklamen handlar om.

Vilka är enligt dig de viktigaste framgångsfaktorerna för en effektiv reklamfilm?
Annika: En tydlig tanke med filmen. Det går att göra en intressant film utan att 
kommunicera dina intentioner med den men filmen kommer sannolikt inte sälja något. Det 
går att vara tydlig utan att skriva folk på näsan och berätta för dem vad de ska känna.
Sture: Att den berör på något sätt. Kan vara allt från allvarligt emotionellt eller att det får 
tittaren att skratta. Viktiga är att det berör på något sätt. Måste även vara tydlig för tittaren 
i sitt budskap och story.
Peter: Ett tydligt budskap och en bra idé. Sen i förhållande till idé handlar det om 
utförande. Att göra film är i vissa fall ett hantverk, i vissa fall enbart säljande. Allt i 
förhållande till produkt, behov och idé.

Hur tror du att en reklamfilms genre (humor, förtroende, känslor, etc.) påverkar dess 
effektivitet, och skiljer det sig mellan olika produktkategorier?
Annika: Nej, jag tror inte att det är någon skillnad. Det vi hoppas på är att beröra, att 
filmen ska kännas relevant och intressant för just dig. Sen om det är genom humor, drama 
eller skräckpropaganda är irrelevant.
Sture: manuset och tonen måste ha en relevans för den specifika produkten/tjänsten. 
Självklart kanske det inte ska vara en galen och korkad gubbe i en film som ska sälja en 
“allvarlig” produkt och ge tungt förtroende. (eller så ska det vara just det, för att sticka 
ut...) lite luddig och stor fråga att besvara kortfattat.
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Peter: Enl. ovan. Ja det skiljer sig och ja det påverkar. Enorm skillnad på att sälja en 
pensionsförsäkring och ett nikotin tuggummi. Frågeställningen är lite för bred. Reklam 
som ska leda till köp måste skapa både förtroende och känslor. Humor är inte alltid rätt.

Arbetar ni med andra medier som samspelar med reklamfilmerna? Gör ni det mer eller 
mindre idag än för några år sedan?
Annika: Vi borde göra det mycket mer än vad vi gör idag. Men intentionen är såklart att 
hitta ett samspel i alla produktioner.
Sture: Webben och stillbild. Görs mer idag.
Peter: I allt större utsträckning används bredare kampanjer i TV, print och på web som 
alla hjälper till i samma riktning. I synnerhet web och sociala medier har idag en betydligt 
större del än bara för några få år sedan. Många väljer ochså bort TV och går nästan bara på 
web med sina filmer. Nike är ett bra exempel att studera.


