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Sammanfattning 
 
Senast februari år 2008 ska det analoga TV-nätet ha släckts ner och ersatts av det digitala. 
Samtidigt ökar hela tiden Internetanvändandet. Dessa faktorer kommer framöver att påverka 
vår mediekonsumtion. Utifrån ett marknadsföringsperspektiv ansåg vi att det skulle vara 
intressant att undersöka hur ett förändrat medielandskap även påverkar den traditionella TV-
reklamen. Eftersom TV-kanalerna är beroende av intäkterna för sin överlevnad och många 
annonsörer är beroende av att kunna nå ut med sitt reklambudskap är det intressant att ställa 
frågan: hur kommer de digitala medierna och förändrade medievanor att påverka reklam i 
TV? Vilken utgör vår första frågställning. En fördjupning i ämnet ledde oss till vår andra 
frågeställning: kommer de digitala medierna och förändrade medievanor att försvaga TV-
reklam ur masskommunikationssynpunkt? Vi ansåg det vara intressant att undersöka även 
detta eftersom digitaliseringen kommer leda till att TV-tittandet sprids ut över fler kanaler. 
 
Uppsatsen syftar till att försöka förstå och kartlägga de förändringar som TV-reklamen kan 
komma att stå inför inom en femårsperiod. Eftersom det handlar om en framtidsprognos har vi 
valt att koncentrera empiriinsamlingen till intervjuer med experter inom området. Valet av 
metod grundas på att experter inom branschen borde vara mest lämpade att prognostisera om 
framtiden. För att uppnå vårt syfte har vi analyserat den insamlade empirin med hjälp av tre 
teoretiska begrepp. Konvergens har vi använt främst för att analysera de tekniska förändringar 
som sker. Medieforskaren Denis McQuail tar upp specifika kriterier för vad 
masskommunikation är. Dessa har vi utgått från när vi undersökt den framtida 
mediekonsumtionen. Mediegurun Marshall McLuhans tetrad är ett begrepp som vi har använt 
för att undersöka vad de teknologiska och beteendemässiga förändringarna för med sig.  
  
Vi har under arbetet med uppsatsen hittat ett flertal faktorer som vi tror kommer att påverka 
TV-reklam under de nästkommande fem åren. Dessa har lett fram till våra slutsatser. Den 
första är att det kommer bli vanligare att på alternativa sätt göra reklam i TV som komplement 
till den traditionella TV-reklamen. Vidare måste innehållet i både TV-programmen och 
reklampauserna hålla hög klass för att få och bibehålla tittare.  I ett allt bredare utbud kommer 
kanalens och programmens varumärken bli viktigare för att tittaren ska välja dem. Den legala 
nerladdningen på Internet kommer att bli en viktig faktor i hur TV-program distribueras 
framöver och kan på sikt hota det traditionella sättet att se på TV och därmed även TV-
reklamen. TV som masskommunikationsmedium kommer att finnas kvar men 
fragmentiseringen av tittandet leder till att annonsörerna behöver använda fler kanaler för att 
nå en lika stor publik som tidigare.  
 
 
Nyckelord: Digitalisering, fragmentisering, mediekonsumtion, nya medier, konvergens 
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Abstract 
 
In February 2008 the switch from analogue to digital-TV will be completed in Sweden, at the 
same time Internet use is on the rise. These factors will change the way media is consumed. 
We thought it would be interesting to look into how these changes will affect traditional TV-
advertising. Thus our first area to examine became; how will digital media and changed media 
habits affect advertising on television? After researching the subject we realised that the 
introduction of digital-TV will spread viewers over a larger amount of channels. That led us 
to our second question of issue; will digital media and changed media habits weaken TV-
advertising as a method of mass communication?  
 
The aim of our thesis is to determine possible changes that advertising on television may face 
within the next five years. As our thesis is an attempt to predict potential changes for TV-
advertising we chose to collect our empirical data through interviews with experts. To achieve 
our aim we have analysed our empirical data using three theoretical concepts: convergence, 
mass communication and Marshall McLuhans Tetrad.   
 
Over the course of our thesis we have found several factors that we believe will affect 
advertising on television over the next five years. These factors have led us to our 
conclusions. The first is that it will become more common to use alternative ways of 
advertising on television. Furthermore the content of TV-programs and commercials must 
keep a high standard. A wider range of TV-channels will make the importance of brands for 
TV-programs and TV-channels even more significant. Legal downloads will be an important 
factor in how TV is distributed in the future. Television as a media for mass communication 
will continue to exist, but as viewers spread over a larger amount of channels, advertisers will 
have to use more channels to reach audiences of the same size as today. 
 
Key words: Digitalisation, fragmentation, media consumption, new media, convergence 
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Inledning   
 
I mitten av september släcktes det analoga TV-nätet på Gotland ned i ett första steg mot att 
digital-TV ska bli rikstäckande i Sverige senast februari år 2008. (MedieSverige 2004, s. 27) 
Samtidigt väljer fler och fler att tillbringa mer tid på Internet (Affärsvärlden nr 36, 2005). 
Utveckling av befintliga medier och uppkomsten av nya förändrar ständigt vår medievärld 
och således förutsättningarna för de aktiva inom denna. Införandet av digital-TV, sett till 
utvecklingen i USA, kommer sannolikt att medföra att annonsering via traditionell TV-reklam 
kommer att förändras (AMS-rapport 2000). Att människor idag tillbringar lika mycket tid vid 
Internet som framför TV:n medför sannolikt också att annonsörerna i allt mindre utsträckning 
väljer TV-reklam som primärt medieval. Magnus Svanblom vd på Relevant Traffic säger 
”människor spenderar alltmer tid på nätet och annonspengarna brukar komma dit 
människorna är” (Affärsvärlden nr 36, 2005). Digital-TV-införandet kommer att innebära 
bland annat möjlighet att välja bort reklam och låta tittaren skapa egna TV-tablåer. Kommer 
detta att medföra att annonsörerna förlorar tittare och att de istället måste hitta alternativa 
vägar för att nå sina mottagare?  
 
Vi anser att vi befinner oss i en spännande tid med stora tekniska förändringar både i form av 
införandet av digital-TV men även med Internet som hela tiden blir snabbare och får fler 
användningsområden. Dessa utvecklingar påverkar vårt sätt att spendera vår tid och vårt sätt 
att konsumera medier.  
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Problemdefinition  
 
Som vi redogjort för ovan är det den ombytliga teknologiska och mediala framtid som vi står 
inför som fångat vårt intresse och som fört oss in på vårt uppsatsämne. Sett ur ett 
marknadsföringsperspektiv kan man ställa sig frågan om de nya sätten att konsumera media 
kommer att påverka hur medier finansieras. Reklamfilm bekostar en stor del av dagens TV-
utbud och TV är ett medium som kommer att förändras av digitaliseringen. Detta resonemang 
väcker då frågan om och i sådana fall hur den traditionella TV-reklamen kommer att 
påverkas?  
 
Håller bilden av den traditionella TV-reklamen på att förändras? Problemet som vi identifierat 
är att förutsättningarna för TV-reklam kommer att, och har delvis förändrats. Uppkomsten av 
tekniska innovationer har förändrat det traditionella sättet att leverera underhållning och 
information, och många ställer sig frågande till huruvida TV-reklam kommer att finnas kvar i 
sin nuvarande form. (Lowrey, Shrum, McCarty 2005) Digital-TV är en teknisk innovation 
som kommer att medföra flera förändringar. Bland annat kommer det på sikt medföra 
möjligheter för tittaren att välja bort reklam och skapa sina egna tv-tablåer med hjälp av en 
PVR. Jens Welin VD för Starcom spår med stöd av en brittisk undersökning om digitala 
videoboxar att: ”Om två år spolar var tionde svensk förbi tv-reklamen i rutan.”  (SvD, 28/9- 
2005) Dessutom medför digital-TV att utbudet av kanaler kommer att öka vilket krymper 
räckvidden för en annonsör genom en kanal (Resumé 2005, nr 45, s. 40). Blir det på detta sätt 
är det även relevant att ställa sig frågande till hur TV som massmedium kommer att se ut. 
Kommer masspubliken att försvinna och då även TV-reklamen som det 
masskommunikationsmedel det tidigare varit? 
 
Sedan IRM började mäta annonsintäkter för annonsering på Internet år 1997 har 
annonsomsättningen ökat från 60 miljoner till drygt en miljard kronor år 2003 (MedieSverige 
2004, s. 417). Enligt IRM har även sökmotorsannonseringen ökat lavinartat med 168 procent 
mellan år 2003 och år 2004.  Med en så stor ökning i reklamintäkter på sex år samt en enorm 
procentuell ökning i sökmotorsannonsering måste Internet ses som ett hot mot TV-reklam i 
konkurrensen om företagens reklambudgetar. Internetanvändandet har ökat speciellt i de 
yngre åldrarna där det passerat TV:n som det mest använda mediet. De yngre målgrupperna 
tillhör de målgrupper som annonsörerna oftast vill nå och innebär kanske att annonsörerna i 
framtiden väljer att investera mer pengar i reklam på Internet istället för i TV-reklam.    
 
Dessa nya medier påverkar mediekonsumtionen på två avgörande sätt som kan ha inverkan på 
TV-reklamen: 
  

- Konsumenten aktiveras genom ökad interaktivitet 
- Konsumenten blir i högre grad plattformsoberoende  

                        (Medieutveckling 2003, s. 71) 
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Frågeställningar  
 
Hur kommer de digitala medierna och förändrade medievanor att påverka reklam i TV? 
 
Kommer de digitala medierna och förändrade medievanor att försvaga TV-reklam ur 
masskommunikationssynpunkt? 
 

Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att försöka förstå och kartlägga de förändringar som TV-reklamen 
kan komma att stå inför inom en femårsperiod. Det ökade användandet av Internet och 
införandet av digital-TV kommer sannolikt att ändra hur våra medievanor ser ut. Vi vill 
undersöka hur de nya medierna och medievanorna kommer att påverka TV-reklamen.  
 

Förkunskap  
 
Temat vi haft under terminerna på MarknadsAkademien har varit media och marknad. 
Dessutom har båda författarna arbetat en del inom området. Detta har lett till att vi gick in i 
arbetet med en del förkunskap inom ämnet. Denna förkunskap medförde att vi i 
inledningsfasen av vårt arbete ställde upp några antaganden om vart TV-reklamen är på väg, 
för att i arbetet undersöka om de stämde.  
 
Vårt första antagande är att det kommer bli allt vanligare att företag direkt eller indirekt är 
med i produktionen av program och filmer för att på så sätt få ut sitt budskap istället för att 
göra traditionell TV-reklam.  
 
Vårt andra antagande är att företag kommer att investera mer pengar i andra mediekanaler än 
traditionell TV-reklam, och då främst Internet. Enligt The American Advertising Federation 
står Internetreklam i USA för 8 procent av företagens reklambudget och spås öka till 17 
procent de närmaste tre åren (AAF 2004). Institutet för reklam- och mediestatistik förutspår 
en 25-procentig ökning för nätannonser under år 2005 i Sverige och 20 procent året därpå 
(Affärsvärlden nr 36, 2005). 
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Avgränsning  
 
När det gäller en studie som syftar till att ge en prognos om framtiden och som handlar om 
teknik och förändring är det brukligt att inte använda sig av ett längre perspektiv än fem år. 
Detta för att det hela tiden kommer upp nya tekniska möjligheter och innovationer som gör att 
förutsättningarna förändras. Därför har vi valt att koncentrera vår uppsats till de närmsta fem 
åren.  
 
Vad gäller tekniska förändringar och innovationer som kommer att påverka TV-reklam har vi 
valt att avgränsa oss till de multimediala medierna TV och Internet. Unikt för multimediala 
medier är att de erbjuder bild, text och ljud. Vi har avgränsat oss till dessa eftersom vi tror att 
de är de medier som kommer att ha störst betydelse för de förändringar som kommer att ske 
inom TV-reklamen. Vi har även avgränsat oss geografiskt till att endast undersöka hur TV-
reklam kommer att påverkas i Sverige. Detta eftersom det teknologiska läget i form av hur 
långt man har kommit i digital-TV-utvecklingen och hur utbrett Internet är ser väldigt olika ut 
från land till land. 
 
Våra respondenter kommer endast från branscher som på något sätt berör TV-reklam och 
marknadsföring. Vi har avgränsat oss till dessa eftersom vi gör en framtidsprognos och vi tror 
att dessa är bäst lämpade att svara på de frågor vi har.  
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Bakgrund  
 
I denna del avser vi redogöra för de olika begrepp som ligger till grund för vårt uppsatsämne. 
Inledningsvis redogör vi för begreppet TV-reklam. Därefter redovisas de två former av 
digitala medier - digital-TV och Internet som går under benämningen ”nya medier” 
(Medieutveckling 2001, s. 130). Dessa behandlar vi i vår uppsats och vi anser att de har en 
betydande roll för hur TV-reklamen kommer att utvecklas och påverkas framöver.   
 
TV-reklam  
 
De första reguljära TV-sändningarna startade i Sverige år 1957 men televisionen etablerades 
inte ute i folkhemmen förrän i slutet på 1960-talet. Till en början sändes enbart vissa program 
vid vissa tillfällen men det dröjde inte länge innan televisionen hade en daglig agenda. 
Sändningstekniken var analog och det var statligt ägda SVT som stod som värd för 
sändningarna genom ett publicserviceavtal som bland annat innebar att annonsering och 
reklam via mediet inte var tillåtet. År 1991 etablerades TV4 som den första och enda 
reklamfinansierade kanalen i det analoga sändningsnätet. Andra reklamfinansierade kanaler 
hade redan innan börjat etablera sig men med andra sändningsmetoder, främst då 
sattelitsändningar. (Digital-TV-kommittén 2001, s. 64) 
 
TV-reklamen har sedan dess i stadig takt ökat och utvecklats och har under en längre tid varit 
ett av de stora mediala utrymmena för annonsering och reklam. Enligt Institutet för Reklam 
och Media har televisionens reklamintäkter ökat från 316 miljoner kronor år 1990 till 3734 
miljoner kronor år 2004 och utgjorde då ca 25 procent av den totala annonseringsmarknaden 
(IRM 2005). 
 
Vi definierar traditionell reklamfilm som det som visas i de reklamavbrott som avbryter eller 
ligger mellan TV-program och som avsätter tid för annonsering av en viss produkt eller tjänst. 
Idag får de kanaler som sänds från Sverige, till exempel TV4, visa 10 minuter reklam per 
timme. För svenska kanaler som sänder från utlandet, till exempel TV3 och Kanal 5, är 
kriterierna att de får sända 12 minuter reklam per timme. (Privata Affärer 2003) 
 
Reklamfilmerna tar sig många olika former och utformas på olika sätt för att försöka påverka 
mottagaren på det sätt som avsändaren vill. Erik Haglöf delar i boken ”om TV och Reklam” 
in reklamfilm i 7 olika genrer efter vilket innehåll de har. De sju kategorierna är 
demonstration, humor, kändisar, känslor, livsstil, intyg och speechless. (Haglöf 1994, s. 213) 
Det går inte att kategorisera in alla reklamfilmer under dessa genrer, och vissa har kanske 
andra värden som inte täcks i Haglöfs indelning. Dock ger denna genreindelning en generell 
bild av hur reklamfilmsmarknaden ser ut. 
 
Vår uppfattning är att det inom reklamfilmsmarknaden idag är allt vanligare med filmer som 
bygger på humor, känslor och livsstil snarare än filmer där produktattribut framhävs. 
Förklaring till detta kan vara att dagens produkt- och tjänstemarknad präglas av att produkter 
och tjänster är väldigt lika och att det finns många att välja mellan. Det räcker inte längre med 
att demonstrera eller intyga fördelar för att attrahera tittaren eftersom det oftast inte är någon 
större skillnad mot konkurrenternas produkter eller tjänster. Därför måste reklamen hitta 
andra sätt att påverka tittaren för att erhålla erinran, sympati och övertygelse och på så sätt 
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skapa förutsättningar för att tittaren väljer just denna produkt eller tjänst (PBS 2004). Vi anser 
att det skett ett skift inom reklamfilmen från att vara produktattributorienterad till att vara mer 
känslo- och livsstilsorienterad.  
 
Digital-TV 
 
”Nya medier” beskrivs som nya former av traditionella medier som baseras på en digital 
teknik. De innefattas främst av digital-TV och Internet. (Medieutveckling 2001, s. 130) Nedan 
redogör vi för hur dessa två medier vuxit fram och ser ut idag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 (SOU 2001:90 s 10) 
   

Sveriges riksdag har fastställt att TV-sändningarna via det analoga nätet ska ha släckts ner 
senast den 1 februari år 2008 och då ha ersatts av digitala TV-sändningar (MedieSverige 
2004, s. 27). Anpassningen har påbörjats och vissa orter i Sverige har redan idag gått över till 
det nya systemet. Många länder världen över går mot en digital anpassning och Sverige är ett 
av de länder som ligger längst fram i utvecklingen. 
 
Digital-TV innebär att information kan lagras och distribueras digitalt vilket medför att 
innehållet skapat för de nya medierna till viss mån blir plattformsoberoende (Medieutveckling 
2001, s. 130). Med det menas att information skapat för ett visst digitalt medium går att återge 
i andra digitala medier.  
 
I och med att den analoga sändningen tas bort kommer det att innebära att TV kommer att 
kunna distribueras via marksänd, satellitsänd eller kabelsänd digital-TV. Man kan även 
distribuera TV via IP-TV/bredbands-TV. (Medieutveckling 2003, s. 65)    
  
En anledning till att beslutet föll på att det marksända digital-TV-nätet skulle byggas ut till 
förmån för TV via bredband är att sändarna behåller kontrollen över vilka som får distribuera 
utbud i TV. Trots detta tror ändå många Internetaktivister att all television i framtiden 
kommer att levereras över Internet (Van Tassel 2001, s. 145). 
 
Digital-TV-tekniken möjliggör en effektivisering av TV-sändningarna. Fler kanaler kan få 
plats på ett givet sändningsutrymme, energiåtgången minskar, sändningarna blir mindre 
störningskänsliga, ljud- och bildkvaliteten ökar och TV-apparaten får ett utökat 
användningsområde. (SOU 2001:90 s. 58) Det finns dock en risk att den redaktionella 
trovärdigheten går ner i och med att mångfalden av kanaler ökar. Innehållet i det som sänds 
kan tendera att urvattnas och bli mer likformat. (MedieSverige 2004, s. 276) 
 
 

Definition av digitala begrepp  

Digital teknik – teknik där förändringar sker språngvis i binära serier, 

antingen 0 eller 1  

Digital–TV - distribution av TV i digital form  

Digital-TV-box eller avkodare - en apparat som omvandlar digitala signaler 

till analoga så att bild och ljud återges för TV-tittaren   
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Internet  
 
Internet är det andra digitala mediet som går under begreppet ”nya medier”. Det unika med 
Internet är att det inte finns något land eller någon organisation som äger mediet utan det är 
användarna som tillsammans kommer överens om regler för användande och standarder för 
överföring av data. (Peter Jacobsson 1998, s. 16) 
 
I boken Internet som strategiskt kommunikationsverktyg menar Peter Jacobsson att det främst 
är tre orsaker till den enorma tillväxt som Internet haft sedan år 1985 då benämningen Internet 
blev vedertaget. Dessa är tillkomsten av World Wide Web år 1989, upphävandet av 
restriktionerna mot kommersiell trafik år 1991 samt massmediernas upptäckt av Internet och 
närliggande områden omkring år 1995. (1998, s. 15)  
 
År 1996 hade åtta procent av den totala befolkningen i Sverige tillgång till Internet i hemmet. 
Sju år senare år 2003 hade siffran vuxit till 71 procent (MedieSverige 2004, s. 210). 
Internetutvecklingen har skett lavinartat och ser ut att fortsätta göra det inom den närmsta 
framtiden också. Peter Jakobsson illustrerar Internets utvecklingstakt genom att jämföra den 
mot en Volkswagen Bubbla och visar där hur det skulle ha sett ut år 1994 om samma 
utvecklingskriterier gällt för Bubblan. Den skulle då ha gått i 250.000 km/h och kostat cirka 4 
kronor. (Jakobsson, s. 9) Vi har valt att redovisa detta exempel för att understryka och 
förtydliga den enorma utvecklingstakt och omvandlingsfas som Internet hela tiden stått och 
står inför. Man kan bara föreställa sig hur snabbt Bubblan skulle gå och hur lite den skulle 
kosta idag. 
 
Enligt en undersökning utförd av Jupiter tillbringar människor idag globalt i snitt lika mycket 
tid (12 timmar per vecka) vid Internet som framför TV:n. I de yngre målgrupperna har 
Internet redan passerat TV som det mest använda mediet. (Affärsvärlden, nr 36, 2005) Detta 
återspeglas inte minst i Sverige där hela 74 procent av de svenska ungdomarna i åldern 15-20 
år är medlemmar på ungdomssajten Lunarstorm (DN 16/11-2005). Internetföretagen växer 
hela tiden och sökmotorföretaget Google blev nyligen världens största medieföretag 
(Affärsvärlden nr 36, 2005). Det har till och med etablerats ett utryck för deras tjänster ”att 
googla” som idag används flitigt i folkmun.  
  

Fördelar och nackdelar med Internet ur ett kommunikationsperspektiv 
 
Jonas Marking och Peter Nordlöv författarna till boken Internet i mediemixen konstaterar de 
vikigaste fördelarna med Internet som kanal för marknadskommunikation.  
 

• Interaktiviteten, som ger stora möjligheter att starta, fördjupa och vårda 
kundrelationer. 

• Informationsdjupet, som ger möjlighet att ge varje intressent så mycket, eller lite, 
information som denne vill ha.  

• Selekteringsmöjligheterna, med hjälp av vilka kommunikationen kan skräddarsys på 
individnivå om så är önskvärt. 

• Flexibiliteten, som gör det möjligt att enkelt prova sig fram till en bästa lösning. 
                    (1997 s. 61) 
 



Stockholms Universitet, Företagsekonomiska Institutionen  
Kandidatuppsats 10 poäng 

Författare: Erik Boltjes, Carl-Johan Schultz 
Handledare:Bo Lennstrand 

 

 
 

13 

Lennart Forsebäck menar vidare i en artikel i DN att Marknadsföring på nätet går bättre att 
mäta än i någon annan mediekanal. Det ger också stor räckvidd i förhållande till pris. Den 
geografiska spridningen är obegränsad och tekniken ger möjlighet till direkt kontakt med 
kunderna. Det ökande surfandet skäl tid från annan mediekonsumtion. Det minskar övriga 
mediers räckvidd och tvingar dem att sänka annonspriserna. (Den nya reklamen måste 
upplevas, DN 2005) Dessa fördelar sammanfattar de huvudsakliga möjligheterna med Internet 
som kommunikationsmedel och förklarar varför Internet så snabbt etablerat sig som ett av de 
stora medierna. Internet erbjuder även möjlighet för mindre aktörer att synas på samma 
plattform som större företag, till skillnad från andra massmedier där det till exempel skulle 
vara omöjligt för ett mindre företag att göra TV-reklam. 
 
 
           Informationsinnehåll/interaktionsmatris 
 
  
  
  Högt 
               

              
    

  Medel  
   

           
  Lågt   
   
      

Låg                      Medel                       Hög 
(Jakobsson, 1998, s. 88)  
  
 
Modellen ovan visar hur stor grad av information och interaktion som olika reklamsätt 
innehåller. Enligt denna har Internet samma starka informations- och interaktionskraft som ett 
personligt besök har. 
 
Nackdelarna med Internet beskrivs av Marking och Nordlöv som en spegelbild av fördelarna. 
Blir inte användaren intresserad är det enkelt att klicka sig vidare vilket gör att informationen 
går förlorad. (1997 s. 62) Det är med andra ord viktigt för marknadsföraren att hitta sätt att 
fånga användarens intresse för att på så sätt kunna påverka. Vi anser att det idag inte finns 
någon riktigt bra form för reklam via Internet, bortsett från sökordsannonsering. Banners, 
pop-up-fönster och annan typ av annonsering på hemsidorna upplevs av många som störande. 
Detta visas inte minst i en undersökning utförd av Orvesto som Resumé redovisar där 80 
procent av de tillfrågade valde bort reklam på Internet. Internetreklam var den typ av 
annonsering som flest tillfrågade valde bort. (Resumé nr 46 2005 s. 40)     

Informercials Informativ 
direktreklam 

Internet 
Personliga besök 

Informativ 
reklam Print 
mm 

Informativ 
responsannonsering 

Informativ 
telefonkontakt 

Transformativ 
reklam/TV-
spots 

Säljinriktad DR 
och respons-
annonsering 

Telefonförsäljning 
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Fördjupad bakgrund 
 
I bakgrunden har vi redogjort för de områden som innefattas i vår undersökning. Under denna 
fördjupade bakgrund belyser vi faktorer som vi anser vara betydande för TV-reklamen, 
digital-TV och Internet i framtiden. Vi redogör här för begrepp som ökar förståelsen kring hur 
TV-reklamen kan komma att påverkas.          
 
Attityder till TV-reklam och ändrade medievanor  
 
Enligt statistik från MedieSverige 2004 sjunker inställningen till TV-reklam i de svenska 
hemmen. År 1992 var 38 procent av Sveriges befolkning negativa till reklam, år 2002 var 
andelen negativa 68 procent. (MedieSverige 2004, s. 435) Idag kan man genom att sätta upp 
en lapp på dörren slippa direktreklam eller välja bort TV-reklamen med hjälp av teknik från 
nya digitalboxar vilket leder till att det blir svårare att nå konsumenten. Föder denna negativa 
attityd till reklam nya sätt för företagen att marknadsföra sig? Lotta Pfeiler säger till Dagens 
Nyheter ”Det gäller att forcera motståndet. Då gäller det att göra något oväntat som känns 
personligt och som engagerar. Vi måste skapa helt nya kreativa mediekanaler” (Den nya 
reklamen måste upplevas, DN 2005).  
 
I USA sjönk mediekonsumtionen på reklamfinansierade medier såsom TV, dagstidningar och 
konsumenttidningar med 7 procent mellan år 1998 och år 2003 enligt en undersökning i The 
Economist. Icke reklamfinansierade medier såsom DVD-spelare och betal-TV ökade istället 
med 6,5 procent under år 2003.  Fortsätter denna trend kommer konsumenten år 2008 
tillbringa 46 procent av sin tid framför medier som de själva betalar för, som till exempel 
Betal-TV, DVD-filmer, Internet och TV-spel (Paying to avoid ads, The Economist 2004). 
Dessa medier erbjuder även teknologier som gör det möjligt att välja bort reklam till exempel 
genom ”pop-up”-blockerare i webbläsare. För marknadsföraren innebär detta att det krävs nya 
sätt att nå konsumenten.  
 
De ”nya medierna” digital-TV och Internet förändrar det sätt som vi använder medier. De 
ökar konsumentens möjlighet till interaktivitet och minskar även plattformsberoendet. Ökad 
interaktivitet innebär större möjligheter för konsumenten att själv bestämma vad hon eller han 
vill se och även olika möjligheter att välja bort reklam. Utvecklingen av interaktiva tjänster 
går fort framåt och nya tjänster som till exempel Internet, e-post och speltjänster finns redan i 
det digitala marknätet. (Medieutveckling 2001, s 10) Konsumentens makt att själv styra över 
innehållet i sin TV-apparat och dator innebär svårigheter för marknadsförare då de måste hitta 
nya sätt att nå konsumenten. Ökat plattformsoberoende innebär att den digitala tekniken gör 
det möjligt att ta del av samma innehåll genom flera olika kanaler när det passar konsumenten 
(Medieutveckling 2001, s. 132). Detta innebär ökad bekvämlighet för konsumenten då denne 
kan välja när de vill se ett TV-program eller gå in på Internet och kolla vädret när de vill. 
Införandet av digital-TV kommer att innebära ett större kanalutbud som på sikt kan betyda en 
fragmentisering av TV-tittandet. Ett ökat programutbud samtidigt som den totala TV-
konsumtionen inte förändras innebär att tittandet sprids ut på fler kanaler. (Medieutveckling 
2001, s. 11) Den ökade interaktivitet och plattformsoberoendet samt en fragmentisering av 
TV-tittandet gör det svårare för marknadsföraren att nå en större mängd människor. Vi tror att 
detta kan innebära en förändring i hur TV-reklammarknaden kommer att se ut.  
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Nerladdning 
 
Både den legala och illegala nerladdningen av TV-program och filmer kan komma att påverka 
TV-reklamen. I Dagens Nyheter skriver Henrik Arvidsson att TV-bolaget ABC lagt ut avsnitt 
av succéserierna ”Lost” och ”Desperate Housewives” till salu för nedladdning på nätbutiken 
iTunes. Priset per avsnitt är cirka 2 dollar och över 800.000 nedladdningar har redan sålts. 
Den stora försäljningen har dock fört med sig oro över denna nya distributionsform. När 
tittarna köper ett avsnitt av en TV-serie slipper de reklamavbrott och bestämmer själva när de 
vill se programmet de har laddat hem. Om denna trend skulle fortsätta kommer det på sikt 
innebära ett hot mot traditionella TV-sändningar och därmed även TV-reklamen. Enligt DN 
finns det dock ännu inte några indikationer på att tittarsiffrorna sjunkit på de berörda TV-
serierna. (DN 12/12-2005) Vidare skriver Resumé att TV-bolagen CBS och NBC också 
lägger ut sina TV-program för nedladdning mot betalning endast en timme efter att de har 
sänts i kanalerna. Konsekvenserna av det nya distributionssättet är ännu inte klara men 
reklambranschen blir en given förlorare enligt Resumé. Allt fler skaffar sig PVR-apparater 
som gör det möjligt att spola bort TV-reklamen och illegal nedladdning från Internet är ett 
ökande problem. Detta har lett till att TV-bolagen nu använder detta nya distributionssätt i ett 
försök att behålla kontrollen över sitt innehåll. (Resumé 2005, nr 46, s. 30) Den illegala 
fildelningen är alltså ett problem som ökar. Från hemsidan thepiratebay.org laddades den 
andra säsongens åttonde avsnitt av TV-serien ”Lost” ner mer än 3 miljoner gånger 
(thepiratebay.org 2005).  Den illegala fildelningen är alltså mycket utbredd och TV-bolagen 
har börjat sälja sitt innehåll på Internet. Vi anser att detta är ett hot mot traditionell TV-reklam 
och hur TV distribueras idag.  
 
Hybrid kommunikation  
 
Enligt Balasubramanian (1994) är hybrida meddelanden en kombination av en kommersiell 
avsändare som betalar för att influera en publik, men som använder sig av en 
kommunikationsform som ger sken av att vara av icke-kommersiell karaktär. På detta sätt blir 
avsändaren och målet med kommunikationen dolda. För att illustrera det hybrida meddelandet 
använder Balasubramanian (1994) reklam och PR som en hybrid kommunikationsform. 
Reklam definieras i Balasubramanians artikel (1994) som en kommunikationsform med en 
kostnad och en tydlig avsändare. Fördelen för avsändare med reklam är att de har full kontroll 
över innehållet. Nackdelen är att det är en tydlig avsändare, mottagaren vet att det ligger ett 
kommersiellt budskap bakom kommunikationen och upplever därför budskapet som mindre 
trovärdigt. (Balasubramanian 1994) PR beskrivs som meddelande som inte kostar och som 
inte avslöjar avsändaren. Fördelen med PR för avsändaren är att meddelandet inte har någon 
tydlig avsändare och upplevs därför som mer trovärdigt. Däremot har avsändaren mindre 
kontroll över hur budskapet utformas.  
 
Hybrid kommunikation är en konvergens mellan de två kommunikationsformerna PR och 
reklam som vävs samman till en kommunikationsform som illustreras i modellen nedan. De 
positiva attributen från kommunikationsformerna bibehålls medan de som anses vara mer 
negativa skyms för konsumenten. På detta sätt kan hybrid kommunikation ses som ett mycket 
bra kommunikationsmedel.  
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Nackdelen med hybrid kommunikation är att om avsändaren avslöjas och tittaren får reda på 
att ett TV-program har en dold agenda kan både avsändaren och programmet förlora 
trovärdighet. I det fall hybrid kommunikation blir mer utbrett kan det leda till att TV som 
medium tappar trovärdighet och den journalistiska objektiviteten ifrågasätts.  
 
 
 
                                       Reklam                                      PR 
            Sponsorn betalar                Sponsorn betalar inte 
 
                      Fördel: Budskapets                  Fördel: Källan uppfattas 

               Innehåll och format                   som trovärdig 
                     Kan kontrolleras av                              Nackdel: Budskapet kan 

               Sponsorn            inte kontrolleras av 
  Nackdel: Källan                           sponsorn 
                                         Uppfattas och bemöts 
 
 

Hybrid Meddelande 
Erbjuder en unik och fördelaktig 
kombination för sponsorn som 
denna betalar för 

 
Fördel: Sponsorn behåller 
Kontrollen över budskapet och 

                Budskapet uppfattas som trovärdigt 
                                           eftersom sponsorn inte uppfattas 

 
 
 
 

Modell hämtad från Balasubramian (1994) 
 
 
Produktplacering  
 
Enligt tidningen Resumé har produktplacering i film och TV blivit mycket vanligare i 
Sverige. Ett företag som var tidigt ute med produktplacering var Statoil vars varumärke syntes 
flera gånger i filmen ”Jägarna” som kom ut år 1996. Sedan dess har produktplacering blivit 
något som mediebyråer i allt större utsträckning använder som kommunikationsmedel. 
(Resumé nr 41 s. 29) Både hybrid kommunikation och produktplacering är tekniker för 
annonsören att ta sig runt de nya teknologier som gör det möjligt att välja bort reklam. I 
produktplacering handlar det om att på ett eller annat sätt väva in varumärket i programmet 
eller filmen. Genom att göra detta kan inte tittaren välja bort reklamen om de vill se 
programmet. Syftet med produktplacering är att skapa positiva associationer till ett varumärke 
genom att koppla det till ett TV-program eller en film. När James Bond bär en Omegaklocka 
eller kör runt i en Aston Martin är det för att företagen vill att tittaren ska associera 
personligheten och karaktärsdragen hos James Bond med deras produkter.  
 
Lowery, Shrum och McCarty skriver i boken Marketing Communication New Approaches, 
Technologies and Styles om olika grader av produktintegration. I den lägsta graden som är 
produktplacering kan till exempel en logga från en läskedryckstillverkare synas i bild under 
ett TV-program. Nästa steg som de kallar för product immersion är att produkten får betydelse 
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för handlingen eller kopplas samman med huvudpersonen i ett TV-program eller en film. Ett 
framtidscenario som författarna målar upp är client-developed programming vilket skulle 
innebära att företag skapar och producerar egna TV-program i syfte att visa upp och stärka sitt 
varumärke. Ännu har inget företag gått så långt som att skapa och producera egna TV-
program eller filmer. (2005) Det finns dock flera exempel på när företag funnits med som 
medproducenter. Samsung var med och producerade filmen Fantastic 4 som gick på bio i 
Sverige under år 2005. Varumärkets produkter vävdes in i handlingen och syntes genom hela 
filmen. Produktföretaget Samsung och filmproducenten Fox använde sig av varandra i 
marknadsföringen av filmen och Samsungs produkter. Den här typen av kommunikation 
kallas cross-promotion och bygger på ett samarbete som gynnar båda parter och används för 
att dra nytta av varandras fördelar. Cross-promotion har blivit allt vanligare även i Sverige. 
Resumé tar i artikeln ”Produktplacering har blivit rumsrent” upp nio stora svenska 
filmsatsningar som ska produceras mellan år 2005 och år 2007 där samtliga produktioner 
använder cross-promotion (Resumé nr 41, s. 29).  
 
Ett annat populärt sätt att kommunicera sitt varumärke är genom sponsring av program 
(Lowery, Shrum, McCarty 2005). Företag betalar helt eller delvis produktionen av ett 
program för att få sitt varumärke uppvisat på TV-skärmen, ofta i samband med på- och 
avannonseringar där en röst talar om vem programmet är sponsrat av. 
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Metod 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur vi gått tillväga samt vilket förhållningssätt vi haft genom 
arbetets gång. Vi redogör även för vårt respondenturval samt avslutar metodavsnittet med ett 
kritiskt resonemang.  
 
Vi vill få svar på våra frågeställningar genom en kvalitativ ansatts byggd på djupintervjuer. Vi 
använder oss av djupintervjuer för att vi vill undersöka respondenternas underliggande 
attityder, känslor, övertygelser och motivationer inom området (Malhotra, Birks 2005, s. 179). 
Vårt urval av respondenter består av människor i direkt eller nära kontakt med 
marknadsföring och reklam.  
 
Framtidsstudier 
 
Vår uppsats syftar till att prognostisera vad som kommer att ske med TV-reklamen inom den 
närmsta framtiden. Institutet för framtidsstudier redogör för tre typer av metoder som kan 
användas vid framtidsstudier. Dessa är: prognosmetoder, scenarier och expertråd.  
 
Prognosmetoder bygger på en framskrivning av en historiskt observerad trend. Utifrån olika 
antaganden om vilka bakomliggande faktorer som påverkar trenden kan det sedan göras en 
prognos över ett fenomens framtida utveckling.  
 
Scenarier bygger på mer kvalitativa framskrivningar av historiskt observerade trender. Ofta 
arbetas det med olika typer av ytterlighetsscenarier för att fånga in en möjlig framtid.  
 
Expertråd är en metod som finns i olika varianter. En variant är delphi-metoden som bygger 
på ett stort antal experters utsagor om framtiden. Idag är det vanligare att arbeta med 
expertbaserade paneler där diskussionerna ersätter de enkla utsagorna eller enkätsvaren som 
används i delphi-metoden.             

       (Institutet för framtidsstudier) 
 
Vi hoppas att vi i intervjumaterialet kan hitta gemensamma åsikter hos de intervjuade för att 
på så sätt kunna styrka vissa tendenser som kan ge en fingervisning om vad som komma skall. 
I delphi-metoden använder man sig av experter för att ge prognoser för framtiden, framförallt 
inom teknisk utveckling. Delphi-metoden förutsätter dock en enkät som följs upp av 
diskussion, därefter samma enkät igen och så vidare tills man uppnår konsensus bland 
respondenterna. (www.iit.edu) Likt delphi-metoden har vi använt oss av experter för att 
prognostisera framtiden genom åsikter hos dessa. Till skillnad från delphi-metoden har vi 
använt oss av djupintervjuer istället för enkäter och gruppdiskussioner, samt att vi inte 
eftersträvar konsensus i svaren. På samma sätt som med prognosmetoden har vi i viss mån 
använt oss av tidigare trender för att fråga respondenterna om utvecklingen av denna trend. Vi 
har även målat upp en del framtidsscenarier som vi frågat respondenterna om. Även om 
insamlingen av vår empiri i grunden bygger på intervjuer med experter har vi ändå till viss del 
använt oss av andra metoder för framtidsstudier.  
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Tillvägagångssätt 
 
Genom att intervjua olika experter om deras syn på TV-reklam vill vi angripa våra 
frågeställningar från olika vinklar. Beställare, säljare och producenter av TV-reklam samt 
mediestrategier och forskare tror vi alla kan bidra med olika syn på utvecklingen. Meningen 
med att intervjua experter är att undersöka idéer, skapa nya samband mellan idéer och skapa 
nya perspektiv i definieringen av marknadsundersökningsproblemet. (Malhotra, Birks 2005) 
 
Malhotra och Birks tar i boken Marketing Research upp fyra fördelar med att använda sig av 
djupintervjuer. Dessa understryker varför det är lämpligt för oss att använda denna metod.  
 

1. Hectic schedule (hektiskt schema) – Då våra respondenter består av experter inom 
olika områden är det troligt att de har svårt att administrera en tidpunkt då alla skulle 
kunna delta i till exempel fokusgrupper. Istället får vi anpassa oss efter deras schema 
och komma till dem. 

 
2. Heterogeneity (heterogenitet) – Då respondenterna arbetar med olika områden blir det 

svårt att i fokusgrupper etcetera hitta gemensamma nämnare i svaren vilket försvårar 
en analys. Här lämpar det sig enligt Malhotra, Birks (2005) att istället använda sig av 
personliga djupintervjuer eftersom det är svårt att skapa homogenitet bland en grupp 
experter. 

 
3. Live Context (att se respondenten i sin miljö) – Mycket information kommer från att 

se respondenten på hans eller hennes arbetsplats, något som man missar vid en 
fokusgrupp. Att befinna sig i respondentens vardagsmiljö och omgivning kan leda till 
att respondenten känner sig bekväm samt att intervjuaren kan få värdefulla insikter. 

 
4. Interviewer reflection (möjligheter för intervjuaren) – I enskilda intervjuer finns det 

större utrymme för intervjuaren att experimentera och ändra sin intervjuteknik om 
han/hon märker att något inte fungerar. På så sätt ökar möjligheten att få ut den 
information som eftersöks. 

               (Malhotra, Birks 2005, s. 181) 
 
Val av kvalitativ intervjumetod 
 
Vi har använt oss av en semi-strukturerad intervjuteknik där vi har byggt upp våra intervjuer 
kring några huvudinriktningar för att under dessa ha specifika frågor. Vid en semi-
strukturerad intervju har intervjuaren en lista på teman och frågor som ska beröras under 
intervjun, en så kallad intervjuguide. (Christensen et al 2001, s. 165) Anledningen till att vi 
valt en semi-strukturerad intervjuteknik är att vi vill ha svar på en del förutbestämda frågor. 
Det är svaren på dessa frågor som kommer att ligga till grund för vår senare analys där vi vill 
hitta likheter och skillnader i svaren. Denna metod lämnar även utrymme för en öppen 
diskussion med spontana motfrågor och diskussioner. Detta innebär att vi till viss del har 
använt oss av laddering-teknik för att strukturera intervjuerna och öka möjligheten att få fram 
svar på de frågor vi ställer. (Malhotra, Birks 2005, s. 183) Denna teknik hjälper respondenten 
att djupare analysera syftet med sin konsumtion genom att associera en produkts attribut till 
respondentens önskvärda sluttillstånd. (Solomon et al, s.115) Vi tillämpar denna teknik för att 
få respondenten att reflektera över sina svar och gå till djupet med vad orsaken är att de tycker 
på ett visst sätt. 
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I den strukturerade intervjun används en enkät med frågor och frågeområden som i förväg är 
bestämda (Christensen et al 2001, s. 165). Vi har valt bort detta intervjusätt eftersom vill vi ha 
utrymme för spontanitet i intervjun vilket inte den strukturerade metoden erbjuder i samma 
utsträckning.  
 
I den helt ostrukturerade intervjun arbetar intervjuaren utan intervjumall eller lista på teman, 
intervjun är helt informell och används för att undersöka ett speciellt område på djupet. 
(Christensen et al 2001, s. 165) Anledningen till att vi har valt bort denna metod är att vi vill 
ha svar på en del specifika frågor för att underlätta arbetet med att hitta likheter och skillnader 
i svaren.  
 
Respondenturval 
 
Vårt urval av respondenter består av människor i direkt eller nära kontakt med 
marknadsföring och reklam. Genom att intervjua olika experter om deras syn på TV-reklam 
vill vi angripa vår frågeställning från olika vinklar och därmed ringa in gemensamma faktorer 
som kan ligga till grund för en framtidsprognos. Beställare, säljare, producenter av TV-
reklam, mediebyråer och forskare tror vi alla kan bidra med olika syn på utvecklingen. 
Meningen med att intervjua experter är att undersöka idéer, skapa nya samband mellan idéer 
och skapa nya perspektiv i definieringen av marknadsundersökningsproblemet (Malhotra, 
Birks 2005, s. 41). 
 
Vi har valt att spela in våra samtal med respondenterna. Dels av den anledningen att det under 
intervjuerna ger mer utrymme för att kommentera och reflektera över respondenternas 
utsagor. Det möjliggör även transkribering av samtalen, vilket lett till vår empiriska 
redovisningsform i form av citat från respondenterna. (Bryman 2001, s.310) 
 
Våra respondenter består av följande personer:  
 
Espen Bekkebråten är byråproducent/producent på Morgan Kane. Espen har jobbat med 
reklamfilmsproduktion i tolv år både på reklambyråsidan och på produktionsbolagsidan. 
Företag som Espen arbetat med är bland annat SAAB, Ericsson och Vattenfall. 
 
Alexander Brügge är reklamfilmsregissör och en av grundarna av produktionsbolaget 
Esteban. Alexander har regisserat mellan 200 till 300 reklamfilmer för kunder som till 
exempel Telia, Föreningssparbanken, Lotto och Triss. Innan Esteban arbetade Alexander på 
Forsberg & Co.  
 
Johan Eidmann är VD och grundare av mediebyrån Bizkit som i maj år 2005 röstades fram 
till Sveriges bästa mediebyrå av 400 av Sveriges främsta marknadschefer. Innan han startade 
Bizkit var han VD för mediebyrån Carat.    
 
Richard Gatarski är marknadsföringskonsult och fokuserar på mötet mellan skolan och 
marknaden. Richard har undervisat på företagsekonomiska institutionen på Stockholms 
Universitet där han även skrivit en avhandling som han disputerade med år 2001 som heter 
Artificial Market Actors.   
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Elizabeth Gummesson är digital-TV-ombudsman på TV4 och har arbetat på TV4 i femton 
år. Elizabeth ansvarar för TV4:s del av informationsarbetet i övergången till digital-TV, både 
genom att vara tillgänglig för tittare via telefon och mail samt att sköta kontakten med 
myndigheter och organisationer. Hon reser även runt i Sverige för att informera och finnas på 
plats på de orter där digitaliseringen sker.   
 
Mattias Karlsson är försäljningschef på AdLINK. AdLINK arbetar i huvudsak med 
annonsförsäljning på Internet men även med TV. Mattias var med under lanseringen av Di TV 
(Dagens Industris digital-TV-kanal), där AdLINK idag har ett helhetsansvar för försäljningen 
av allt medieutrymme inom kanalen. 
 
Henrik Ström är medieplanerare med ansvar för digital-TV på mediebyrån Carat. Henrik har 
där arbetat i elva år som medieplanerare på TV-sidan. Carat är världens största oberoende 
mediebyrånätverk med över 4800 anställda och 4000 kunder världen över. 
 
Annika Toll är projektledare och kundansvarig på reklambyrån Storåkers McCann som ingår 
i världens största reklambyrånätverk McCann-Erickson. Annika har jobbat i tio år med 
kommunikation - först på kundsidan för Trygg Hansa och SEB och sedan som 
varumärkesstrateg innan hon kom till Storåkers McCann.   
 
Metodkritik  
 
Kvalitativa intervjuer innebär att intervjuresultatet bygger på hur intervjuaren tolkar svaren 
som genereras under intervjun med respondenterna. Risken för tolkningsfel ökar desto mer 
ostrukturerad intervjuteknik som används. (Christensen et al 2001, s. 189) Eftersom vi använt 
oss av en semi-strukturerad intervjuteknik ligger det således en risk i att materialet kan 
feltolkas. Därför krävs det en noggrann och analytisk reflektion över vad som genereras från 
intervjuerna. Det ställer även högre krav på intervjuarens kunnande och insikt i ämnet för att 
kvalitén på slutresultatet ska bli så bra som möjligt. (Malhotra, Birks 2005, s. 183)   
 
Semi-strukturerad metodteknik kan även innebära att resultaten från intervjuerna blir svårare 
att sammanställa eftersom det inte finns några precisa frågor som enkelt kan kvantifieras. 
Detta är heller inte vår avsikt utan vi kommer att leta efter trender och tendenser i de svar vi 
får.  
 
Reliabilitetsbegreppet syftar till att se i vilken grad en undersökning kan göras om identiskt 
med identiska svar. Eftersom mätinstrumentet i en kvalitativ ansats är intervjuaren själv 
innebär det att reliabiliteten enbart kan vara kopplad till intervjuaren eftersom ingen annan 
kan ikläda sig denna roll. Detta gör att reliabilitetsbegreppet är irrelevant för att fastställa 
värdet av en kvalitativ analys. (Christensen et al 2001, s. 308) 
 
Validitet definieras som i vilken grad du mäter det du avsåg att mäta. Däremot går det inte att 
använda samma utgångspunkter för hur man mäter fenomenet vid kvalitativ ansats som vid 
kvantitativ. Vid kvalitativ ansats försöker man istället belysa de bakomliggande faktorerna, 
strukturerna och processerna som leder fram till, påverkar eller styr fenomenet. Den interna 
validiteten (trovärdighetsaspekten) uppnås genom att noggrant redovisa hur du gått till väga, 
samt genom att uppvisa en ödmjuk attityd gentemot uppdragsgivaren inför uppgiften, 
resultaten och slutsatserna. I den externa validiteten (generaliseringsaspekten) kan man inte 
presentera några absoluta sanningar eller kvantifieringar utan det handlar istället om att 
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redovisa den för närvarande bästa ”helhetsbilden” man har om ett visst fenomen. (Christensen 
et al 2001, s. 309) 
  
Sett ur ett källkritiskt perspektiv behandlar vi ett ämne som är framtidsskridande vilket 
innebär att ingen egentligen vet vad som kommer att hända, utan alla svar bygger på 
spekulationer utifrån en förförståelse. Detta kan leda till att respondenterna i vissa situationer 
upplever osäkerhet inför ett svar vilket kan innebära att svaret formas utifrån en tro om hur 
respondenten tror att intervjuaren vill ha det. Det kan även vara svårt att veta eller kontrollera 
om det finns några bakomliggande motiv eller orsaker till att respondenten svarar på ett visst 
sätt. 
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Teori 
 
Under detta avsnitt avser vi att redogöra för de teoretiska begrepp som skall ligga till grund 
för analysen av vårt empiriska material. Genom att redovisa bakomliggande teorier vill vi 
skapa en plattform till förståelse kring ämnet. Vi har utgått från tre teoretiska begrepp: 
konvergens, masskommunikation och McLuhans tetrad.     
 
Konvergens 
 
Svenska Akademiens ordlista definierar ordet konvergens som: sammanlöpande, löpa ihop, 
närma sig varandra. Vårt uppsatsämne innefattar på många sätt en sammansmältning av olika 
områden och hur de utvecklas och integreras med varandra. Vi avser i detta avsnitt redogöra 
för hur konvergens kan användas som en teoretisk bas i vårt arbete för att enklare förstå hur 
TV-reklamen står inför framtida förändringar.  
 
Utifrån vårt perspektiv kommer begreppet konvergens innebära sammansmältning av olika 
medier och kommunikationsmedel. Redan år 1979 menade Nicholas Negroponte att alla 
kommunikationsteknologier står inför en gemensam metamorfos. För att illustrera detta ritade 
han upp nedanstående modell. Den visar hur dessa medier konvergerat och beskriver 
fenomenet konvergens på ett tydligt sätt.  
 
The MIT media lab´s construct of convergence (Fidler 1997 s. 26) 
  

                                                   
Konvergens beskrivs enligt EG-kommissionens grönbok om konvergens som ”möjligheten 
att via olika nätplattformar överföra i grunden samma typ av tjänster” dels som 
”sammanförandet av olika utrustningar för konsumentbruk, till exempel telefon, television 
och persondator”. (Statens offentliga utredningar 1999, s. 35) Konvergens är ett begrepp som 
blivit tydligare i takt med teknisk utveckling och innovation. Idag har det blivit enklare att 
förstå detta begrepp eftersom det har blivit en del av vardagen. Vi lever i ett samhälle där den 
tekniska utvecklingen för samman olika teknologier och medier, när vi lyssnar på musik via 
mobiltelefonen eller när vi använder Internet som en telefon. Digital-TV-kommittén ringar in 
konvergens i fyra olika begrepp. (SOU 2001) 
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Nätkonvergens innebär att olika och av tradition åtskilda infrastrukturer kan integreras och bli 
bärare av likartade tjänster. Exempel är telefoni som förmedlas genom kabel-TV-nät, TV-
sändningar över ett datornät eller datatjänster som sänds över ett TV-nät.  
 
Tjänstekonvergens innebär att information som tidigare varit förknippat med ett medium blir 
tillgängligt i andra medier, som exempelvis böcker i elektronisk form. Tjänstekonvergens 
innebär också att traditionellt skilda tjänster kombineras i samma medium till exempel 
digitala uppslagsverk med en kombination av ljud, bild och text.  
 
Apparatkonvergens är då en och samma apparat är anpassad till olika typer av tjänster. 
Exempel är TV-apparater som kan användas som datorer eller datorer som kan användas till 
att se på TV-sändningar.         
 
Marknadskonvergens uppstår som en följd av sammansmältningen mellan nät, tjänster och 
apparater. Marknadskonvergensen innebär att företag engagerar sig i nya angränsande 
affärsområden. Detta leder till att företag som av tradition verkat inom skilda branscher börjar 
konkurrera inom varandras traditionella affärsområden. Exempel är TV-distributionsföretag 
som producerar program och programföretag som investerar i sändningsinfrastruktur.  
                               (SOU 2001:90) 
 
Vi har valt att redovisa ett område som är exempel på en konvergens som kan komma att 
förändra förutsättningarna för TV-reklamen som den ser ut idag. Denna är konvergensen 
mellan digital-TV och Internet som smälter samman till nya medier. Detta område innefattas 
och berörs på olika sätt av nätkonvergens, tjänstekonvergens, apparatkonvergens och 
marknadskonvergens. 
 

Konvergens mellan digital-TV och Internet 
 
Skiftet mot den digitala tekniken som dessa medier bygger på är den största orsaken till 
konvergensen mellan digital-TV, Internet och andra medier. Konvergensen mellan digital-TV 
och Internet kommer att leda till nätkonvergens som leder till att datatjänster kommer att 
kunna göras över TV-nätet. Apparatkonvergensen syns i dagens TV-apparater som tillverkas 
med uttag för dator och skärmar som är utvecklade för att på bästa sätt hantera både digital-
TV och datoranvändning. Exempel på tjänstekonvergens är att surfa på Internet via TV-
apparaten.  Framtidens möjlighet att streama en film via bredbandet direkt in i TV:n är ett 
exempel på marknadskonvergens. Till exempel kan detta medföra möjligheter för en liten 
videobutik att nå fler kunder. Men det innebär även ett hot då de måste ha tekniska 
förutsättningar att erbjuda video-on-demand-tjänster samt att konkurrenssituation förändras 
radikalt. Marknadskonvergensen möjliggör och tvingar ibland företag att gå in på nya 
marknader för att utvidga sin verksamhet eller för att överleva.   
 
Konvergensen mellan digital-TV och Internet innebär att vår bild av TV och Internet och hur 
de används kommer att förändras. TV kommer inte längre bara vara TV och Internet kommer 
inte längre bara vara Internet. Både TV och Internet är redan idag var för sig väldigt kraftfulla 
och växande medier men sammansmältningen dem emellan kommer att innebära ännu fler 
användningsområden och möjligheter för användaren.  
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Masskommunikation 
 
Ordet massmedia beskriver kortfattat olika sätt att kommunicera i stor skala, att i högre eller 
lägre grad nå och involvera en hel befolkning (McQuail 2000, s.4). Begreppet refererar till en 
rad etablerade och igenkända medier som till exempel TV:n, radion, tidningar och film. 
Masskommunikation är de meddelanden som sänds via de olika massmediekanalerna.  
(McQuail 2000, s.17) Syftet med masskommunikation är att genom att använda olika medier 
sprida information med avsikt att informera, influera eller ändra ett beteende bland en stor 
diversifierad publik. (Fidler 1997, s.287) Den mest självklara egenskapen med 
masskommunikation är att den distribueras till och når många. De potentiella mottagarna ses 
som stora grupper anonyma konsumenter och förhållandet mellan sändare och mottagare 
påverkas av detta synsätt. Sändaren är oftast ett företag eller organisation. Förhållandet blir då 
oundvikligen ensidigt och opersonligt, dessutom blir avståndet mellan sändare och mottagare 
stort, både socialt och geografiskt. Innehållet i ett masskommunikationsbudskap är vanligtvis 
en fabrikation som upplevs standardiserad och det återanvänds och upprepas i identiska 
former. (McQuail 2000, s.40) Det som gjort TV:n till en viktig masskommunikationskanal är 
att den gör det möjligt att förmedla ett budskap med hjälp av ljud, text och rörliga bilder. Det 
är dessa egenskaper som gjort TV-reklam till ett av de starkaste marknadsföringsverktygen. 
(Haglöf 1994 s. 21) McQuail beskriver i sin bok Mass Communication Theory kriterier för en 
masspublik. Den ska innehålla en stor mängd geografiskt utspridda människor som är 
anonyma och som saknar möjlighet att interagera med avsändaren eller med varandra. 
Masspubliken är heterogen och oorganiserad samt saknar möjlighet att själv agera. (2000)  
 
McQuails kriterier för masskommunikation:  

• Storskalig distribution och mottagning  
• Enkelriktad 
• Opersonlig 
• Standardiserat innehåll  
• Kalkylerande intentioner bakom meddelandet  

 
McQuails kriterier för masspublik: 

• Stor mängd människor  
• Geografiskt åtskild  
• Anonym 
• Sakna möjlighet till interaktion  
• Heterogen 
• Oorganiserad 

               (McQuail, 2000)  
 
De nya medierna Internet och Digital-TV är förlängningar av gamla medieformer. Det innebär 
fortfarande att information sprids på samma sätt med hjälp av ljud, bild, och text. 
Förlängningen ligger i att det är traditionella medieformer som skickas ut med hjälp av digital 
teknik via nya mediekanaler, till exempel nyhetssändningar i mobiltelefonen eller 
radiokanaler som sänds via Internet. (Medieutveckling 2001, s 130) Som vi nämnt ovan har 
de nya medierna effekt på mediekonsumtionen på två avgörande sätt. Den första är att 
konsumenten aktiveras av de nya medierna. Konsumenten kan till exempel söka upp en 
artikel på en tidnings hemsida, detta är en enkelriktad aktivitet. Konsumenten kan även 
aktiveras interaktivt genom att med sina handlingar påverka innehållet, till exempel genom att 
med hjälp av Digital-TV skapa sin egen TV-tablå. De traditionella medierna har också en viss 
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grad av interaktivitet där till exempel TV-tittare kan spela bingo genom TV:n eller ringa in till 
ett radioprogram och önska en låt. Skillnaden mellan interaktivitet i de traditionella medierna 
och de nya är graden av interaktivitet. De nya medierna erbjuder en högre grad av 
interaktivitet där användaren enklare kan utnyttja möjligheterna.  
 
Den andra avgörande förändringen är att konsumenten blir mer plattformsoberoende. Detta 
innebär att samma medieinnehåll görs tillgänglig i flera mediekanaler (Medieutveckling 2001, 
s. 131). En film kan till exempel spelas upp på TV, finnas på en DVD, laddas ner från Internet 
eller beställas på Internet via video-on-demand. Plattformsoberoendet förändrar det 
traditionella sättet att använda medier. Tidigare har konsumenten läst morgontidningen på 
morgonen och tittat på Rapport klockan halv åtta på kvällen. Idag kan konsumenterna via 
Internet läsa en ständigt uppdaterad morgontidning och titta på nyheterna när de vill. Med 
införandet av Digital-tv kommer mediekonsumenterna själva att spela allt större roll eftersom 
de kommer att välja ut det som ska konsumeras. Detta kommer att leda till att 
mediekonsumtionen blir allt mer målinriktad med de nya mediernas etablering. 
(Medieutveckling 2003 s. 72)  
 
Digital-TV och Internet beskrivs som massmedier men med hänseende till McQuails kriterier 
för masskommunikation och masspublik kan man ifrågasätta om det går att se på dem som 
massmedier. Förvisso har dessa medier en storskalig distribution och når en bred publik som 
är geografiskt utspridd, men i övrigt går de nya medierna emot McQuails kriterier för 
masskommunikation och masspublik. Det ökade utbudet av kanaler som de nya medierna 
innebär kan medföra att mediekonsumenterna sprids ut över fler kanaler. De nya medierna 
möjliggör för användaren att vara interaktiv och därmed inte längre vara anonym. Dessutom 
lämnar användaren spår efter sig vilket gör att man kan dela in den heterogena massan i 
mindre homogena grupper. Dessa faktorer kan i förlängningen påverka hur 
kommunikationsprocessen ser ut i dessa medier. Innehållet i meddelandet behöver inte längre 
vara en standardiserad envägskommunikation som skickas till anonyma mottagare. Sett ur ett 
kommunikationsperspektiv kan de nya medierna komma att förändra de rotade sätten att nå en 
masspublik. De nya medierna gör att reklambudskapet kan anpassas efter den målgrupp man 
vill påverka eftersom den digitala informationen gör det möjligt att identifiera och kartlägga 
mottagarna på ett annat sätt än vad som tidigare varit möjligt.  
 
Ovan har vi diskuterat kring kriterier för massmedier och masskommunikation och hur de nya 
digitala medierna ställs mot dessa grundprinciper. Detta förhållande avser vi granska djupare i 
vår analys för att undersöka om TV som massmedium kommer att förändras och i sådana fall 
hur det kommer att påverka TV-reklamen.    
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McLuhans Tetrad 
 
Marshall McLuhan har kallats för den elektroniska ålderns orakel och sägs vara en av 1960- 
och 1970-talets mest kända och kontroversiella vetenskapsmän. Hans mest kända verk är 
”Understanding Media” från år 1964 där han myntade begreppen ”mediet är budskapet” och 
”den globala byn”.  
 
Digitaliseringen kommer att innebära en förändring för samhället och hur medier konsumeras. 
Marshall McLuhan har tagit fram ett koncept som han kallar tetraden och som används för att 
analysera hur teknologiska förändringar påverkar samhället. Detta koncept kan ses som en 
utveckling av hans tidigare tes som han redogör för i sin bok ”Understanding Media”. Den tes 
McLuhan driver där är att nya medier är förlängningar av gamla medier och det viktiga i 
förändringen är inte innehållet i mediet utan mediet i sig. Som exempel illustrerar McLuhan 
detta med järnvägen och menar att den inte förde med sig rörelsen, transporten, hjulet eller 
vägen i samhället. Den gav istället högre hastighet och större skala åt det dittillsvarande 
mänskliga funktionerna och gav upphov till nya typer av städer och till nya former av arbeten 
och fritid. McLuhan menar här att det inte är vart någonstans tåget rullar, eller vad frakten 
innehåller som är det väsentliga, utan att det är den högre hastigheten och den större skalan 
som är de faktorer som orsakar förändringen. (McLuhan 1964, s.19) 
 
McLuhans tetrad är hämtad från hans bok ”The Global Village” som färdigställdes av hans 
vän och samarbetspartner Bruce R. Powers nio år efter McLuhans död. Tetraden utgår från 
fyra lagar som är formulerade som frågor. Frågorna bygger på tidigare kunskap om historiska, 
sociala och teknologiska erfarenheter om teknologiska förändringar. Frågorna är alltså 
baserade på hur teknologiska förändringar tidigare påverkat samhället. De fyra frågor som 
används för att analysera förändringarna är:  
 
A. Vad lyfter förändringen fram eller förstorar?  
Här syftar McLuhan till vad den tekniska förändringen innebär. Vilka förstärkningar av de 
praktiska effekterna och vilka lösningar på tidigare problem för det med sig. Om den 
teknologiska förändringen är bilens uppkomst innebär den möjligheten att snabbare röra sig 
över sträckor. 
 
B. Vad blir obsolet på grund av förändringen?  
Vilken tidigare teknologi blir redundant och försvinner tack vare den nya teknologiska 
förändringen. Bilens uppkomst gjorde transport med häst och vagn obsolet.  
 
C. Vad lyfter den fram som tidigare varit obsolet?  
Återuppståndelsen av värden och insikter som en gång tidigare gått förlorade eller blivit 
försämrade. Bilen gjorde att äventyrslystnaden kom tillbaka och att man började resa längs 
vägarna för att söka nya upplevelser.   
 
D. Om man trycker förändringen till gränserna för sin potential, vad blir det då?  
Det oväntade missnöjet leder till motsatsen av förstärkningen. Om man trycker förändringen 
till dess spets skapas det nya problem. Att föra bilen till sin spets skulle leda till insikt om 
miljöförstöring och dålig hälsa. Detta leder i sin tur till en efterfrågan av små miljöbilar och 
en vilja att röra på sig istället.  

(McLuhan, Powers 1989) 
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Tetraden illustreras på detta sätt med fyra element som punkter som är i en oavbruten följd av 
förändring. Varje punkt beskriver ett skede där en teknisk förändring påverkar på ovanstående 
sätt. (http://www.anthonyhempell.com/papers/tetrad/concept.html) 
 
Vi har tidigare i vårt syfte redogjort för hur vi vill försöka förstå och kartlägga de förändringar 
som TV-reklamen kan komma att stå inför inom en femårsperiod.  McLuhans tetrad är ett 
verktyg för att undersöka den här typen av fenomen. Vi finner det därför relevant att redogöra 
för hans begrepp för att senare använda oss av modellen i analysen. Vi tror att den kan ge 
ökad förståelse kring den digitala förändringen och även ge nya perspektiv till insikt i ämnet.  
 

(A) FÖRSTÄRKNING 

(C) ÅTERUPPSTÅNDELSE 

(D) OMKASTNING 

(B) OBSOLITET 
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Empiri 
 
Vårt empiriska material är insamlat från intervjuer med experter inom området för vår 
undersökning. Vi har rubricerat materialet i tre huvudkategorier som ringar in det som 
diskuterats under intervjuerna. Dessa har vi sedan delat in i mer specifika underrubriker för att 
göra det mer överskådligt.  
 
I denna del kommer vi enbart att redovisa vår empiri, för att i den efterföljande analysdelen 
föra ett mer analyserande och teoretiskt resonemang. Redovisningen av materialet är direkta 
utdrag från intervjuerna som varvas med text där vi sammanfattar och förtydligar vad 
respondenterna anser. Vi har valt att sammanfatta intervjuerna löpande i texten istället för en 
slutsammanfattning efter varje del. Detta eftersom vi anser att vi då kan sammanfatta mer 
specifika områden som en har direkt koppling till citaten.  
 
Citaten kan uppfattas som många men eftersom det handlar om ett framtidsscenario byggs vår 
senare analys på vad respondenterna säger, vilket leder till att vi anser det vara av stor vikt att 
redovisa mycket av vårt empiriska material. Vi har medvetet valt att hålla en tillbakadragen 
roll eftersom vi anser att citaten talar för sig själva samt att vi inte velat påverka innehållet för 
mycket.    
 
Eftersom utdragen från intervjuerna är direkta citat från samtal kan det skriftliga språket 
uppfattas som talspråk.    
 
Reklam i TV 
 
Här redovisar vi vad respondenterna anser om TV-reklam som kommunikationsmedel, vad 
som är bra och dåligt, samt vilka alternativ det finns till traditionell reklamfilm och för- och 
nackdelar med dessa.    

TV-reklam som kommunikationsmedel  
 

”Det är det absolut starkaste kommunikationsmedlet och har ett väldigt stort 
genomslag. Man kan få folk att känna på 30 sekunder. Det är jättesvårt att i print, 
radio och andra medier få folk att känna. I TV har man ju allt, och det är väldigt 
starkt när man väl når fram.” Alexander Brügge 

 
Generellt ansåg respondenterna att TV-reklam har många fördelar som 
kommunikationsmedel. För att skapa snabb kännedom och få stor räckvidd ansågs TV vara ett 
mycket bra medium. Många menade att fördelen med TV går att förklara i att mediet 
innefattar både rörlig bild och ljud.   
 

”Det finns inget media som bygger så snabb och hög kännedom, det är beroende 
av att man har pengar att investera och att det är en bra film förstås, men du kan 
verkligen få räckvidd. Dessutom är det ju också det enda mediet där man kan få in 
flera sinnen på ett sätt som man inte kan med andra - att bygga en emotionell 
koppling till produkt eller varumärket. Det är speciellt bra för en produkt i ett 
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tidigt skede och om man vill bygga en emotionell koppling till varumärket, då är 
det den absolut främsta kanalen.” Annika Toll 

 
”Bortsett från själva avslutsfokuseringen så är det definitivt det starkaste mediet 
att bygga starka varumärken och kännedom, vilket många varumärken gör idag. 
Man blir känd hos konsumenten och hamnar i konsumentens short-list som 
därmed leder till köp. Så på så vis är det det starkaste och bredaste mediet.” 
Johan Eidmann 
 

Flera respondenter nämner dock en del brister med TV-reklam som kommunikationsmedel, 
som i citatet ovan där Johan Eidmann menar att TV-reklamen ligger för långt ifrån 
köpavslutet. Andra belyser det faktum att TV-reklam är ett dyrt sätt att kommunicera på och 
därför inte alltid lämplig. Mattias Karlsson menar bland annat att TV-reklam ibland har en för 
bred räckvidd. Andra menar att fragmentiseringen av kanaler leder till att räckvidden kommer 
minska och att man därför måste använda sig av fler TV-kanaler i en kampanj. 
 

”Konkurrensen har blivit mycket hårdare med alla nya nischkanaler. Tidigare 
räckte det med bara 4:an men nu kan man behöva använda sex, sju kanaler för en 
kampanj. Det har även blivit mer och mer utbudsreklam i TV, tidigare användes 
TV bara för imagebyggande.” Henrik Ström 
 
”Spillet är enormt idag när till exempel Cisco-Systems eller IBM köper reklamtid 
på dyraste sändningstid enbart för att nå ett fåtal beslutsfattare. Man kan mycket 
väl nå de här personerna men man kommer även träffa en miljon människor till 
som inte alls är intresserade av det här. Jag tycker absolut att den är bra, men jag 
tycker att TV-reklam har sett likadan ut lite för länge och det är dags för lite nya 
grepp.” Mattias Karlsson 

 

Alternativ till traditionell TV-reklam  
 
Vi har under intervjuerna diskuterat kring tre alternativ till den traditionella TV-reklamen som 
vi tror på ett eller annat sätt kommer att påverka hur reklam i TV kommer att se ut framöver. 
Dessa är Hybrid kommunikation (eller programming som många av respondenterna väljer att 
kalla det), produktplacering och sponsring. Respondenterna var eniga om att dessa tre former i 
mer eller mindre utsträckning kommer att fortsätta växa och bli vanligare framöver. 
 

”Jag tror att det kommer gå mer mot det här. För att det funkar väldigt bra, 
speciellt hybrid. Jag tror att det här kommer bli vanligare just för att det kommer 
bli svårare att få fram 30 sekunders reklamfilm ut till den som man vill ska se den. 
Då blir man tvungen att lirka in den i vanliga program.” Alexander Brügge 

 
Det råder dock lite delade meningar kring hur TV-reklamen kommer att påverkas av dessa 
framöver. Vissa av respondenterna menar att dessa former är ett komplement till TV-reklam, 
medan andra anser att det kommer bli ett skift mot att TV-reklam i större utsträckning får ge 
vika för dessa tre kommunikationsformer.  
 

”Jag är övertygad om att den traditionella TV-reklamen kommer att minska på 
sikt till förmån för de här. Så det är egentligen inte ett hot utan en annan form av 



Stockholms Universitet, Företagsekonomiska Institutionen  
Kandidatuppsats 10 poäng 

Författare: Erik Boltjes, Carl-Johan Schultz 
Handledare:Bo Lennstrand 

 

 
 

31 

TV-reklam. Men det kanske är så att reklambyråerna får börja jobba på ett annat 
sätt. Intäkterna för kanalerna kommer bara allokeras från den ena sida till den 
andra. Men det krävs ett nytänkande. Kunderna (annonsörerna) är väldigt öppna 
för den typen av alternativa medielösningar.” Annika Toll 
 
”Vad är anledningen till uppkomst av de alternativa reklamsätten? De är kanske 
en kombination av både viljan att hitta nya sätt, men också ett sätt att kunna sälja 
ännu mer reklam. Just nu tror jag att det är ganska desperat i den här branschen, 
- vad ska vi hitta på, vad blir nästa steg, hur blir vi bättre på de här alternativa 
sätten att få ut reklam på? Man vill ju gärna ha samma genomslag fortsatt. Ger 
de här sätten samma typ av genomslag? – Ja kanske om det här blir tillräckligt 
utvecklat.” Elizabeth Gummesson 

 
En del respondenter menar att uppkomsten och tillväxten av de alternativa reklamsätten är ett 
sätt för annonsörerna och kanalerna att få mer utrymme för annonsering. Vidare menar 
Mattias Karlsson att de även möjliggör för företag som inte har råd att producera eller sända 
traditionell TV-reklam att komma in i TV-mediet.  
 

”Det kommer absolut att fortsätta och det är någonting som kommer att bli 
väldigt mycket större. Alla dessa tre sätt kommer att växa, men de kommer aldrig 
att ersätta TV-reklamen. Det är egentligen bara att ta det ett steg längre. För 
annonsörer som annars kanske inte är stora TV-annonsörer, är det kanske lättare 
för dessa att gå in och produktplacera eller sponsra ett program, framför allt i de 
nischade kanalerna eftersom det inte kostar lika mycket. Och helt plötsligt har de 
tagit steget in i TV:n.” Mattias Karlsson  

 
Ser man till varje begrepp enskilt tolkar vi det som att de flesta respondenterna tycker att det 
är hybrid kommunikation och produktplacering som är bäst ur ett kommunikativt perspektiv. 
Vissa nämner dock vikten av att de måste användas på ett sofistikerat sätt för att budskapet 
ska fungera rent marknadsföringsmässigt, samt för att den redaktionella och konstnärliga 
trovärdigheten ska finnas kvar.  
 

”Det (hybrid kommunikation) är framför allt ett sätt att vara smartare än sina 
konkurrenter när man vill nå ut med sitt budskap på nya sätt. Att göra reklamfilm 
ligger på en basnivå med stora aktörer och för att skilja sig från dessa kan man 
hitta på alternativa sätt.” Johan Eidmann 
 
”Ett värde med produktplacering är att man kan använda filmen i andra 
sammanhang. Till exempel Statoil använder Jägarna i sin kommunikation. Det 
stora värdet med produktplacering är vad man gör vid sidan av filmen.” Richard 
Gatarski 
 
”Det (sponsring) är väl också ett sätt att synas på men det är så begränsat vad 
man får säga och göra så jag vet inte vilket syfte det fyller riktigt än. Jag har inte 
riktigt sett effekten av det, det kanske är jättebra men jag tror att det finns andra 
mer sofistikerade sätt att göra det på.” Espen Bekkebråten 
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Nya medier vad erbjuder det digitala formatet? 
 
I detta avsnitt har vi sammanställt hur respondenterna resonerar kring de digitala mediernas 
betydelse för och påverkan av TV-kanalerna och TV-reklam.  
 

Internets ökande betydelse  
 
Vi har diskuterat det ökande användandet av Internet med våra respondenter och frågat dem 
om deras syn på hur Internet kommer att påverka TV-tittandet framöver. Många såg Internet 
som ett hot mot TV-tittandet eftersom framförallt de yngre generationerna använder Internet i 
allt större utsträckning.  
 

”Om man ser TV:n som bara förströelse och inte underhållning på riktigt, då tror 
jag att Internet tar andel av förströelsen. Det Internet erbjuder är smartare och 
roligare i detta syfte. Men ser vi TV:n som en stor underhållningsgrej på fredag 
klockan åtta, eller om du vill titta på ett program med dina tjejkompisar, då tror 
jag inte att nätet är ett alternativ. Jag tror man är mer kräsen till vad man ser på 
TV, vill man se idolfinalen på en fredag så är det klart att man inte vill sitta 
framför en sämre bild på datorn. Just det här angelägna tittandet som är need 
kommer inte påverkas, men det som är nice kommer Internet stjäla tid av. Allt 
man gör och det som gör konsumenten så stark är att innehållet styr allting - 
ingen bra TV då kanske nätet är bättre, är det VM-kval i fotboll då vill folk titta 
på det live. I innehållets kraft finns någonstans en brytpunkt där innehållet är 
bättre på TV än på nätet, men när det är sämre kommer tittaren att välja bort det 
tittandet och välja att göra något annat istället. Man har blivit mer kräsen idag på 
vad man gör, och när de som idag är 11,12,13,14 år växer upp kommer de bli 
ännu mer kräsna, och visst är det hot mot TV, men bara ett hot mot dålig TV.” 
Johan Eidmann     

 
Respondenterna är eniga om att Internetanvändandet kommer att fortsätta öka och därmed 
även öka som kommunikationsplattform och att det egentligen bara är hastigheten som 
bromsar att Internet inte blivit större inom andra användningsområden. Det är flera av 
respondenterna som belyser aspekten med att Internet idag inte är tillräckligt snabbt för att till 
exempel kunna ersätta TV:n.  
 

”Man konsumerar Internet på ett annat sätt. Från att besöka en sida och bara 
läsa lite grann, så innehåller sajter otroligt mycket idag, man kan ladda ner 
rapporter man kan hämta alla tänkbar information men det krävs en enorm 
kapacitet och den finns inte idag.” Mattias Karlsson 
 
”Underhållningen kommer flyttas mer och mer till Internet - nu är det ju bara 
läsning och surfande, men när bredbandet ökar till att folk har i snitt 10mbit/sek 
då kan man sända med bra kvalitet på datorn.” Alexander Brügge 

 
Även om vissa av respondenterna ser Internet som ett direkt hot mot TV:n och därmed TV-
reklamen är det andra som menar att det finns många människor i Sverige som under lång tid 
framöver kommer att fortsätta i samma konsumtionsmönster som idag.  
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”Ungdomar surfar ju i större utsträckning idag, men det är möjligt att andra 
målgrupper ökar sitt TV-tittande men är det någonting som kommer ta tittare från 
TV så är det Internet. Sen beror det ju på hur man integrerar det där i framtiden 
också, men inom en femårsperiod så tror jag det.” Annika Toll  
 
”Vad gäller den yngre generationen så innebär den ökade Internetanvändningen 
ett hot mot TV-reklamen. Men man får inte glömma bort att det finns många 
människor som inte är 22 år och använder Internet utan faktiskt vill titta på 
postkodmiljonären och sitta i lugn och ro och titta på bingolotto – man får inte 
glömma alla dom. För de som tidigare nöjt sig med grynig bild, är det en ganska 
lång resa innan de sitter och flipprar med TV-program i mobilen och sitter och 
surfar på nätet.” Elizabeth Gummesson 

 
På samma sätt som med användandet menar många av respondenterna att även reklamen på 
Internet är långt ifrån sin fulla potential. Samtidigt understryker många att det finns enorma 
möjligheter att utveckla reklamen på Internet. 
 

”Internetreklamen är rätt osofistikerat idag. Man måste utveckla, och göra det 
smartare och finurligare på Internet. Det är så otroligt underutvecklat. Den stora 
fördelen med Internet för reklamfilm är interaktiviteten. Det finns stora 
möjligheter att inspirerar, pusha, att få folk att ta action och nätet har allt på en 
gång, så är man smart finns det mycket pengar att hämta. Jag är alldeles 
övertygad om att nätet kommer ta jättemycket mer pengar. Det ger möjlighet till 
interaktivitet, CRM och one-to-one marketing. Där tror jag att det finns en 
otroligt skön utveckling.” Johan Eidmann 
 
”Jag ser snarare den ökade Internetanvändningen som en möjlighet. I Sverige har 
många bredband och det möjliggör att många kan klicka runt och titta på vad de 
vill utan problem. Och fler och fler får det. Även om det är på bekostnad av TV-
reklam så tror jag det blir mer reklamfilm i andra medier. Så det är bara 
spännande. Skämt som sprids snabbt mellan kompisar över nätet har en otrolig 
effekt, och man kan få till samma sak med en häftig reklamfilm. Så jag tror att det 
är ett nytt medie som man absolut ska vara nyfiken på och testa som kund 
(annonsör).” Espen Bekkebråten 

 
Fler av respondenterna menar att reklamfilm på Internet kommer att öka men att den måste 
vara väldigt bra för att någon över huvud taget skall lägga märke till den. Annika Toll säger 
att för att reklamfilm på Internet skall vara intressant måste den vara väldigt bra och det 
kommer att ställa enorma krav på kreativiteten hos de som gör reklamen. Vi tolkar detta som 
att det idag är konsumenten själv som styr innehållet på Internet och själv aktivt måste välja 
att se en reklamfilm. Det krävs antingen att konsumenten letar upp en reklamfilm eller att den 
är så underhållande att konsumenterna blir distributörer av filmen. Eftersom konsumenterna i 
större utsträckning bestämmer vad de vill se kan de enkelt välja bort eventuell reklam som 
dyker upp. 
 

”När jag väljer att ladda ner Lost (TV-serien) gratis istället för att köpa den, 
kommer det automatiskt petas in spottar från annonsörer i det programmet som 
jag laddar ner. Det kommer inte vara vardagsrealitet om fem år, men definitivt 
längre fram. Idag finns det frön till det i Pod-Castingvärlden. När jag laddar ner 
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ett avsnitt paketeras reklamspottarna och eventuell sponsring läggs på vid 
nerladdningstillfället just för mig. Systemet vet vad jag gör interaktivt.” Richard 
Gatarski 
 
”Internet ändrar folks beteende, det är den generationen som kommer att 
acceptera att det inte finns en tablå. Dom begär ingen tablå för de är inte 
uppvuxna med den. Det tror jag absolut innebär ett hot mot reklam-TV som det 
ser ut idag. De som är 15 idag och 20 om 5år kommer definitivt inte vara 
intresserade av vanlig TV, för om 5år kommer bredbandet vara så pass snabbt att 
du kan se vad du vill när du vill. Den stora frågan är ju hur det ska betalas? Nu 
har det ju blivit lite snett, den generationen växer upp och tror att allt är gratis. 
De har aldrig köpt en CD-skiva eller DVD-film och helt plötsligt ska de betala för 
sig. Dom kommer nog ha svårt att acceptera att bli avbrutna av 30 sekunders 
reklamfilmer. Om det är streamat live så kan man tvinga in reklamblock men det 
kommer kräva ännu mer av reklamfilm som form. De vill ju få någonting tillbaka. 
Jag tror att det kan funka om man gör riktigt bra grejer. Och det ser man redan 
idag på Internet, att riktigt bra grejer är så bra att ungdomarna själva vill sprida 
det. Och det är ju intressant – det är sällan det blir så bra.” Alexander Brügge  

 
När vi frågar respondenterna om vad som kan göras för att motverka nerladdning av TV-
program och filmer är de eniga om att en enkel åtgärd är att mediebolagen börjar sända TV-
serier globalt samma dag. På detta sätt motverkas de drivkrafter som idag finns till varför 
många välja att ladda ner istället för att vänta på att programmet sänds på TV. En del anser att 
nerladdningen är ett direkt hot mot TV-reklamen eftersom det tar tittare från TV-kanalerna, 
medan andra menar att nerladdningen inte kommer att påverka TV-reklamen negativt.  
 

”Film och TV måste synkas globalt för att motverka nerladdning. Jag tror att man 
kan se det som ett hot mot TV-reklamen, men snarare borde se det som en 
utmaning. Hur gör vi nu då för att underhålla dom här, eller hur kan vi ta vara på 
den här målgruppen och kommunicera med dem eller dela med oss av saker som 
de skulle vilja se.” Espen Bekkebråten 
 
”På sikt kommer TV inte att ha de här väntetiderna. Det finns ingen anledning att 
släppa någonting på en marknad sex månader innan man gör det på en annan, 
varför egentligen? Incitamenten att göra det kommer att försvinna. Idag är det till 
exempel världspremiär på filmer. Ungdomar idag agerar på ett visst sätt därför 
att möjligheten finns, ta ifrån dem den möjligheten då, det är så enkla medel för 
att bli av med det. Fildelning är här för att stanna och kommer alltid att ske, men 
det är inte ett direkt hot för TV-annonsering.” Mattias Karlsson 

 

Vad händer när Digital-TV etableras?   
 
Att digital-TV införandet kommer att innebära förändringar för TV-tittaren är samtliga 
respondenter överens om. De flesta är även eniga om att de allra största förändringarna 
kommer att ske efter femårsperioden för vår undersökning. Inom denna femårsperiod kommer 
dock teknologiskiftet oundvikligen att innebära en del förändringar för TV-tittaren menar 
respondenterna. 
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”Jag tror att man först 2010 kommer se det första egentliga genomslaget av vad 
digitaliseringen inneburit. 2007 kommer vara en slags övergångsperiod och folk 
kommer inte riktigt inse vad som händer och hur det ska användas, men 2010 har 
det säkert kommit boxar som är smarta så att de kan spela bort reklamen och TV-
stationerna kommer att försöka undvika det på något sätt.” Alexander Brügge 
 
”Trögrörligt med en hel generation som sitter på tvären, men för nästa 
generation kommer det om 5 år finnas otroligt mycket fler funktioner i våra TV-
apparater som vi inte har idag. Boka resor, bankärenden, skicka e-mail, all din 
musik, fotoalbum vad som helst.” Mattias Karlsson 
 
”Folk kanske kommer titta lite mer på TV när det digitala kommer för att de kan 
styra sin egen tid mer, välja mellan att se ett program och få fram det då, sen kan 
man ju också via digital-TV få fram mera tjänster – du kan beställa hem film 
genom att trycka en kod i fjärkontrollen och sen kan du kolla på filmen när du 
vill.” Espen Bekkebråten 

 
Hur själva TV-tittandet kommer förändras finns det ingen enig bild om och många menar att 
införandet av digital-TV främst kommer att påverka kanalernas roll. Däremot nämner många 
av respondenterna att digital-TV-införandet ökar tittarens möjlighet till aktivitet framför 
TV:n, samt dess makt att själv styra över innehållet. 
 

”Just nu är det lite nytt för folk, man kanske måste börja vänja sig att använda 
produkten. Folk blir illa tvungna att lära sig det digitala när det analoga tas bort. 
Beställningstjänster och sånt kommer nog ta lite längre tid än fem år innan alla 
vill beställa och trycka. Det finns alltid ett gäng som tycker att det där (ny teknik) 
är kul att testa och vill vara först med att prova nya saker, dom tror jag kommer 
sparka igång så fort det kommer, men den stora massan tror jag kommer ligga 
lite efter, så snabbt går det inte.” Espen Bekkebråten 
 
”Fler kommer att ha större tillgång till fler kanaler. Men man kommer ändå ty sig 
till fem kanaler även om man har femhundra kanaler. Den nya tekniken kommer 
leda till mer on-demand tittande. TV4 ska inte bestämma att jag ska titta på Lost 
på tisdagar klockan 21, utan vill jag se det på söndag klockan 9 kommer jag göra 
det. On-demand är trenden i alla digitala medier. TV-tittandet kommer att öka. 
Det ser man redan idag att de som har TiVO-boxar tittar mer på TV än andra.” 
Henrik Ström   

 

TV-kanalernas framtida roll 
 
Samtliga respondenter delar uppfattningen att digital-TV kommer att ha stor påverkan på 
kanalernas framtida roll. Däremot råder det delade meningar om på vilket sätt och i hur stor 
utsträckning kanalerna kommer att påverkas. En del menar att kanalerna som de ser ut idag 
inte kommer fylla något syfte i framtiden eftersom den digitala tekniken erbjuder nya 
möjligheter för distribution.   
 

”Bortsett från SVT som skapar så himla mycket själva, så är ju TV4 och dom 
andra bara paketerare, dom köper format och produktioner från 



Stockholms Universitet, Företagsekonomiska Institutionen  
Kandidatuppsats 10 poäng 

Författare: Erik Boltjes, Carl-Johan Schultz 
Handledare:Bo Lennstrand 

 

 
 

36 

produktionsbolag eller färdiga program från USA och så gör de några saker 
själva. Om det bara kommer handla om att packa ihop program kan lika gärna 
till exempel Com Hem göra det som en kanal. Jag ser inget skäl till att Com Hem 
som har alla konsumenter i sitt kabelnät, varför skulle inte dom kunna köpa 
färdiga format. Exempelvis skulle de kunna köpa alla Djurgårdens 
hemmamatcher och sända dem i sitt egna nät och på så sätt runda TV kanalerna. 
Om Com Hem paketerar själva kommer reklamen kunna utformas så att den 
erbjuder enbart just de som tittar på en hockeymatch som endast sänds i Com 
Hems nät, att till exempel kunna köpa en Volkswagen billigare.” Johan Eidmann 
 
”Det som drunknar i diskussionen är Pay Per View - alltså att man betalar för 
innehållet. Ser man till exempel till telefonomröstningen vid Idol, så finns det en 
betalningsvilja bara för att rösta på vem som ska vinna, alltså borde det finnas en 
betalningsvilja att se programmet. Lost (TV-serien) är så bra så att folk är 
beredda att betala för det, produktionskostnaderna har gått ner generellt och 
försätter gå ner när man producerar rörliga medier, sen kan man nå en 
masspublik med hjälp av Internet, då blir det intressanta affärer att sälja 
innehållet direkt istället för att finansiera det reklamvägen. Reklam har varit 
intressant från innehållsproducenternas sida som ett sätt att finansiera innehållet. 
Distributionsmöjligheten har ju byggt på att det funnits TV-program som man kan 
placera reklamen i. Och då kanske de som producerar innehåll inte behöver det 
för sin finansiering utan kan sälja direkt. På ett sätt blir det minskat 
medieutrymme för TV-reklamen på det här sättet. Folk ska betala för det de 
konsumerar för att det är bra för innehållet.” Richard Gatarski 

 
Många av respondenterna pratar kring hur kanallojaliteten minskat eller så gott som 
försvunnit hos tittaren. Därför poängteras vikten av att försöka bygga upp kanalens 
varumärke. Vi tolkar det som att respondenterna menar att det handlar om att hamna i tittarens 
medvetande och på så sätt bli en de kanalerna som tittaren lägger in i sin TV-tablå eller väljer 
att besöka på Internet. En del menar dock att varumärket inte kommer spela någon roll 
eftersom det är innehållet som styr tittaren, inte leverantören av innehållet.  
 

”Kanallojaliteten finns knappt nu, de TV-bolag idag som distribuerar video, dom 
vill ju jättegärna att man ska känna till TV-kanalen också. Jag tror att det blir 
mer och mer nischade videokanaler och videomärken och folk struntar i hur det 
kommer till dem, om det är TV4 eller kanal 5 spelar ingen roll.” Richard Gatarski 
 
”TV-kanalerna kommer försöka bygga sitt varumärke så att när den dan kommer 
då allt slår över till en hybrid mellan Internet och TV så lever de som varumärke. 
Så att man väljer dem som kvalitetskontroll. Kanalerna kan fortfarande bedöma 
vad som är bra. Man bygger sitt varumärke så att det är till exempelvis tv4.se som 
man går om man vill se på TV.” Alexander Brügge 
 
”Ja, TV-vanorna förändras redan nu, att kunna välja dina egna program och 
kunna sätta ihop din egen tablå. Det är väldigt tydligt hur folk går ifrån den här 
lojaliteten till en TV-kanal. Förut hade folk sin TV-kanal som de knäppte på och 
så tittade man i princip på det som var på TV:n, men nu är det helt ointressant 
vilken kanal du går till. Det är inte så att man känner att man hör ihop med en 
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kanal mer än någon annan - den äldre generationen kanske men inte den yngre.” 
Elizabeth Gummesson 
 
”Man säger inte längre att jag satt och kollade på femman igår utan man säger 
att jag kollade på CSI igår och man kommer inte ihåg vilken kanal det gick i. Man 
börjar bli mer programfokuserad än kanalfokuserad och man är mer lojal mot 
program än mot kanaler - det är en trend man ser. Så därför är programmens 
varumärken också väldigt viktiga.” Henrik Ström 

 
 
Digital-TV kommer att innebära att antalet TV-kanaler ökar. Detta ställer högre krav på TV-
kanalernas innehåll anser flera av respondenterna. Förutsättningarna för kanalerna kommer att 
bli mer lika och TV-tittarna kommer att få större tillgång till fler kanaler, vilket många av 
respondenterna tror kommer att påverka framförallt de större kanalerna.   
 

”Kanalerna blir nog illa tvungna att se till att det finns kvalitativa program och 
sen kanske det då måste öppna upp att programmen blir smalare för att det finns 
målgrupper som är intresserade av smala program och då får man åtminstone en 
målgrupp istället för att inte få någon om det är ett dåligt program. Men samtidigt 
är jag lite tveksam till om de nya kanalerna verkligen kommer att sprida tittandet. 
Vem ska titta på alla dessa nya kanaler då? Vi är ju inte fler folk än vi var igår, 
och vi har inte mer tid heller, snarare mindre tid.” Espen Bekkebråten 
 
”Det ställer ju högre krav på kanalerna när det blir högre konkurrens och sen 
kommer säkert kanalerna själva försöka med olika varianter av kanaler som en 
motaktion. Nytänkandet är också viktigt, hur ska vi kunna behålla eller utveckla 
försäljningen på lång sikt? Då krävs det att man ser alternativ till klassisk reklam. 
Tittandet kommer absolut att spridas på fler kanaler.” Annika Toll 
 
”Nischkanalerna kan vara dåligt för en så här stor kanal som TV4 om ett företag 
väljer att täcka in sina målgrupper på en massa nischkanaler istället för att köra 
hela gänget på stora TV4. Men det försöker vi också följa genom de nischkanaler 
som vi startar.” Elizabeth Gummesson 

 
Nästan alla respondenter pratar om att kanalernas innehåll framöver kommer spela en allt 
större roll. Livesändningar, smalare mer nischade programtyper och reality-TV är bland annat 
några former som respondenterna tror kommer att bli vanligare. 
 

”Jag tror att många kanaler kommer satsa mer på sport där det är live och det är 
bra att vara live. Spotten (reklampausen) kommer att finnas kvar, och kommer 
även att förändra sporten till exempel genom fler halvlekar i fotboll där det kan 
visas reklam. Vanliga TV-kanaler kommer försöka försvåra med teknik att ta bort 
reklam, kanske göra fler reklamavbrott istället och fler korta avbrott, och ännu 
värre lägga in reklam i bild – det vore mardrömmen att det kommer en remsa med 
reklam med bara text. Man kommer förmodligen hitta på mer och mer live-TV 
förutom sport som är den ultimata formen – det är live, det är folk som är 
engagerade och brinner för det. Där kommer det alltid finnas avbrott för reklam. 
Idol är live och det finns ett värde i att se det direkt eftersom det kommer pratas 
om det dagen efter. Det är ett typiskt bra format för framtiden, där kommer de 
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alltid kunna sända reklam. Postkodsmiljonären är ett program som bekostar sig 
självt, man drar in lika mycket pengar och lite till som det kostar att producera 
programmet. Allt som de säljer i reklam är bara plus utöver det de får på att folk 
ringer in. Det tror jag på, att den typen av TV-format kommer öka markant. 
Självförsörjande och live som kräver direkt kontakt.” Alexander Brügge 
 
”I direktsänd TV som man tittar på direkt kommer det alltid finnas plats för 
reklam, stora evenemang som OS, hockey-VM och melodifestivalen som går direkt 
live. Visst kommer några att se det i efterhand eftersom de inte kunde se det live 
av andra skäl, men de flesta kommer se det live, och då har du dina tittare som du 
kan sända reklam till. Men man ska inte underskatta att det (PVR) finns där.” 
Johan Eidmann 
 
”Det sägs att vi nu lämnar dokusåpaträsket – nu vill inte längre se folk som vill 
bli mediakändisar. Nu blir det mer reality, att man får följa med mera på riktigt 
som till exempel ”livräddarna”. Drama kommer även öka, välproducerat 
drama.” Elizabeth Gummesson 

 

Plattformsoberoendet - vad innebär det? 
 
När vi diskuterat kring digital-TV och Internet talar många av respondenterna om dessa 
medier som att de rör sig mot varandra. Vi tolkar det som att de flesta av respondenterna anser 
att det är en tidsfråga innan dessa två medier kan användas från samma plattform. Några 
menar dock att det förmodligen kommer ta lång tid innan vi är där. Dels till följd av att vi 
människor historiskt sett har tagit lång tid på oss att anamma tekniska innovationer och på 
grund av att de tekniska förutsättningarna inte ännu är färdigutvecklade.    
 

”Jag tycker att man pratat om integreringen ganska länge men det har inte hänt 
så mycket. Men samtidigt har vi kommit till en mognadsfas där det börjar hända. 
Jag tror att det går väldigt långsamt. Det kommer finnas en grupp personer som 
är pionjärer och tidiga på det här och givetvis kommer vara där inom 3-5år men 
jag tror inte stora massan kommer vara där.” Annika Toll 
 
”Med mediacenter har det verkligen smält ihop. Får vi allting i en box, så 
självklart om du har möjlighet att stänga bort TV:n och surfa på nätet efter annan 
info gör ju att du förmodligen, istället för att titta på dåliga program, går in aktivt 
och surfar med den tid du har framför burken. Nackdelen är att TV kommer 
förlora tittare på det, fördelen är att du måste producera bra program för att 
behålla tittarna. Förhoppningsvis kommer det leda till att utbudet blir bättre 
annars kommer folk göra något annat.” Espen Bekkebråten 
 
”På lång sikt kommer det att vara en hårfin skillnad mellan de här två medierna. 
Det är kapaciteten som gör att det på Internet inte är mer rörlig bild än vad det är 
idag. Jag tror inte att de kommer att gå ihop men de kommer se väldigt lika ut.” 
Mattias Karlsson 
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Det digitala formatet som digital-TV och Internet utgörs av erbjuder enligt respondenterna 
möjligheter att producera och distribuera samma innehåll till flera olika medier. Däremot 
menar vissa att plattformsoberoendet även innebär ett hot mot TV-reklamen. 
 

”Jag tror att sajterna (inom fem år) kommer att vara snarlika fast det kommer 
vara mycket mer rörlig ljud och bild och det kommer finnas väldigt mycket mer 
möjligheter att se TV på Internet. Vi ser det här fenomenet någonstans, det blir 
väldigt många mediaben. Först var det (Aftonbladet) en tidning, sen blev det en 
sajt, sen blev det web-TV, sen blev det en TV-kanal och i grund och botten är det 
ju samma nyheter överallt bara det att jag väljer själv var jag vill konsumera det 
någonstans. Det som görs på sajten kommer att vara det som syns i TV-kanalen 
och vice versa.” Mattias Karlsson 
 
”Det är ett hot mot TV-reklamen eftersom man kan gå in på nätet och titta på till 
exempel vädret istället för att vänta på en nyhetssändning på TV. På detta sätt går 
annonsörerna miste om tittare i både reklampausen och sponsringstillfället kring 
vädersändningen. Här ökar hemsidornas betydelse och att innehållet är bra och 
framförallt viktigt att man kommer med en lösning för hur man ska kunna ta betalt 
för innehållet, något som jag tror kommer hända framöver.” Johan Eidmann 
 
”Det kommer bli vanligare med mediaboxar, det har börjat komma fler 
mediaboxar där TV:n och datorn börjar flyta ihop. Det finns ju IP-TV vilket gör 
att allt börjar växa ihop mer och mer. Man laddar hem något istället för att ser 
det som visas. Man betalar och streamar hem det man vill se. Om man pratar om 
TV nu förtiden måste man säga att man pratar om TV på TV:n för nu finns TV på 
mobilen och överallt.” Henrik Ström 

 
Möjligheterna syns även i andra former än de rent tekniska. Elisabeth Gummesson beskriver 
nedan hur det kan skapas ett koncept kring till exempel ett TV-program som även sprider sig 
utanför den digitala plattformen.  
 

”Som i Idol där det finns en väldig kringproduktion. Det är intervjuer på nätet, 
kolla alla klippen och man kan köpa deras kläder efter varje sändning, det är 
massa runt om. Först så kommer skivan ut, sen kommer DVD:n ut, det kan inte 
bara vara ett TV-program längre, man måste ha in allt det där, det är en del i just 
det här med att man inte får in lika mycket reklam, då måste man tjäna pengar på 
annat runt om.”  Elizabeth Gummesson 
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TV-reklamens framtid 
 
I detta avslutande empiriavsnitt har vi sammanställt vad respondenterna anser om hur TV-
reklamen kommer att se ut framöver. Vi inleder avsnittet med en redogörelse för om de tror 
att det kommer ske en förändring av mediebudgetarna.  

Framtidens mediebudget 
 
Under våra intervjuer frågade vi respondenterna om de trodde att annonsörernas 
mediebudgetar skulle förändras framöver och i sådana fall på vilket sätt. De är eniga om att 
Internet är en annonseringskanal att räkna med, även om det ur ett perspektiv kan ses som ett 
hot mot TV-reklam menar vissa att detta ändå kommer att innebära möjligheter för 
reklamfilm, fast då i ett annat medium.  
 

”Mer och mer pengar kommer gå in i TV från print och mer pengar kommer gå in 
i Internet, så det är print som kommer tappa massor i den stora mediekakan. 
Programming och sånt blir mer som komplement till reklamfilmen än som hot. 
Med Programming låser man sig mer till ett program som man känner starkt för, 
det är dyrt och du når inte så många men du når rätt målgrupp och med 
traditionell TV-reklam så når du många. Därför kommer de finnas kvar bredvid 
varandra.” Henrik Ström 
 
”Mediekonsumtionen förändras hela tiden, ungdomar idag konsumerar sjukt 
mycket Internet, och det är bara på bekostnad av TV. Som marknadschef är det då 
intressant att veta - var finns ungdomarna någonstans? Dessa når man 
förmodligen på ett jättebra sätt på Lunarstorm och andra communities. 
Målgruppsmässigt tror jag att vill man åt en yngre målgrupp och early adaptors 
kommer man att förskjuta sin budget mer och mer mot Internet.” Mattias Karlsson 

 
Alla respondenter anser att TV som medium kommer att fortsätta vara starkt och likaledes 
TV-reklamen. Det råder dock delade meningar om åt vilket håll investeringar i TV-reklamen 
kommer att gå. Några av respondenterna menar att den traditionella TV-reklamen står inför en 
osäker framtid medan andra menar att investeringar i traditionell TV-reklam kommer att öka 
inom en femårsperiod. 
 

”Inom TV-genren tror jag att det kommer gå från reklamspottar till mer 
integrerat i programmen, sponsring, produktplacering och Programming. Sen 
tror jag att det i den stora reklamkakan blir en viss förskjutning mot Internet, inte 
jättemycket men litegrann.” Annika Toll 
 
”Då (om fem år) tror jag att TV-reklammarknaden kommer ha ökat med 
jättemycket, på fem år säkert en miljard. Och andelen av kakan kommer säkert 
vara 5-10% mer än vad den är av den totala annonskakan idag därför att utbudet 
av tittare kommer vara större. Den största ökningen i procent kommer att vara i 
annan form av reklam i TV, men den största ökningen i pengar kommer att vara i 
reklamfilm.” Johan Eidmann 
 
”För TV-reklamen tror jag att den kanske har halverats vad gäller vanliga 30-
sekunders reklamblock. Just för att du har tappat dom som du framförallt vill 
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prata med 16-24 åringar är där man vill träffa. Dom som är 11år idag har ju 
ingen som helst relation till TV-tablåtittandet och om inte kanalerna tar tag i den 
delen kommer de få det tufft.” Alexander Brügge    

 

Kommer reklam i TV att förändras när digital-TV etablerats 
 
Interaktivitet, nischkanaler, möjlighet att välja bort reklam och krav på höjd kvalitet var 
begrepp som var vanliga när vi diskuterade digital-TV-införandets påverkan på TV-reklamen. 
Respondenterna är eniga om att digital-TV kommer att medföra förändringar för TV-reklam 
som den ser ut idag.  
 

”Det är en strategi som så att säga gör det mer spännande, gör reklam i form av 
följetonger. Om det med tekniska hjälpmedel går att ta bort reklamen så måste 
man ju se reklamen som en grej som folk vill ha.” Richard Gatarski 
 
”Det måste ju ändras, det kommer bli andra former tror jag, sponsring, 
Programming och produktplacering. För en nischad målgrupp så kanske det blir 
en fördel med mer fragmenterat. Det kommer att finnas fler kanaler och man 
kommer kanske kunna hitta en skräddarsydd målgrupp på ett mer effektivt sätt då 
det kommer finnas mer målgruppsspecifika kanaler. Har du en bred målgrupp 
kommer det bli svårare och kanske dyrare att hitta den. Det kanske utgör en 
möjlighet att man kan skräddarsy för en målgrupp samtidigt som det kostar 
väldigt mycket att producera en reklamfilm, så det ska ju vara värt den 
produktionskostnaden kontra hur många man når. De klassiska 30-
sekundersspottarna kommer få ge vika för alternativa metoder där man kommer 
väva samman mycket mer i programmen och mycket mer sofistikerat. Bland 
kunderna börjar det ställas lite högre krav på sina mediebyråer att hitta 
alternativa lösningar. Även en ökad kompetens hos kunden om TV ställer högre 
krav att få bättre effektivitet på sina medieköp och då börjar man se alternativ till 
den klassiska reklamfilmen.” Annika Toll 
 
”Jag tror att reklamfilmen kommer vara ungefär densamma och jag tror det 
kommer ställas högre krav på reklamen att den måste vara underhållande. Den 
måste vara bra för annars så zappar folk bort den, och det kommer nog att 
märkas för det kan säkert TV-kanalerna mäta hur många som sitter kvar och tittar 
i blocket. Och då måste kunderna förhoppningsvis fatta att de måste göra bättre 
reklam eller hitta andra medier för att få ut sitt budskap, så det kanske blir lite 
mindre TV-reklam. Just där tror jag att folk kommer att välja aktivt att zappa bort 
det om de tycker att reklamblocket är tråkigt.” Espen Bekkebråten 
 
”Jag tror att den interaktiva reklamen kommer bli vanligare, men jag tror inte att 
vi kommer vara där på ganska lång tid, sakta men säkert men inte om fem år. Det 
är inte stor business då. Den stora businessen kommer ligga på Internet. Påbuden 
ligger i TV:n till exempel man ser en reklamfilm om ett resemål, och så går man 
till datorn och kollar upp resmålet. Det här är den stora utvecklingen och den är 
här och nu. Inspirationen kommer från TV:n och avslutet sker på Internet.” Johan 
Eidmann 
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Många respondenter menar att det digitala formatet i större utsträckning innebär att 
annonsörerna och kanalerna bättre kan kartlägga vad tittaren gör framför TV:n eftersom det 
med digital-TV bättre kommer att synas vad man tittar på. Detta kommer möjliggöra för 
annonsörerna att på ett nytt sätt kunna rikta sin reklam mot mer nischade målgrupper.  
 

”Det kommer bli mer direkta produktreferenser om det blir lagligt. Det kommer 
finnas ”vill du köpa den här fotbollen, klicka här”, kopplat till Internetshopen. 
Just datahantering kommer bli mer och mer intressant, att man redan idag kan 
spåra vilka sajter man varit inne på och som man besöker ofta, och utifrån bygga 
någon slags profil. Och i framtiden kunna matcha det mot någon annonsör som 
frågar efter din profil.” Alexander Brügge 
 
”Möjligheten är att utbudet av kanaler blir större, den högre konkurrensen leder 
till att det blir billigare att köpa reklamtid. Det blir även mycket enklare att hitta 
sin målgrupp, till exempel jakt och fiske i TV4plus. Det blir mer som ett magasin 
och lättare att hitta nischade program.” Henrik Ström  
 
”Det kommer att finnas alternativ, du kommer mer eller mindre bli påtvingad 
alternativen, fast där du kanske själv väljer – det här är mina intresseområden, du 
gör en profil i din digitalbox som ger en massa information om vem du är. Sedan 
får du bara budskap som är för dig eller åtminstone någorlunda mer anpassade 
för dig. Man slipper kanske blöjreklamen tills den dag man kryssar i att man fått 
tillskott i familjen.” Mattias Karlsson 

 

TV-reklamens framtida roll  
 
Vår undersökning syftar bland annat till att försöka sia om och i sådana fall hur TV-reklamen 
framöver kommer att förändras. När vi diskuterat kring detta med våra respondenter är de alla 
överens om att TV-reklamen står inför förändring. I denna del avser vi mer redogöra för vad 
respondenterna tror om hur TV-reklamen kommer att förändras utan att beröra de aspekter 
som tvingar fram förändringen.      
 

”Vi går från masskommunikation till konversationsmassa. Masskommunikation 
underförstått broadcasting - du kommunicerar till massan genom ett fåtal sändare 
som talar om för massan vad som gäller. Medan konversationsmassan där 
kommunikation leder till konversation där vi konverserar och diskuterar fram och 
tillbaks. Inte bara att jag pratar med dig, utan att alla pratar med varandra. 
Massan konverserar med sig själv. Consumer marketing har fått en betydelse, det 
är kunderna som gör spottar kring varumärken de älskar, till exempel Apple.” 
Richard Gatarski 
 
”Det kommer bli intressant att se vad som kommer bli det nya massmediet om 
man vill nå ut till många och berätta någonting. Det kommer nog bli svårare att 
göra klassisk varumärkesreklam om man inte har en kanal där man når ut till 
alla.” Alexander Brügge 
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”Så länge det för en okräsen publik finns gratisalternativ som är finansierat av 
reklam, så tror jag att 30-spottarna kommer fortsätta leva kvar.” Richard 
Gatarski 
 
”Om du vänder dig till de som vill titta på bingolotto så kan nog reklamen se 
ungefär likadan ut som idag, men är det idolpubliken då kanske du hellre lägger 
pengarna på att göra någonting för dem på nätet istället för att köpa en massa 
dyr TV-reklam runt om programmet.” Elizabeth Gummesson 
 
”Det är kanske bra att Internet stjäl tid av nice-tittandet (strötittandet) för att man 
då kanske bättre lyckas fånga upp med TV:n genom ett mer fokuserat tittande. Då 
vet du även att TV-reklamen har en mycket starkare kommunikationskraft om de 
som tittar på programmet är engagerade. Dom du får får du bra, dom du missar 
dom är ändå inga bra personer att ha som tittare på din reklam.” Johan Eidmann 

 
När vi frågade vidare om hur TV-reklamen kommer utformas ville vi försöka ta reda på vad 
som i framtiden kommer förmedlas i reklamfilmerna. Hur kommer reklamfilmen att byggas 
upp och vad vill man få ut av tittaren. Alla respondenter beskriver vikten av att TV-reklam 
framöver måste göras med hög kvalitet. Vi tolkar det som att de menar att ett allt starkare 
reklambrus och teknologiska möjligheter för konsumenten att välja bort reklamen, kommer att 
tvinga fram bättre reklamfilm för att få tittaren att välja att se reklamblocken. Vissa av 
respondenterna anser att TV-reklamen kommer gå mer mot avslutsfokusering medan andra 
menar att varumärkesbyggandet och imageskapandet är viktigast. Vissa anser att 
varumärkesbyggandet kommer att finnas kvar men att man väver in avslutsfokuseringen i 
samma reklamfilm.  
 

”Det känns som att det går mer och mer mot koncept och drama, att man bygger 
världar, kommunikationsvärldar i större utsträckning till exempel som ICA- och 
Teliafilmerna. En kombination av varumärkesbyggande och utbudsannonsering, 
att göra det integrerat är något som kunderna kräver mer och mer tror jag. Från 
att tidigare TV framförallt varit imagebyggande får jag en känsla av att det nu ska 
svara för båda de här två delarna.” Annika Toll 
 
”Senaste åren har det varit mer avslutsfokusering än tidigare, och jag tror inte att 
företagen har råd att bygga varumärken i all oändlighet, utan de måste sälja 
varje dag. Cykler av alla typer blir kortare. Produktlivscykler för företagen är 
kortare och du måste sälja nu, inte om ett år. Cykler för hur länge 
marknadschefen får vara kvar på sin plats utan att sälja har också blivit kortare 
än för 10-15 år sedan. Jag tror vi måste gå mot smartare avslut, det kan vara att 
du ringer in eller går in på nätet och köper någonting, att skapa action och för att 
göra det så måste det bli bättre underhållning.” Johan Eidmann   
 
”Tyvärr har ju vi i Skandinavien lite lägre budget att jobba med eftersom det är 
mindre marknad och eftersom det är mindre marknad finns det mindre budget att 
spendera. Man måste då ha enkla idéer för att ha råd att producera dem och då 
blir det gärna något lite roligt manus med lite humor, lite garv på slutet. Enkelt, 
en situation två skådisar. I utlandet där det finns mer pengar kan man göra mer 
lifestyle och image. Det tror jag kanske någonstans håller på att förändras lite. 
Jag tror att här i Sverige så har man börjat tröttna lite på de här filmerna som är 
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extremt enkla, så man vill se något nytt. Jag har känslan av att det kanske går lite 
mer mot imagehållet. Det ska se lite dyrare och finare ut och att det får även 
kosta lite mer.” Espen Bekkebråten 

 
Som en avslutningsfråga bad vi våra respondenter redogöra för vilken faktor av de vi 
diskuterat eller någon annan, som de tror kommer att påverka TV-reklamen mest inom fem år. 
Många av respondenterna tar i denna fråga upp digitaliseringen och att den kommer att 
innebära förändringar för tittaren, TV-kanalerna och TV-reklamen. Nästan alla menar att 
digital-TV är den största bidragande orsaken till framtida förändringar för reklam i TV och då 
främst det ökande antalet kanaler som fragmentiserar tittandet. Internet utgör även en faktor 
som några anser kommer att vara avgörande när vi talar om förändring av TV-reklamen. 
Högre krav på kvalitet är en annan faktor som dykt upp under denna fråga och som några 
respondenter anser vara betydande.  
 

”Jag tror att nischkanalerna och att släcka det analoga nätet kommer att vara 
drivande faktorer under de här fem åren och tillsammans kommer de här nya 
kanalerna att hitta nya sätt att annonsera. Exempelvis erbjuda en annonsör att 
köpa ett helt reklamblock så kallad infomercial som till exempel H&M har gjort. 
Nischkanalernas chans är att sticka ut och hitta på lite nya grejer och nya grepp, 
men det kommer inte att revolutionera saker och ting för det utan TV-tittarna 
kommer att vara de samma under de här åren och annonsörerna kommer inte att 
resonera på något annorlunda sätt.” Mattias Karlsson  
 
”Om folk ställer högre krav på sin TV-tid och med mer media över huvud taget så 
är det ju svårare att få dem att titta på just vårt lilla TV-program. Då måste det 
vara riktigt bra och om de dessutom ska titta på TV-reklamen måste den också 
vara väldigt bra.” Elizabeth Gummesson 
 
”Idag kan man inte mäta att folk försvinner under reklamblocket. Jag tror att man 
kommer kunna mäta bättre och det kommer göra kunderna vakna på att ”oj då vi 
trodde det var så många som tittade på vår reklam men det är bara så här 
många.” Och eftersom man inte har råd att pumpa ut reklam tio gånger mer än 
man tänkt sig, måste man hitta alternativa vägar att kommunicera på. Internet har 
en stor del i det hela men det kommer nog finnas andra vägar också.” Espen 
Bekkebråten 
 
”Det mest kritiska är ju om man kan välja bort reklamen, då blir det ju väldigt 
tokigt. Då måste man agera mycket aggressivt. Men sen tror jag att det är en 
naturlig utveckling att vi går mer från det traditionella till att kunder 
(annonsörer) ställer högre krav att förändra sitt sätt att använda TV-mediet. Att 
nya betalningslösningar mellan kanaler och köpare av reklamtid kommer bli 
vanligare, till exempel försäljningsbaserat. Det ställer krav på att TV-kanalerna 
levererar väldigt bra innehåll. Sen kommer Medierådgivarnas roll att bli 
viktigare i och med det mer fragmenterade utbudet. Då kommer kunden behöva 
vägledning på ett annat sätt, på ett ännu mer uttalat sätt. Dels att det finns nya 
kanaler men också att det finns nya arbetssätt. Det kommer även att ställas högre 
krav på reklambyråerna och nytänkande i hur man använder medier. Som det är 
idag vill alla reklambyråer göra reklamfilm för det är roligast, men nu måste man 
tänka nytt.” Annika Toll  
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”Den portabla mediespelaren som till exempel iPod och mobilen där Wifi-teknik 
kommer göra det möjligt att ta hem grejer on the go. Mediecenter kommer att ta 
längre tid.” Richard Gatarski 
 
”Förutom nedsläckningen som är hot nummer ett är Internet hot nummer två. Just 
tidsmässigt – folk har inte hur mycket tid som helst och sen också att man kommer 
börja kolla på TV via datorn när bredbandet blir snabbare. Internet kommer ta 
annonspengar från TV, framför allt en vacker dag då det går att göra 
Internetreklam till något som faktiskt funkar.” Alexander Brügge 
 
”Nätet är en del, det kommer definitivt påverka på olika sätt, man kommer se mer 
TV-reklam på nätet också. Sen är det digitaliseringen, ett fragmentiserat tittande 
gör att man måste göra fler olika filmer. Tidigare kunde man göra en film till de 
stora kanalerna som användes i alla, nu kanske man måste göra speciella filmer 
som går rakt mot din tittare. I TV4+ tittar just den och i Canal+ tittar en annan, 
det kommer alltså finnas fler olika filmer för samma varumärke för att det finns så 
många olika målgrupper och submålgrupper som man ändå har. Den 
utvecklingen finns redan i USA, samma varumärke gör 10 olika filmer. Det 
kommer bli dyrare för annonsörerna.” Johan Eidmann 
 
”Att de stora kanalerna får det tuffare och tuffare och att behålla sin räckvidd. 
Om fem år kommer man inte ha samma räckvidd. Redan nu börjar man ha flera 
kanaler för sina kampanjer. Det kommer bli så att man har fler och fler för TV är 
ju ett räckviddsmedium det är därför man går i TV för att nå ut till många 
jättesnabbt och för att göra det i fortsättningen måste man köpa fler kanaler. Det 
är den stora skillnaden.” Henrik Ström 
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Analys 
 
Syftet med det teoretiska ramverket är att forma redskap och skapa förståelse för att analysera 
och sortera vårt empiriska material. Den teoretiserade empirin ämnar ge svar på våra 
frågeställningar och fullgöra vårt syfte. 
 
Vi har valt att analysera empirin utifrån de frågor som McLuhans tetrad ställer. Med andra ord 
vill vi använda tetraden för att lyfta fram de förändringar som digitaliseringen innebär och 
undersöka hur dessa påverkar TV-reklamen. Vi redogör under frågorna begrepp som har 
förekommit i empirin och som ringar in syftet för vår uppsats. Eftersom vi utgår från tetraden 
kommer vi att väva in teorin om konvergens under de områden där det är relevant. 
 
Modell över konvergens och fragmentisering 
  
De teoretiska begreppen konkretiserar den komplexa situationen som digitaliseringen medför. 
Dels i form av att det skapas konvergens mellan apparater, tjänster, nät och olika marknader 
som innebär sammanförande av tidigare åtskilda medier och medietjänster. I kontrast till 
denna sammansmältning medför digitaliseringen en divergens av mediekanaler vilket leder 
till en fragmentiserad mediekonsumtion. Författarna av boken Marknadsundersökning – en 
handbok (2001) menar att det kan vara bra att illustrera en komplex situation med hjälp av en 
modell. Detta för att en visualisering ger en snabb och effektiv överblick över problemet 
(Christensen et al, 2001). Därför har vi skapat en modell över problematiken.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Egen modell för konvergens och fragmentisering)  
 
Modellen kan sammanfattas med att vi upplever en konvergens av medietekniker samtidigt 
som det sker en divergens av mediekonsumtion. 
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Vad lyfter förändringen fram eller förstorar?  
 
Ur empirimaterialet har vi kartlagt tre begrepp som lyfts fram av den förändring som 
digitaliseringen medför; fragmentisering, interaktivitet och tittarens makt över innehållet. 
Respondenterna använder återkommande dessa begrepp och talar om deras betydelse för TV-
reklamen. 

Fragmentisering  
 
Våra respondenter är eniga om att digitaliseringen kommer att innebära förändring för TV 
som medium i form av fragmentisering av kanalutbudet och ett medföljande fragmentiserat 
tittande. Många betonar vikten av att det i fortsättningen kommer att ställas högre krav på 
kvalitén på innehållet i kanalerna och programmen eftersom tittarens möjlighet att välja något 
annat program i någon annan kanal ökar. I takt med högre krav på kvalitet innebär det att 
”dålig TV” blir mer och mer obsolet. Vi tolkar resonemanget kring vad som är kvalitativ ”bra 
TV” respektive ”dålig TV” som att respondenterna menar att TV som lockar till tittande är 
”bra TV” och inte deras egna subjektiva uppfattningar.  
 
Respondenterna talar alla om att fragmentiseringen innebär att TV-kanalerna kommer tvingas 
bli allt mer nischade. Programmen blir smalare och produktionerna går mot en mer i förväg 
nischad och uttänkt målgrupp menar några av respondenterna. De är eniga om att det främst 
är SVT och TV4 som kommer att påverkas negativt av vad fragmentiseringen innebär, 
däremot att det kan motverkas genom kvalité på det som sänds.  
 
Fragmentiseringen av kanaler och program med mer nischat utbud kommer även att påverka 
TV-reklamen. Respondenterna menar att det kommer att medföra att reklamfilmerna måste 
göras intressantare och roligare för att motverka att tittare försvinner till något annat i någon 
annan kanal. Många anser att det ligger en fördel i detta eftersom det kommer leda till att 
dålig TV-reklam görs obsolet. Många tror även att reklamfilmen kommer att göras på ett mer 
nischat sätt för att anpassas till den mer nischade publiken fragmentiseringen innebär. Som en 
respondent uttrycker det så har man tidigare kunnat göra en reklamfilm som kunde användas i 
alla kanaler, men att man nu kanske måste börja göra fler speciella filmer som går rakt mot 
tittaren i en viss kanal.  
 

Interaktivitet  
 
Digitaliseringen medför att medieanvändandet kan göras mer interaktivt. Likt 
Internetanvändningen tror många respondenter att även TV-tittandet kommer att byggas upp 
kring en mer interaktiv miljö och interagera användaren med att göra fler aktiva val framför 
TV:n. Däremot menar respondenterna att vi enbart kommer se en början av denna utveckling 
under de närmsta fem åren. Precis som med Internet kommer digitaliseringen att medföra att 
användaren lämnar spår efter sig framför TV:n eftersom det med digital-TV bättre kommer att 
synas vad tittaren ser på. Enligt många av respondenterna kommer det leda till att kanalerna 
bättre kan kartlägga vad tittarna gör framför TV:n, till exempel om de byter kanal i 
reklamblocken. Detta påverkar även i sin tur tittarens anonyma användning av medierna.  
 
Interaktiviteten kan enligt några av respondenterna användas i ett kommunikativt syfte. Detta 
eftersom annonsörerna på ett nytt sätt kan rikta sin reklam mot mer kartlagda nischade 
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målgrupper. Många respondenter menar att det digitala formatet i större utsträckning innebär 
att annonsörerna och kanaler bättre kan forma sina reklamfilmer och erbjudanden efter rätt 
publik. Till exempel nämner några respondenter fördelen med att reklamen kan göras mer 
direkt produktrefererad och att man genom ett klick på digital-TV:n hamnar på 
Internetshopen. Här blir tjänstekonvergensen påmind då Internettjänster blir tillgängliga via 
digital-TV:n. (SOU 2001:90) Respondenterna talar även om att avslutsfokuseringen är högre 
via Internet än via TV:n. Till exempel menar Johan Eidmann ”att inspirationen kommer från 
TV:n och avslutet sker på Internet”. Tjänstekonvergensen möjliggörs i detta fall genom att 
interagera tittare att avslut kan genereras genom samma medium som gett inspirationen.  
 

Tittarens makt över innehållet 
 
Tjänsterna som det digitala formatet erbjuder lyfter fram tittarens ökade makt och kontroll 
över innehållet. Respondenterna menar att det dels är i form av att det ökade utbudet av 
kanaler inte länge gör att tittaren måste titta på det kanalen visar, utan i större utsträckning kan 
söka sig fram till vad de vill se just då. Detta leder till att kanalerna måste visa det som tittaren 
vill ha. Respondenterna menar vidare att tittarens makt även förstärks av de tekniska 
möjligheter som digital-TV för med sig i form av att man kan spara program, ta bort reklam 
och välja vilken typ av program man vill se. Dessutom påpekar några respondenter att 
nerladdningsmöjligheterna via Internet gör att tittaren inte är låst till TV:n för att kunna se 
sina program vilket även det kan ses som att tittarens makt ökar. 
 
Ett sätt för kanalerna att komma runt problematiken med att makten förskjutits mot tittaren 
menar några av respondenterna att kanalerna måste sända mer livesändningar. På detta sätt 
motverkas nerladdningen eftersom det inte går att få tag på programmet tidigare någon 
annanstans. Det motverkar även incitamenten till att spela in programmet utan reklam 
eftersom tittare ofta eftersträvar att se program live menar några respondenter. De menar 
vidare att det i livesändningar alltid kommer att finnas utrymme för reklam och att den reklam 
som visas i dessa sändningar visas för en engagerad publik. Vissa respondenter menar att 
kanalerna även kommer sända mer egna produktioner för att på så sätt komma runt 
problematiken.    
 
Ur ett kommunikationsperspektiv kan tittarens ökade makt innebära ett hot mot TV-reklamen. 
Många respondenter påpekar att man måste se möjligheten att kunna välja bort reklamblocken 
som ett hot mot TV-reklamen som den ser ut idag. När vi diskuterat kring alternativ till 
traditionell TV-reklam med våra respondenter anser alla att formerna hybrid kommunikation 
och produktplacering kommer att öka. Vissa menar att det beror just på denna utveckling 
medan andra menar att det är en kombination av att tittaren kan välja bort reklamen och ett 
sätt att få ut ännu mer reklam i TV. Med andra ord kan man säga att det delvis är den digitala 
förändringen som lyfter fram eller förstorar dessa alternativa reklamsätt.    
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Vad gör den obsolet?  
 
Vi har identifierat tre begrepp ur empirin som görs obsoleta till följd av digitaliseringen; tid 
och rum för mediekonsumtion, kanallojalitet och plattformsberoende  
 

Tid och rum för mediekonsumtion blir obsolet 
 
Under diskussionerna med våra respondenter berördes möjligheten för mediekonsumenten att 
själv bestämma när och var mediekonsumtionen ska äga rum. Detta innebär att tid och rum 
för mediekonsumtion har gjorts obsolet. De faktorer som driver denna utveckling som nämns 
av våra respondenter är nya distributionssätt som att sända TV på Internet och möjligheten att 
ladda hem TV-program och filmer. Andra faktorer som respondenterna tar upp är de tjänster 
som digital-TV erbjuder i form av att skapa egna tablåer och att spela in program som 
konsumenten tittar på när den har tid. När mediacenter blir vanligare kommer dessa 
möjligheter att bli ännu större menar våra respondenter. Det är två typer av konvergens som 
synliggörs här. Först är det apparatkonvergens mellan TV:n och datorn som enligt 
respondenterna har påbörjats i samband med digitaliseringen. Dessutom är det en 
nätkonvergens där TV-tittande görs möjligt på datorn genom bredbandet.    
 
För att detta ska bli ett allvarligt hot mot TV-reklamen måste mediekonsumenten anamma 
möjligheten att själv styra över innehållet för sin mediekonsumtion. Flera av respondenterna 
säger att det under femårsperioden för vår undersökning kommer att gå åt det här hållet. Dock 
menar respondenterna att det kanske kommer ta lång tid innan den stora massan börjar 
konsumera media på detta sätt. På sikt innebär det trots allt ett stort hot mot traditionell TV-
reklam när konsumenten börjar utnyttja de möjligheter som de nya medierna erbjuder i form 
av oberoendet av tid och rum.  
 

Kanallojalitet blir obsolet 
 
Flera av respondenterna anser att kanallojaliteten redan nu minskat och att den i framtiden 
kommer att försvinna. Framförallt på grund av det ökade antalet TV-kanaler som införandet 
av digital-TV kommer att innebära. En annan faktor som är pådrivare av detta är legal och 
illegal nedladdning av TV-program. Många av dagens tonåringar är inte vana vid tablåtittande 
menar våra respondenter. Istället laddar de ner program innan de har sänts i Sverige och tittar 
på dem när de själva vill. Vi tolkar det som att respondenterna menar att tittarna istället är 
programlojala. Det blir därför viktigt för kanalerna att skapa ett så bra innehåll som möjligt så 
att de besitter de programmen som tittarna är lojala mot. För att motverka nedladdningen är 
respondenterna överens om att TV-bolagen kommer att sända programmen på samma dag 
jorden runt.   
 
Återigen ställer detta krav på TV-kanalernas innehåll för att få tittare och i förlängningen 
kunna sälja reklamtid. Ett för tittarna dåligt innehåll kommer i och med fragmentiseringen i 
allt större utsträckning innebära ett hot för TV-kanalerna och då även TV-reklamen. 
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Plattformsberoende blir obsolet 
 
De nya medierna gör att plattformsberoendet i allt större utsträckning försvinner. När vi 
diskuterat det ökade plattformformsoberoendet har vi främst talat kring hur Internet och TV 
konvergerar. Utbudet i de två mediekanalerna liknar varandra mer och mer främst på grund av 
att Internet erbjuder mer rörlig bild och ljud. Respondenterna talar om hur dessa medier 
närmar sig varandra och om hur de i framtiden kommer att finnas tillgängliga i samma 
plattform genom till exempel ett mediacenter. De menar dock att det kommer att ta lång tid 
innan detta är vanligt hos en stor del av befolkningen.  
 
Plattformsoberoendet innebär även möjligheter för företag att sprida sig till angränsande 
affärsområden, en så kallad marknadskonvergens (SOU 2001:90). Flera respondenter tog upp 
tidningen Aftonbladet som exempel på en medieaktör som spridit sig till nya närliggande 
affärsområden. Aftonbladet började som tidning, sedan blev det en hemsida, nu är det även 
web-TV-kanal och en digital-TV-kanal. Innehållet i de olika mediekanalerna är i det närmaste 
detsamma och konsumenten får själv välja var den ska konsumera det.   
 
För TV-reklamen innebär plattformsoberoendet ett hot eftersom det i större utsträckning gör 
det lättare att växla medium. Gillar tittaren inte det som går på TV kan denne enkelt växla 
över och surfa på Internet istället. Det gör även tittaren fri från väntandet, om någon vill veta 
vad det blir för väder nästa dag behöver hon eller han inte vänta på en väderprognos på TV. 
Istället kan de på Internet enkelt och snabbt hitta en uppdaterad väderprognos och den TV-
sända prognosen går på detta sätt miste om tittare. Detta innebär att TV-kanalerna även måste 
satsa på att ha bra innehåll på sina hemsidor anser våra respondenter. Om hemsidan är bra 
återvänder användaren dit nästa gång den vill se en väderprognos eller något annat program. 
Vikten av att kanalerna i framtiden ska kunna ta betalt för innehållet på hemsidorna är något 
som flera respondenter understryker.  
 
Plattformsoberoendet innebär även möjligheter för TV-reklam och reklamfilm. 
Respondenterna är eniga om att Internet kommer att bestå mer och mer av rörlig bild och ljud. 
Likaledes var respondenterna eniga om att man kommer att se mer reklamfilm på Internet. En 
av respondenterna menar att man i framtiden allt oftare kommer att göra reklam på Internet 
för ett program som ska gå i TV och vise versa.  
 
Vad lyfter förändringen fram som tidigare varit obsolet? 

Homogenisering 
 
Fragmentiseringen av TV-kanalerna och likaså tittandet innebär att lika många TV-tittare som 
det finns idag i framtiden sprids ut över fler TV-kanaler. Enligt våra respondenter kommer det 
ökade kanalutbudet innebära fler nischkanaler och därmed även att tittarna sprids ut på fler 
kanaler. TV-kanalerna kommer att börja sända mer nischade program riktade till en speciell 
målgrupp. Exempel på detta finns redan idag på till exempel TV4+ som sänder programmet 
Jakt & Fiske. Det kommer att bli färre tittare per program, och enligt flera respondenter 
kommer det i framtiden endast finnas ett fåtal program eller evenemang som lockar en 
storpublik. Våra respondenter menar att tittare kommer att hitta fler program som passar just 
dem. Detta kommer att leda till att det blir lättare att hitta målgrupper. För att ta exemplet 
ovan med TV4+ program Jakt & Fiske kan man se hur en annonsör enkelt kan hitta en 
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målgrupp som passar deras. Digital-TV kommer alltså att lyfta fram homogena grupper av 
tittare i denna typ av nischprogram, något som tidigare inte varit vanligt i TV-mediet.  
 
Denna faktor kommer att innebära stora möjligheter för TV-reklamen anser våra 
respondenter. Om en TV-kanal kan erbjuda en annonsör just den målgruppen de vill nå 
kanske de kan ta bra betalt för reklamtiden. Att programmet inte har lika många tittare 
kommer kanske inte spela någon roll om annonsören vet att de når rätt målgrupp. 
Homogeniseringen kommer att innebära att mediebyråerna får en viktigare roll menar flera av 
våra respondenter. Annonsörerna kommer att behöva mer hjälp att hitta de rätta kanalerna för 
att nå sina målgrupper. 
 
Vad innebär digitaliseringen om man knuffar den till sin gräns? 
 
Digital-TV kommer att föra med sig många nya TV-kanaler och Internet erbjuder redan idag 
en oändlig mängd information. Om vi då drar detta till gränsen av sin potential kommer 
digitaliseringen att innebära en översvämning av information. I detta hav av information finns 
ingen som sorterar eller kontrollerar innehållet och inte heller filtrerar det som förs in. Det 
finns inte heller någon som tar personligt ansvar för till exempel misstag, feltolkningar eller 
kränkningar.  
 
Enligt flera respondenter kommer TV-kanalernas roll i framtiden att förändras. I framtidens 
enorma utbud av medieinnehåll kommer det att behövas någon som sorterar och väljer ut åt 
den som konsumerar. För den enskilde tittaren kanske det kommer att bli svårt att veta vad 
som är bra och vad som är dåligt i det stora utbudet. Några av respondenterna menar att 
kanalernas roll i framtiden kanske blir att välja ut de bra programmen åt tittaren. De menar att 
kanalerna kan komma att fungera som ett slags kvalitetsfilter åt tittaren. Vi kan här dra en 
parallell till Internet som redan idag har en outtömlig informationsmängd och där sökmotorer 
spelar en stor roll i användandet. De hjälper användaren att hitta det den söker på Internet 
blixtsnabbt, något som annars skulle kunna ta enormt lång tid. En respondent menar att 
tittaren i framtiden kommer att söka sig till en TV-kanals hemsida som får fungera likt en 
sökmotor för att välja program. När de valt program tittar de på det via bredbandet. Många 
respondenter menar att det enda hindret för TV via Internet är hastigheten på bredbandet, när 
det blir tillräckligt snabbt kommer TV-tittandet ske via datorn. Då kommer man att kunna titta 
på vilka kanaler man vill och inte vara bunden till digital-TV-utbudet menar en respondent.  
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Masskommunikation – på väg ut? 
 
Enligt McQuail ska masskommunikationsprocessen ske i storskalig distribution och 
mottagning. Den ska vara enkelriktad, opersonlig och innehållet ska vara standardiserat. 
Oftast så ligger det kalkylerande intentioner bakom meddelandet och sändaren vill få tillbaka 
någonting. En masspublik ska bestå av en stor mängd människor, geografiskt skilda åt. De ska 
vara anonyma och sakna möjlighet till interaktion med avsändaren och med de andra 
mottagarna. Massan ska vara heterogen, oorganiserad och sakna möjlighet att agera ihop. 
(McQuail, 2000)  
 
Vi har tidigare ställt oss frågan om nya medier och förändrade medievanor kommer att 
försvaga TV-reklam ur masskommunikationssynpunkt. Ser man på McQuails kriterier ställs 
frågan på sin spets då vi i empirin identifierat flera faktorer som går emot dessa kriterier. En 
av våra respondenter säger till och med att vi går från masskommunikation till 
konversationsmassa. En annan respondent menar att det ska bli intressant att se vad som blir 
det nya massmediet.  
 
Utifrån empirin går att utläsa att McQuails kriterier för masskommunikation och masspublik 
fortfarande delvis uppfylls av TV:n. Alla respondenter är eniga om att TV:n som 
kommunikationsmedel fortfarande har en bred räckvidd med stort genomslag och att det inte 
finns något annat medium som bygger så snabb och hög kännedom. Med införandet av 
digital-TV kommer dock förutsättningarna för TV som kommunikationsmedel förändras. Till 
att börja med kommer det ökade kanalutbudet att fragmentisera tittandet enligt våra 
respondenter. Detta kommer leda till att antalet TV-tittare på varje kanal kommer att spridas 
ut på fler kanaler. Många anser att kanalerna därför kommer att ha ett mer nischat utbud och 
därmed även en mer homogen tittarskara.  
 
I och med den digitala tekniken blir det möjligt för kanalerna att se vad ett hushåll tittar på för 
TV-program. En av våra respondenter menar att detta kan leda till att kanalerna kan skapa 
profiler kring sina tittare som annonsörerna kan använda i sin kommunikation. Drar man det 
till sin spets skulle det kunna innebära att annonsören riktar sin marknadsföring mot 
individuella hushåll. En annan respondent menar att tittaren själv får skapa sin egen profil för 
att reklamen ska passa in på denne. På så sätt slipper tittaren att bli överöst med reklam som 
inte appellerar – ”Man slipper kanske blöjreklam tills den dag man kryssar i att man fått 
tillskott i familjen”. Ett annat exempel på interaktivitet som respondenterna nämner är att 
tittaren har möjlighet att agera på ett meddelande direkt om den blir tilltalad av reklamen.  
Internet är ett interaktivt medium som många respondenter på sikt tror kommer att konvergera 
med digital-TV. Det gör att Internets möjligheter även kommer bli tillgängliga i TV:n.  
 
Vi har lagt fram de förändringar som digital-TV och den digitala tekniken för med sig. 
Begrepp som fragmentisering, homogenisering, nischade målgrupper, klivet ur anonymiteten, 
interaktivitet och konversationsmassa går alla emot de kriterier som McQuail sätter upp för 
masskommunikation och masspublik. Många av begreppen som redogjorts för kommer inte 
att realiseras under de fem år som vår undersökning inbegriper men indikerar ändå att TV som 
masskommunikationsmedium i framtiden kommer att förlora en del av sin styrka.   
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Slutsatser 
 
Vi har under uppsatsens arbete hittat flertalet faktorer som vi tror kommer att påverka TV-
reklam under de nästkommande fem åren. I detta avsnitt vill vi redovisa de faktorer som vi 
anser kommer att ha störst inverkan på TV-reklam under denna tidsperiod.    
 
Alternativ till traditionell TV-reklam  
 
Hybrid kommunikation, produktplacering och sponsring kommer att bli vanligare. Dessa 
former måste dock användas med finess för att inte trovärdigheten för annonsören och 
programmet ska sjunka. Utformas de på rätt sätt kommer dessa former och då framförallt 
hybrid kommunikation och produktplacering att växa vid sidan av TV-reklamen. Däremot 
kommer de inte att innebära ett hot för den traditionella TV-reklamen.  
 
Innehållet i TV-kanalen 
 
För att en kanal ska behålla eller få nya tittare kommer det i framtiden ställas högre krav på 
kanalens innehåll. Detta för att medieklimatet har förändrats och erbjuder idag alternativ som 
är lika lättsmälta som TV. Speciellt de yngre generationerna använder Internet mer och mer 
som tidsfördriv istället för strötittande på TV bland annat eftersom man på Internet själv 
bestämmer över innehållet. Dessutom erbjuder Internet i allt större utsträckning samma 
tjänster som tidigare bara återfunnits i TV:n vilket även appellerar äldre generationer. TV har 
fortfarande stor attraktionskraft framförallt med stora evenemang så som melodifestivalen och 
fotbolls-VM och vi tror att det är viktigt för en kanal att ha den typen av program i sitt utbud. 
Livesändningar både i form av evenemang och även programformat som Idol har ett värde i 
att ses när det sänds. Egna produktioner och inköpta TV-serier som sänds globalt samma dag 
har även de samma värde. I alla dessa programtyper kommer det att finnas utrymme för de 
traditionella reklamblocken. Därför är dessa programformat viktiga för en kanal både för att 
få tittare och på så sätt kunna sälja reklamtid.  
 
Innehållet i reklampausen 
 
Krav på högre kvalitet kommer även att ställas på reklamfilmen. Eftersom det för tittaren 
kommer att bli enklare att välja bort reklamen både ur en teknisk aspekt men även i en ökad 
valmöjlighet i ett bredare utbud av kanaler. Detta leder till att reklamfilmerna i sig måste 
göras roliga och intressanta för att locka tittaren att stanna kvar i reklamblocken. Det innebär 
att det ställs högre krav på reklambyråernas kreativa lösningar. Det större utbudet av kanaler 
kommer även att göra tittandet mer fragmentiserat. Fragmentiseringen innebär att det framför 
vissa program kommer gå att finna en relativt homogen målgrupp. Mediebyråernas roll blir i 
och med denna utveckling allt viktigare eftersom annonsörerna kommer att behöva mer 
vägledning i sina medieval.    
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Varumärket 
 
Trots det ökade kanalutbudet kommer tittaren ändå att begränsa sin TV-konsumtion till ett 
visst antal kanaler. För kanalerna kommer det framöver handla mycket om att etablera sig 
bland just dessa. Ett starkt varumärke kommer att vara viktigt för att bli en av kanalerna som 
hamnar i tittarnas medvetande. De program kanalen sänder är också varumärken, och har 
kanalen många starka varumärken i sin tablå, ökar sannolikheten att kanalens eget varumärke 
stärks och bidrar till att den blir en av de kanaler som tittaren väljer att hålla sig till. Eftersom 
programmens och kanalernas varumärken har en allt större betydelse kommer 
marknadsföringen av dessa att bli viktigare. För att väcka intresse och skapa medvetande om 
ett program kommer det att krävas att marknadsföring sker även utanför TV-mediet. 
Kanalerna kan stärka sina egna varumärken genom att associeras med program som har starka 
varumärken.  
 
Den legala nedladdningen 
 
I USA har TV-bolagen valt att börja sälja och distribuera sina TV-serier via Internet. Till 
exempel ligger många av dagens populäraste TV-serier till salu på iTunes till ett lågt pris. Det 
har blivit en enorm succé och på de första två månaderna har hundratusentals TV-program 
redan sålts. I Sverige finns denna möjlighet inte ännu men utvecklingen kommer att innebära 
en början till förändring i hur vi konsumerar TV. Den här utvecklingen är på sikt ett allvarligt 
hot mot TV-reklam men som några av respondenterna menar, anser även vi att det innebär 
möjligheter. Vill tittaren inte betala för programmet kommer det kanske finnas möjlighet att 
trycka in reklamfilm vid nedladdningstillfället. Om detta kommer bli utbrett under de närmsta 
fem åren är svårt att säga men vi är av den åsikten att detta i framtiden kommer att realiseras.   
 
Masskommunikation  
 
Televisionen kommer att finnas kvar som ett masskommunikationsmedium, om än mer 
komplicerat och med tiden försvagat. Det fragmentiserade TV-tittandet leder till att budskap 
för att få samma räckvidd som idag kommer att behöva spridas ut över fler kanaler. Detta 
kommer att ställa högre krav på kunskap om var TV-tittarna finns och vilka de är. 
Mediebyråernas roll kommer i och med denna förändring att öka eftersom deras kompetens 
blir mer efterfrågad då andra aktörer får det svårare att själva göra sin medieplanering.  
 
Antaganden  
 
I inledningen av vår uppsats ställde vi upp två antaganden om TV-reklam grundade på vår 
förförståelse. Det första var om det kommer att bli vanligare att företag direkt eller indirekt är 
med i produktionen av program och filmer. Vårt arbete understryker att detta antagande 
visade sig stämma. Det andra antagandet handlade om ifall företag kommer att investera mer 
pengar i andra mediekanaler istället för TV och då främst Internet. Detta antagande visade sig 
stämma mindre väl då respondenterna menar att investeringar i Internetannonsering kommer 
att öka men inte på bekostnad av TV-reklamen.  
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Förslag till vidare forskning 
 
Ämnet för vår uppsats är högaktuellt och det diskuteras och spekuleras ideligen i medierna 
om vart digitaliseringen kommer att leda. Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka vad 
aktörerna anser i ämnet. Det skulle även vara intressant med ett konsumentperspektiv på vår 
uppsats. Hur uppfattar konsumenterna teknikskiftet? Hur kommer de att ta till sig och 
använda de framtida tekniska möjligheterna? Ett konsumentperspektiv på vår undersökning 
skulle kunna vara till hjälp för aktörer i branschen och ge dem en fingervisning på hur 
konsumenterna agerar.  
 
Ur våra slutsatser har vi identifierat tre frågor som vi i vår uppsats berör på ytan och som 
skulle vara intressanta att utforska vidare.  
 
Till att börja med bidrar digitaliseringen bland annat till ett fragmentiserat TV-tittande och ett 
mer nischat kanalutbud. Detta leder i sin tur till att räckvidden minskar och gör det svårare att 
nå ut till en bred massa. Premisserna förändras för TV-annonsörerna och detta leder oss in på 
vårt förslag till vidare forskning. Vilka annonsörer gynnas eller missgynnas av det nya 
medielandskapet? Den minskade räckvidden gör att annonsörerna måste sprida sitt budskap 
på fler kanaler för att uppnå samma resultat som tidigare. Men det möjliggör även för mindre 
aktörer att ta sig in på TV-marknaden och hitta sin specifika målgrupp.  
 
En av våra slutsatser är att varumärket för både kanalerna och programmen blir allt viktigare i 
det ökande utbudet. Detta för oss in på vårt nästa forskningsförslag. Det skulle vara intressant 
att göra en kvantitativ undersökning över hur konsumenterna beter sig när de tittar på TV. Hur 
förhåller de sig till kanaler och program och vad ligger till grund för besluten? 
 
Vidare har vi kommit fram till att kommunikationsformer som hybrid kommunikation, 
produktplacering och sponsring kommer att öka. Det skulle då vara intressant att djupare 
undersöka hur dessa påverkar det redaktionella innehållet i programmen och kanalerna. 
Dessutom undersöka vad tittaren anser om hur det påverkar trovärdigheten för ett program 
och ett varumärke när det ligger kommersiella intentioner bakom.    
  
Utöver våra slutsatser har vi i vårt arbete även identifierat ett område som skulle vara 
intressant för fortsatt forskning. Många av respondenterna anser att reklam på Internet är 
underutvecklad och att det finns stor potential. Vi tycker att det skulle vara intressant att 
undersöka vilka nya former av marknadsföring som kommer på Internet samt hur de tekniska 
förbättringarna kommer att utveckla annonsering via Internet. 
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