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Sammanfattning 
 

Är TV-reklamen anpassade till programmens målgrupp som sänds under bästa sändningstid och 
vilka skillnader finns det i de olika kanalerna/bolagen när de sänder reklam? 

 

Det är just denna frågeställning som ligger till grund för denna uppsats.  

Utgångspunkten i uppsatsen har varit att se om tittaren får sin reklam anpassad efter sig  

eller om reklamen bara sätts in oberoende av vilket kön, ålder, intressen som tittaren har. 

 Vårt primära syfte är att se om reklamen är anpassad till programmens målgrupp.  

Det sekundära syftet är att vi vill kunna särskilja och se skillnader i de olika kanalerna, 
skillnaderna på reklamen som sänds och i vilken mängd de dyker upp under programtiden.  

Genom stickprov blev det torsdag 9 november som vi studerade sändningarna i TV3, TV4 samt 
Kanal 5 under en dag när bästa sändningstid var (Kl 19-22).  

 

Något som samtliga kanaler eftersträvar är att reklamen når rätt målgrupp, vilket vi kan se  

i denna uppsats inte alltid är fallet hos våra tre kanaler som vi undersökt.  

För att få bästa effektivitet av reklamfilmerna så strävar kanalerna med att få höga  

tittarsiffror bland åldersgrupperna 15-24, 25-39 samt 40-59 år. Vad kanalerna inte vill är 

att ha höga siffror bland de äldre målgrupperna 60+ eftersom den publiken inte är lika anträffbar 
och är lojala i större utsträckning mot de varumärkena de vuxit upp med eller använt under en 
längre tid.  

  

I vår slutsats ser vi att reklamen inte är målgruppsanpassat i den grad som vi först trodde att den 
skulle vara. Om ett program är riktat mot kvinnor så visas det även  

reklamfilmer riktade mot män, men även en del reklamfilmer som är riktade till båda könen.  

 

Nyckelord: Målgrupp, Målgruppsanpassning, Reklam, TV-reklam, TV3, TV4, Kanal 5 
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1 Inledning  
TV är ett utmärkt medium för att sända reklam då det innehåller ett naturligt flöde. Det vi menar 
flöde är att i TV kombineras rörelse, färg, form och ljud i en berättelse där människor kan 
relatera det med verkligheten, ens vardagliga liv. Med detta försöker företagen anpassa reklamen 
till vissa målgrupper för att skapa medvetenhet och kunna manipulera konsumenten (Fill, 2005). 

Vi vet att det är företagen som utformar sin reklam och till vilken målgrupp den riktar sig till så 
som kön, ålder, etnicitet, intressen mm. De kan välja vilken typ av marknadsföring eller budskap 
de vill sända för sin produkt, om de ska rikta sig till feminin eller maskulin identitet och vilka 
andra egenskaper de är ute efter att nå. Om man skall utgå från könsrollerna kan man göra 
reklam som har mer traditionella symboler för kvinnor och män.  

Detta kan ligga till grund för innehållets betydelse och vilken vinkling marknadsföraren vill 
förmedla till sin målgrupp. Det är viktigt för marknadsföraren att uppdatera sig med vilken roll 
könsrollerna har för betydelse idag och inte vara för ”gammalmodig”, att veta att dessa går mer 
jämsides och inte anta att vissa symboler eller figurer fortfarande är användbara. Har sändaren 
anpassat sin reklam till programmet som sänds och har de valt dagar med omsorg för sin köpta 
tid? Nu när vi vet att det är företagen som utformar reklamen på TV är det ett utmärkt tillfälle för 
oss att studera och utvärdera ifall de sänder ut sin reklam på rätt tid och ifall de har anpassat den 
till programmet som sänds. Programmet som sänds har blivit en del av vardagen, det har blivit 
ett intresse att följa sitt favoritprogram.  

Ett stort problem som företag har när de använder sig av TV-reklam i sin marknadsföring är att 
tittaren enkelt kan undvika den genom att byta kanal eller lämna TV:n Därför blir det allt 
viktigare att reklamfilmerna produceras och placeras i rätt tid och för rätt program så att rätt 
målgrupp kan ta till sig reklamen.  

Det framstår klart att konkurrensen mellan kanalerna kommer att bli allt hårdare nu när det 
digitala TV nätet har ersatt de analoga och därmed öka kanalutbudet. Den enskilda kanalen får 
då jobba hårdare för att få både tittarnas och annonsörernas intresse. I en sådan situation kan det 
då bli aktuellt med att rikta in sig på specifika målgrupper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Bakgrund 

2.1 Lagarna 

Lagarna för alla TV-kanaler inom EU säger att ingen reklam får riktas mot barn eller annonsera 
om tobak, alkohol och så får man inte sända reklam hur man vill. Landet man sänder från har 
ansvaret att se till att kanalerna följer reglerna och inget annat land kan tvinga landet att ändra 
sig.  Det ska även vara tydligt när ett program avbryts för att övergå till reklam, och i Sverige 
kan vi se det genom att kanalerna brukar ha en ruta med t.ex. Deras logga eller en sekvens där ett 
företagsnamn som sponsrar sändningen syns samtidigt som en berättarröst säger ”programmet 
sponsras av” och detsamma när programmet sen startar.  

Ett sändarland bryter mot EU:s sändningsregler får inte mottagar landet stoppa sändningarna 
utan måste vänta tills sändarlandet tar sitt ansvar och följer EU direktivet för sändning av TV, 
men om mottagarlandet finner det som sänds moraliskt, fysiskt eller mentalt skadande så får de 
tillfälligt stoppa mottagningen (bilaga 1). 

 

2.2 Informationsinhämtning 

Enligt Ulrich Boyer, TV-planerare på Media Marketing Gruppen placerades reklaminslag före, i 
eller efter de mest kostnadseffektiva programmen för målgruppen, med hänsyn till önskade 
repetitionseffekter. TV-tittandet för majoriteten av de kanaler som når tittarna registreras 
elektroniskt per individ och minut. På så sätt kan annonsören se hur många individer som haft 
möjligheten att utsättas för en viss reklamfilm. Mätarna registrerar vilken kanal som är aktiverad 
och vem som tittar. Omkring 600 hushåll över hela landet har den typ av utrustning utplacerade i 
sina hem där mätarna registrerar hur ca 1300 personer ser på TV. I varje hushåll har de en egen 
knapp på fjärrkontrollen som är kopplad till mätsystemet och även en knapp för gäster, genom 
detta kan man studera individuellt tittande i olika målgrupper som annonsörerna i sin tur är 
intresserade av. Genom denna metod kan tittarsiffror för de olika programmen bearbetas så att de 
kan ligga till grund för hur människor inom en definierad målgrupp kan nås till lägsta kostnad. 
Dessa siffror är sedan till grunden för huvuddelen av de beräkningar som görs för till exempel 
räckvidd i målgrupp, medelfrekvens och kontaktkostnad. Detta system möjliggör precisa 
mätningar i en utbredning som inget annat medium kan erbjuda, vilket gör att företagen kan köpa 
reklamplats riktat till en viss målgrupp. 

2.2.1 Målgrupperna 

Målgrupperna för de olika kanalerna är 15 till 44 år på TV3 samt att de har mest kvinnliga tittare 
på sin kanal men riktar sig till alla, 15 till 44 år på Kanal 5 med inriktning på kvinnor och 12 till 
59 år på TV4 som riktar sig till alla (Kanalernas respektive informatörer). 
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2.3 TV3 

TV3 i korthet 
TV3 ingår i mediekoncernen MTG, Modern Times Group AB och kan idag ses av 17 miljoner 
människor i hela Skandinavien, av dessa finns 5 miljoner i Sverige. TV3 är en kommersiell TV-
kanal och får främst sina intäkter genom reklam, sponsring, inringningsprogram där tittaren kan 
vinna pengar. Kanalens främsta syfte är att underhålla tittarna. TV3s systerkanaler är TV6 och 
TV8. 
  
Årsomsättning (2006) 
 MTG omsätter 10,1 miljarder kronor (Dagens Media).  

(http://www.dagensmedia.se/mallar/dagensmedia_mall.asp?version=113745). 

Bengtsson, Eva, (2005) 

2.4 TV4 

Ägare 
 Nordic Broadcasting Oy äger tillsammans med sitt dotterbolag MTV Oy drygt 97 procent av 
samtliga aktier i TV4 AB (publ). Enligt 22 kap. 1 § aktiebolagslagen äger Nordic Broadcasting 
Oy därför rätt att lösa in återstående aktier av övriga aktieägare i TV4 AB (publ). Nordic 
Broadcasting Oy har beslutat att använda sig av denna rätt. 

TV4 i korthet 
 
TV4 är en kommersiell kanal som sänder till hela svenska folket. Tack vare TV4:s räckvidd och 
programinnehåll är TV4 ett av Sveriges allra starkaste varumärke. Kanalen får främst sina 
intäkter genom reklam, sponsring, inringningsprogram där tittaren kan vinna pengar. 
 
Våren 1984 grundade Gunnar Bergvall och Ingemar Leijonborg bolaget Nordisk Television AB 
och drog igång planerna för en reklamfinansierad tv-kanal i Sverige. Nordisk Television inledde 
1990 sändningar över satellit- och kabelnät. Sändningar över marknätet startade officiellt den 2 
mars 1992 och programmen från TV4 fann snabbt en stor och intresserad publik. Därmed blev 
TV4 också ett viktigt reklammedium och försäljningen av reklamtid tog fart. 1994 blev TV4 
Sveriges största tv-kanal. 
Verksamhet  
 
TV4 är en kommersiell kanal som är verksam på den svenska marknaden.  
 
Årsomsättning (2006) 
2 962 miljoner kronor (Årsredovisning). 
 
Antal anställda  
Cirka 875 personer   



2.5 Kanal 5 

Kanal 5 i korthet 
År 1989 startades Kanal 5. Kanal 5s ide är att skapa/sända lokal producerade program, bra 
sportsändningar och internationella kvalitetsfilmer. Kanal 5:s huvudkontor ligger i London och 
det är också därifrån sändningarna sköts eftersom man på så sätt kommer undan de svenska TV-
lagarna som på vissa punkter är hårdare än de brittiska som istället ligger under.. Kanal 5 når för 
närvarande 76% av den svenska befolkningen genom satellit och har åldrarna 15-44 år som 
målgrupp.  Kanalen får sin inkomst främst genom reklam, sponsring, inringningsprogram där 
tittaren kan tävla och vinna pengar och dvd samlingar med populära TV-serier som de säljer.  
Kanal 5 ägs av SBS Broadcasting som även äger The Voice TV och Kanal 9. 

Årsomsättning  (2006) 

1032 miljoner kronor (årsredovisning för Kanal 5 AB). 

2.6 MMS  

 
”MMS: Mediamättningar i Skandinavien. Ett mätföretag som med hjälp av People meters mäter 
TV-tittandet, MMS ägs av de olika TV-kanalerna”. (Franzén, Peer 2002, s 187) 

”People Meter: Den box som finns hos över tusen svenska hushåll för att mäta TV-tittandet. I 
boxen ska tittaren registrera in sig när han tittar på TV: n”. (Franzén, Peer 2002, s 188) 

Bland cirka 1.200 hushåll eller bland 2.600 personer finns en mätutrustning som 
hushållsmedlemmarna loggar in i via en särskild fjärrkontroll. På denna fjärrkontroll har varje 
familjemedlem sin egen knapp och en display på TV- mätaren bekräftar alla knapptryckningar 
som görs. Gästers TV-tittande registreras även med ålder, kanal osv. Mätaren känner av vilken 
kanal man tittar på och under hur lång tid och senare på natten förs informationen över till en 
dator genom telenätet.  

I systemet kan man även kontrollera om tittaren registrerat sitt tittande på rätt sätt. Om de glömt 
att logga in sig eller om kön/ålder saknas, samt så ringer de till hushållen för att få reda på om 
informationen stämmer överens med deras inloggning. (bilaga 2) 
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(http://www.mms.se/arsrapp/%C5rsrapport%202006.pdf)  

Man kan tydligt se att under timmarna 19-22 är tittarantalet störst och reklamen når en större 
publik jämfört med andra tider. Tiden 19-22 brukar benämnas bästa sändningstid. Genom att 
placera reklam vid dessa tider når man ut med sitt reklambudskap till en större grupp tittare. 
Därför har vi valt att utföra vår undersökning vid dessa tider för att se om reklambudskapets 
målgrupp stämmer överens med programmets målgrupp och tittaren. (Thorell, Mediemätning i 
Skandinavien MMS AB) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 9 

 

http://www.mms.se/arsrapp/%C5rsrapport%202006.pdf


3 Tidigare forskning 
 
Enligt Hirdman, Anja (1996, s 9) är TV-reklam en påhittad situation som publiken ska kunna 
relatera till. Fast reklamen vi ser inte behöver visa hur det egentliga beteendet är kan vi som 
publik lokalisera oss i reklamen och försöka förutspå dess nästa scen. I Sut Jhallys analys av 
amerikansk TV-reklam är en av hennes huvudtester att reklam blivit den dominerande mediatorn 
mellan kultur och ekonomi, (mellan människor och produkter). ”Needing has become a function 
of the field of Communication” är ett utryck Hirdman använder sig av, reklamen kan aldrig 
reflektera hur det är I verkligheten, den är varken sann eller falsk.  

Forskningen om reklam är omfattande. För att visa på den stora bredden vad gäller denna 
forskning väljer vi att belysa ett flertal aspekter även om vi i vår uppsats kommer att fokusera på 
målgruppsanpassning.   

3.1 Målgruppsanpassad reklam 

Enligt undersökningen Effektivare TV-reklam visar det sig att de reklam och 
marknadsförningsföretagen de intervjuat inte har en riktig uppfattning om vilka deras kunder är. 
De flesta är kvar i det gamla tänkandet då de fokuserar på kön och ålder i stället för att definiera 
målgruppen med till exempel intressen, tittarvanor mm. Effektivare TV-reklam tar upp hur 
företaget Göteborgs kex har valt att komma i kontakt med sin målgrupp.  

Deras produkt köps i huvudsak av kvinnor mellan 25-39 år och för att komma i kontakt med dem 
har de valt att visa sin reklamfilm i TV4, Kanal 5 och före detta TV kanalen ZTV (Holmgren, 
2003). 

Målgruppen är väldigt vid och utan att försöka punktmarkera eller precisera sig för vad som 
utmärker den gruppen efter köp, intressen, hobby med mera så väljer de att göra reklam för sina 
produkter i de tre största kommersiella kanalerna vid olika tidpunkter och i samband med olika 
program. En stor risk med denna metod är att mycket av reklamtillfällena blir överflödiga då 
målgruppen inte tittar på det och resultatet blir att bolaget slösar bort mycket av sina pengar 
(Holmgren, 2003).  

Genom att precisera sin målgrupp och definiera vad som präglar den har man en större möjlighet 
att komma i kontakt med den. 

Reklam för leksaker till barn följer fortfarande de normer som funnits i många år. Pojkar har sina 
hårda och fräcka actionfigurer medan flickor har till exempel dockor. I typisk pojkreklam är det 
snabba klipp, mörka färger och action med en manlig berättarröst medan i en typisk flickreklam 
är det ljusa, rosa färger och en kvinnlig berättarröst. (Rönnberg, 2003) 

Man tar närbilder av hur flickorna tar hand om sina Barbies eller bebisdockor i stället för de 
snabba klippen man har i pojkreklamer. Flickreklamerna är även uppbyggda på personlig omsorg 
och skönhet.  

Det finns olika tidsmässiga effekter av reklamen som kortsiktiga, långsiktiga, direkta och 
indirekta effekter. De kortsiktiga innebär att man får omedelbara reaktioner och vill ha det man 
såg medan de långsiktiga medför en fördröjning av responsen (ibid). 
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MTV är en TV-kanal som riktar sig till personer mellan 12-34 år. Det är en målgrupp som länge 
varit svår att få tag på men tack vare MTV nådde man målgruppen. Genom att anpassa sig till 
kanalens snabba tempo lyckades annonsörer att visa sin reklam för målgruppen. Anpassningarna 
var ibland så stora att en reklamfilm som normalt brukar vara mellan 10-30 sekunder lång var 
istället i en del fall tre sekunder långa. Allt för att tilltala den yngre publiken genom att hålla 
samma tempo som MTV med sina snabba klipp (Gustafsson, 2005). 

Nästa steg efter MTV har blivit TV-spel. Annonsörer kan få med sina produkter i spelet, allt 
ifrån att karaktären i spelet dricker en speciell dryck till att man har ett stort plakat någonstans i 
spelet med annonsörens namn på. Annonsörer tillverkar även sina egna spel, så kallade Adver-
games.  Reklamen tillför därmed mediet betydande utvecklingsresurser genom finansiering 
(ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Teori 

4.1 Begreppsdefinitioner  

Reklam 

Jesper Falkheimer definierar reklam på följande sätt, ”Reklam kan definieras som en betald 
presentation i ett medium för att främja försäljning eller öka kunskap om ett företags produkter 
eller tjänster”. ”Advertising is what you pay for, Public Relations is what you pray for.” Ett 
engelskt utryck som används inom reklambranschen. (Falkheimer, 2001, s 76) 

 

TV-reklam 

Margareta Rönnberg definierar reklamfilm som, ”En extremt kort (Oftast i 30, men ibland 10, 
sekunder) uppdiktad, betalande, bildberättelse på biograf, i TV eller Internet, med eller utan 
talande eller skrivna texter, som på något sätt visar, omnämner, talar om en vara, tjänst, 
välgörenhetsorganisation eller firma”. (Rönnberg, 2003, s 13)  

Margareta Rönnberg tar också upp reklamens syfte, avsikter och funktioner. 

 

Dessa är: 

1. Informera (berätta om nya produkter) 

2. Etablera eller vidmakthålla ett varumärke, det vill säga göra namnet välkänt  

3. Undervisa 

4. Underhålla  

5. Väcka uppmärksamhet 

6. Sälja 

7. Övertala.  

8. Behålla marknadsandelar i förhållande till konkurrenter 

9. Upprätthålla konsumtion i största allmänhet 

10. Glädja medarbetare och säljare, imponera på medarbetare eller säljare, imponera på kolleger.  
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4.2 Reklam och andra medieformer 

Beroende på om reklambyrån ska kommunicera med en privatperson eller ett företag måste 
reklambyrån gå vidare på olika sätt. Reklam väcker intresse. Företag är mycket enklare att 
komma i kontakt med än privatpersoner, och beroende på hur reklambyrån gör för att försöka 
komma i kontakt med en grupp blir det olika svårt. Försöker reklambyrån i sin reklam om den 
nya SAAB-bilen sälja produkten genom TV-reklam och erbjuder tittaren att ringa ett samtal och 
köpa bilen, är chansen väldigt liten att någonting kommer att bli sålt, men om de i stället säljer 
den i en affär och har en personlig försäljning så kommer resultatet att bli annorlunda. Direkt 
marknadsförning är en kommunikationsform som är till för att få en personlig kontakt med 
kunden. Genom att rikta reklam mot en individ bygger de upp denna kontakt och på så sätt 
flyttar de marknaden hem till kunden (Fill, 2002, Smith 1993).  

Olika sätt att rikta reklamen på är att göra till exempel ett brev väldigt personligt så att de inte 
avfärdar det som ett reklamutskick. Reklambyrån kan göra reklamen väldigt lockande till 
exempel genom att visa att den har något lockande innehåll eller att direkt på kuvertet ge ett löfte 
och en föraning om innehållet, till exempel ”satsa en krona och vinn 1 000 000 kr” (Gustafsson 
& Rennmark, 2002, s 112). 

För att vara säker på att reklamen får den bästa effekten så måste reklambyrån använda rätt 
marknadskommunikation. De tre huvudfrågorna enligt Dahlén och Lange (2003) är:  

 

• Vilka vill vi nå?  

• Vad vill vi säga till dem?  

• Hur ska vi säga det?  

 

Svaret man får efter att ha besvarat frågorna i turordning blir en klar definition över vilken 
målgrupp reklambyrån skall kontakta, med vilket budskap och i vilken kanal. Den kanal de 
använder sig av måste vara en kanal där målgruppen finns, och kanalen måste även vara 
anpassad för budskapet som de vill sända ut. 

Fill (2005) tycker i stället att man för att uppnå bästa effekt bör starta en dialog med 
konsumenterna. Man ska kommunicera på ett sådant sätt så att dialog uppmuntras. Det är även 
en kognitiv process där företaget ser marknadskommunikation som en problemlösare för 
konsumenten. Varumärket kan alltså informera om vad märket står för och vill man ha kvalitet, 
tänker man då på företagets märke.  

Enligt Engel, Blackwell och Miniard (1993) finns det fem steg som en konsument tar innan 
denna köper en vara. Det viktigaste för marknadsföraren är att få kunder att köpa deras produkt, 
men för att göra det måste man arbeta med de fem stegen som är:  

 

1. Behovsidentifikation, - Jag behöver en säng! 

2. Informationssökning, - Var kan jag hitta en bra och billig säng? 

3. Alternativutvärdering, - Finns det fler affärer med bra och billigare sängar? 

4. Köp, - Platsen man går till för att införskaffa den bra och billiga sängen! 

5. Utvärdering efter köp, - Bra kundbemötande och bra kvalitet eller nej dom var otrevliga och 
sängen gick sönder efter två nätter.  



 

Modellen är heltäckande och är därför tillräcklig för att förstå hur konsumenter tänker innan de 
konsumerar. Och genom att man förstår hur konsumenter tänker i varje steg i en köp process så 
kan man förstå hur varumärkena och produkterna kommunicerar med konsumenten (Rönnberg, 
2003). 

4.3 RBS 

Run by station (RBS) innebär att ”när radio eller tv-företagen själva hanterar placeringen av 
reklaminslag och garanterar att GRP/TRP- målen ska uppnås”. (Franzén, Peer 2002, s 189) 

”GRP: Gross Rating Point. Ett utryck för att få en uppfattning om en kampanjs budget och totala 
träffar på en mottagare i ett universum. Att satsa en GRP innebär att en procent av universum har 
möjlighet att se budskapet”. (Franzén, Peer 2002, s 185) 

”TPR: Target Rating Point. Det har samma innebörd som GRP, fast gäller målgruppen. Används 
uteslutande i Tv-sammanhang”. (Franzén, Peer 2002, s 191) 

Det innebär att TV-kanalerna styr var reklamerna placeras för att bäst flyta på med programmet 
och nå sin önskade målgrupp. Beroende på hur mycket annonsören betalar hamnar du även i 
mitten eller i början/slutet av programmet. Att hamna i början eller slutet i ett block kostar mer 
än i mitten av ett. Då de är mer attraktiva och har fler tittare. 

4.4 Målgruppsanpassning 

Genom att placera programmen på vissa tider i tablån lär tittaren sig att programmet finns där 
vilket leder till att tittaren stannar där och etablerar en lojal tittare. När man lyckats med detta 
blir det lättare för kanalen att kommunicera med tittaren och på så sätt återkommer tittaren. 
Återkommande tittare visar sig vara mer benägna än andra tittare att upptäcka och aktivt söka 
ytterligare program i just den kanalen, till exempel i anslutning till något av favoritprogrammen. 
Program som har denna typ av publik säljer slut reklam platsen mycket snabbt. Om programmet 
som sänds har samma målgrupp som produkten i reklamen får kanalen automatiskt fler tittare än 
om man skulle annonsera på något annat sätt (Haglöf, 1994)  

Reklamfilmer placeras nära program vars målgrupp är i samma kategori som produktens 
målgrupp. De olika TV-programmen har en varierande förmåga att skapa 
målgruppstillhörigheten.  

Den som placerar reklam har den största utmaningen i att hitta program som levererar mest 
målgrupp, det vill säga flest antal kontakter i målgruppen relativt till den totala befolkningen. 
Enskilda programs kapacitet att framställa reklamexponering i olika målgrupper och vad 
placeringar tillsammans kan åstadkomma för att kommunicera annonsörens budskap, 
exponeringar som räckvidd, frekvens eller både och, bygger på detaljerad kunskap om placering 
av reklam (ibid). 

Placeringen ska dessutom ta hänsyn till den omgivning av program den har när reklamen visas. 
Mediebyråerna och annonsörerna agerar för att allmänt köpa kontakter i en särskild målgrupp, 
helst där antalet tittare i en särskild målgrupp är så stor som möjligt (ibid).  
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Vi ser annorlunda på TV utifrån programmets innehåll beroende om de är frågesport än en film 
eller om det är nyheter jämfört med en såpopera. Den uppmärksamhet en tittare ger ett program 
påverkar effekten av reklam och hur den uppfattas (ibid). 

Kanalerna säljer kontakter med ett programs samtliga tittare. Mediebyråerna och annonsörerna 
de agerar för, vill generellt köpa kontakter i en särskild målgrupp. Kanalerna vill sälja platser där 
antalet tittare i en målgrupp är så stort som möjligt.  Bara i undantagsfall är målgruppen ett 
programs samtliga tittare. Om tittaren ska göra något i direkt koppling till reklamfilm, till 
exempel utnyttja ett gynnsamt prenumerationserbjudande genom att ringa ett visst 
telefonnummer kan det vara opassande att placera det i ett spelprogram där tittaren redan är 
sysselsatt med annan interaktion. Trots att målgruppen är den rätta kan effekten på reklamen bli 
mindre. Placeringen av reklam kan alltså ha betydelse för hur reklamfilmen ska tas emot och 
uppmärksammas. Reklamfilmer får störst uppmärksamhet före och efter de program som körs 
(Ibid). 

Enligt Franzén (Effektiv reklam, 2002) så gör företagen ofta misstag när de väljer ut sin 
målgrupp för en produkt. Han tar upp ett exempel när ett företag ska anlägga en fabrik och hur 
noggrann deras lönsamhetskalkyl är men hur de ibland går på intuition när de ska göra reklam 
för sin nya produkt och gissar sig till vem målgruppen är. Att gissa sig fram kommer att skada 
varumärket i slutändan så man måste tänka på vilka värderingar och egenskaper som präglar 
målgruppen.  
 

Att lära känna sin målgrupp är det viktigaste som finns för att man effektivt ska kunna sända ut 
sitt budskap och i slutändan få något sålt. Ta reda på målgruppens livsstil, värderingar, vanor, 
ovanor, utseende, åldrar och bostadsorterna – Allt ska fram! Det viktigaste verktyget för att få 
fram information om målgruppen är mediedatabaser. Där finns gränslös information men 
problemet är att kunna hantera så mycket bra information på rätt sätt. De två bästa källorna 
företagen har till sitt förfogande är 

• Databasen Orvesto – som drivs av International Research och deras sökverktyg heter 
Sesam.  

• Databasen Andromeda som drivs av RUAB, Radioundersökningar AB. 

Genom intervjuer samlas data in till databaserna och man får reda på vad för slags person den 
intervjuade är och hur denna konsumerar media. Det är viktigt att tänka på vem som söker 
materialet innan det används. Båda databaserna innehåller otroligt mycket information och det 
finns flera sätt att söka informationen och olika ord kombinationer ger olika fakta (Franzén, Peer: 
Effektiv reklam (2002). 

 



4.4.1 Målgruppsanpassning – fördjupning och Analys 

För att anpassa reklamen till den målgrupp företaget riktar sig till krävs det kunskap som är 
aktuella för vilka som är deras existerande och möjliga kunder, beroende på kampanjens mål. 
Med kunskapen kan de utforma och utveckla sina produkter samt positionera dem på marknaden 
i förhållande till de konkurrenter de har. Målgruppstänkandet är en viktig del för företaget när de 
vänder sig till reklam-/mediebyråer som skall planera och producera reklamkampanjen. Inom 
branschen finns det också olika teorier, om vad som anses vara viktigt att veta om målgruppens 
konsumenter och hur stor betydelsen är för deras olika intressen och värderingar, för att utforma 
reklamkampanjen, vilken placering och sedan dess resultat. Forskare har länge kritiserat och 
undersökt TV-reklamens effekt och betydelse för tittarna i olika studier. De visar tydligt i dessa 
studier att människans minne inte räcker till för att absorbera och komma ihåg de TV-reklamer 
som framkommer en eller fåtal gånger. För de ofta återkommande inslagen har det visat sig att 
tittarna har möjligheten att byta kanal eller ägnar sig till andra saker under reklamuppehållen, 
som till exempel prata med varandra, ringa ett samtal eller till och med att lämna rummet för 
toalettbesök Att tittaren undviker reklamen beror ofta på att de finner reklamuppehållet som 
störande eller att de uppfattar filmerna som dåliga. (Haglöf, 1994) 

4.5 Perception för TV-reklamens betydelse 

Perception är den grundläggande nivån av konsumentens informationsbearbetning och innebär 
att man har en viss tendens att se vissa saker medan man inte ser andra. 

En konsument möter i genomsnitt 1500 annonser per dag (Kotler, 2000) men endast det som 
intresserar och berör blir uppmärksammat, resten passeras obemärkt förbi. Vilket budskap 
konsumenten tar till sig beror på såväl yttre och inre faktorer. De yttre faktorerna är de metoder 
som reklamproducenterna kan använda sig av för att locka målgruppens uppmärksamhet och 
deras intressen. Man gör detta med hjälp av kändisar och modeller, dessutom kan man ta hjälp av 
experter, som till exempel tandläkare för tandkrämsreklam. Det är inte heller sällsynt med 
anspelning på humor, sex eller genus i TV-reklamen. De inre faktorerna beror på hur vi tar emot 
och uppfattar TV-reklamen med våra fem sinnen. Sinnesintrycken kan förstärkas genom att 
använda sig av färg, form, musik/ljud och flödet i reklamen. På så sätt skapas förväntningar, 
behov och motivation för hur budskapet tas emot (Fill, 2005). 

Kunskapen om perception är därför viktig och har en stor betydelse för både annonsörer, 
producenter och medieköpare. Detta för att veta vem och hur reklamen tolkas för enskilda 
konsumenter och nå till sina målgrupper med sitt budskap. 

4.6 Vad är marknadskommunikation 

För ett företag som har en produkt att sälja är reklamens uppgift att berätta för kunden hur och 
var produkten kan införskaffas och ibland till vilket pris. Marknadskommunikation är en metod 
som alltid måste placera kunden i centrum, Fill (2005). Produkter eller tjänster har företaget 
övervägt och tänkt efter noga innan de bjuder ut dem, för det som bjuds ut ska tillfredsställa 
kundernas behov och önskningar. Med detta som utgångspunkt görs en marknadsförningsplan 
och strategi upp och med strategin som grund planeras en marknadskommunikation som riktar 
sig till både konsumenter och återförsäljare.  
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Marknadskommunikationen baserar sig på marknadsföringsstrategierna där det noga har utretts 
enligt vilka principer företaget ska säkra sin framgång i konkurrensen och vad de ska satsa på i 
framtiden för att klara sig. Men att få feedback från TV-tittaren är inte lika lätt som att få 
feedback från ett samtal mellan två personer. I vissa fall ordnas fokusgrupper där man vill se om 
reklamfilmen uppnår sitt syfte och om tittaren förstår budskapen i reklamfilmen. (Falkheimer, 
2001) 

 

 

4.7  Relevans och brus i informationen 

Sändaren är den som förmedlar ett meddelande till mottagare (Hadenius & Weibull, 2003). När 
det gäller TV-reklam finns det en sändare och mottagare, men mottagaren har friheten att kunna 
sålla ut vad som är relevant information och vad som är brus. Därför är det viktigt i reklamfilmer 
att produkten och varumärket sätts i fokus och inte den sexiga modellen eller den humoristiska 
personen, så att konsumenten kommer ihåg själva produkten mer. Ett tydligt exempel på detta 
var när Robert Gustavsson medverkade i en reklamkampanj för öl, då han spelade Arne Anka. 
Många kommer ihåg filmen men många av tittarna har ett vagt minne för vilken produkt det 
gjordes för. Det har kommit och blivit en trend numera att använda nya ansikten i 
reklamfilmerna och ge dem en egen karaktär, som ICA:s reklamfilmer, detta är en stor del till att 
tittarna minns vem som har gjort och för vilket varumärke det är, dessutom blir det mer 
ekonomiskt för produktionen. Det största bruset i TV-reklam är på vilket sätt människan 
uppfattar de olika budskap via TV-mediet. Reklam som sänds i storstäder eller andra miljöer 
råkar ut för mer brus och därmed måste enskild reklam som vill uppnå uppmärksamhet ha en 
större frekvens gentemot sina konkurrenter i och med att de förekommer mycket mer reklam i 
storstäder än i mindre orter (Bryntse, Sternros och Thott, 2003). 

4.8 Att skapa helheter 

En helt annan fas i perceptionsprocessen är att den information tittaren tar till sig ordnas så att en 
meningsfull helhet skapas. Genom att klippa ner reklamfilmerna från 30 till 15 sekunder, när en 
kampanj pågått en tid, kan man få människan till att tvinga sig själv att avsluta reklamen med sitt 
minne/undermedvetandet. Detta gör man för att man vet att människan har en tendens för att 
skapa helheter. Det är en teknik som används ofta men är inte alltid för de psykologiska 
egenskaperna, utan att det är billigare att köpa reklamtid för att de är korta. Det har blivit allt 
vanligare med kortare reklam eftersom det är väldigt kostsamt att ha långa. 15 sekunders 
reklamklipp är naturligtvis billigare att producera men en viktig faktor är vilken tid man vill 
sända sitt klipp och det är det som väger tyngst på hela kostnadsberäkningen (Fill, 2003). 



4.9 Associationer  

På mindre än en halv sekund har människan en förmåga att ta emot eller ignorera en reklamfilm 
med sin association till den. Företaget som äger produkten måste då ha förmågan att fånga 
tittarnas uppmärksamhet och är då en direkt avgörande faktum till reklamens effektivitet. Att 
använda rätt färg kan vara en detalj som kan få en avgörande betydelse för reklamens påverkan. 
En del färger är så starkt sammankopplad till ett visst varumärke att de räcker för tittarna att se 
färgen för att associera till ett visst varumärke. Som till exempel Löfbergs Lilas nyans för sitt 
varumärke, det tar inte lång tid innan tittaren kopplar denna nyans med denna kaffesort och inte 
minst alla upptänkliga undersökningar som visar denna entydighet. Gevalias röda färg till sitt 
varumärke har inte riktigt samma dominans som Löfbergs Lilas för att de har likadan färg som 
världens starkaste varumärke, Coca Cola, och därmed associerar inte tittarna deras röda färg med 
den produkten utan med Coca Cola (Bergström, 2004). 

I reklamfilmerna försöker man också locka tittarna eller sin befintliga målgrupp att kunna 
associera sig till företagets produkt. Detta kan göras genom att ha en stor exponering för att 
tittaren skall kunna känna igen produkten, men dessutom att de reflekterar sig själva med själva 
reklamens innehåll, om det är en sportig man i filmen kan de som är intresserade av sport eller 
utövar idrott associera sig med reklamen, att den är bra och funktionell (ibid). 

 

4.9.1 Livsstilsreklam 

Margareta Rönnberg skriver om de olika typerna av reklam som vi tittare möts av där det första 
hon tar upp är livsstilsreklam där en vara sammankopplas men en viss social typ eller grupps stil. 
Livsstadiereklam är reklam där en vara eller tjänst förknippas med en viss livsfas som till 
exempel reklam riktad till pensionärer. Inforeklam som är en blandning av information och 
reklam till exempel TV Shop, där man i en studio inför en publik har till exempel ett 
matlagningsinslag. (Rönnberg, 2003). 
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5 Syfte 
Syfte är att se om reklamen är anpassad till programmens målgrupp. Vi vill kunna särskilja och 
se skillnader i de olika kanalerna, och det som vi vill se är skillnaderna på reklamen som sänds 
och i vilken mängd de dyker upp under programtiden.  

Dessutom kommer vi att sammanställa de olika företagens reklamtid. Och då vi skall utföra vår 
undersökning under ”bästa sändningstid” (se avgränsning) kommer vi då också kunna se vilka 
företag som vid den tiden satsade mest på reklam för sina produkter.  

5.1 Frågeställning  

Utifrån vår inledning/problemformulering och det vi skall undersöka har vi kommit fram till en 
frågeställning. 

 

Är TV-reklamen anpassade till programmens målgrupp som sänds under bästa sändningstid och 
vilka skillnader finns det i de olika kanalerna/bolagen när de sänder reklam? 

5.2 Avgränsningar 

Meningen med denna uppsats är att se om det finns något samband mellan TV-reklamen och 
programmet under primetime, huruvida TV-reklamen är målgruppsanpassad till TV-
programmets målgrupp under primetime som är mellan tiderna klockan 19:00 till 22:00. Med 
tittarinformation från MMS kommer det fram information om kön och ålder för tittandet under 
primetime på de olika kanalerna samt vilka program som sänds. Reklamens målgrupp definieras 
av oss genom att titta på produktens reklam som marknadsförs. Vi ser inte till hur reklamen är 
uppbyggd eller vilket kön de i reklamen har eller språk de talar. Vi gör en uppskattning av 
målgrupp genom att kritiskt diskutera och komma fram till en målgrupp som alla i gruppen kan 
acceptera.  

Vid de tillfällen vi inte är helt överens om en målgrupp kommer majoriteten att bestämma 
målgruppen. Därefter kommer en diskussion att föras i resultatdiskussionen om varför vi är 
oense över målgruppen. Endast när vi inte är helt överens kommer en resultatdiskussion om 
målgrupp att föras. Ett e-mail (bilaga3) har skickats till alla företag som sänt reklam under 
undersökningstiden och i de fall svar ges om produktens målgrupp tolkar vi inte svaret, utan 
använder det företaget satt som målgrupp, våra bedömningar och tolkningar om målgruppen har 
visat sig vara väldigt exakta och nära företagens bedömning på målgruppen och detta har vi fått 
bekräftat genom svaren vi fått av företagen (bilaga 4). I vissa fall var det även telefonintervjuer 
gjorts men bara för att vi ska få bekräftat målgruppen vid osäkerhet från vår sida. Vi fick inte 
svar från alla företag eller så fick vi svar som sa att dom inte kunde ge ut eller svara på våra 
frågor (bilaga 5) 



Fokus ligger främst på reklam som avbryter ett pågående program. De reklamerna är av största 
intresse för att veta om produkterna i samband med ett pågående TV-program är placerade rätt 
mot TV-programmets målgrupp och vilka som egentligen tittar på TV-programmet. Sekundärt 
kommer vi att analysera och tolka TV-reklam som är mellan två olika TV-program men på grund 
av att de reklamerna inte sänds för att avbryta ett TV-program så kan vi inte bedöma om 
produkten som det görs reklam för är placerad vid rätt tidpunkt för målgruppen eller inte. I 
undersökningen kommer vi att dela upp reklamen i 3 könskategorier, män, kvinnor och båda 
könen som vi grafiskt kommer visa med diagram. Sen kommer vi även att bryta upp 
reklamfilmerna i olika kategorier som vi genom diskussion kommer fram till vilka kategorier vi 
ska använda. I kategorin övrigt har vi satt in reklam som antingen har upprepats för få gånger 
eller i ett av fallen har vi valt att lägga bilreklam där eftersom vissa reklamfilmer var för bildäck, 
vissa för bilen och andra var information om bilen och därför valde vi att inte ha en kategori som 
vi kallade bilreklam.  
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6 Metod 
Vår undersökning bygger på en kvantitativ innehållsgenomgång som ska visa om produkter i 
TV-reklamer riktar sig mot sin målgrupp i samband med olika TV-program. Detta tar vi reda på 
genom att använda MMS tittarstatistik. Genom att jämföra produktens målgrupp med 
programmets målgrupp och vilka som egentligen tittar får vi fram ett svar som tydligt visar om 
produkter riktar sig mot målgrupper i samband med TV-programmen eller inte. 

6.1 Litteratur  

Tryckt litteratur har varit svårt att komma över inom den här delen av TV-reklam som vi 
undersöker. Det finns mängder av böcker som tar upp TV-reklam och områden kring TV-reklam 
men inte mycket kring målgruppsanpassad TV-reklam. Därför har vi använt många uppsatser 
och forskning som finns publicerade i elektronisk och pappersform. Tyvärr är mängder av 
information väldigt gammalt och därför irrelevant för vår uppsats men vi har tolkat den 
informationen vi hittat från tidigast år 1995 som behandlar vårt ämne och kan användas för att 
hjälpa oss undersöka vårt fenomen.  

6.2 Innehållsanalys 

Tiden för undersökningen är mellan klockan 19:00 och 22:00 då den bästa sändningstiden är och 
flest personer har tid att sitta framför TV:n. 

För att samla in data har använt oss av videokassettband för att spela in allt material och därför 
kan all data kontrolleras vid behov. Utrustningen vi använt oss av är tre färg-TV apparater över 
28tum med bra ljud och bild och tre bra videoapparater med tillgång till både lång och short play 
samt tre stycken videokassettbanden som var fyra timmar långa.  

 

Det vi har noterat är: 

 
Vilket program som sänds 

De programmen som sänds under den tiden vi har för avsikt att se på i vår undersökning. 

 

Om reklamen är riktad mot programmets målgrupp 

Tidigare har vi nämnt att sponsring visas för samma målgrupp som till programmet och med 
samma sätt gäller för reklamen, att den skall visas för samma målgrupp som programmet.  

 

Vilken produkt det görs reklam om 

Vilken produkt som det görs reklam om och vilka den tordes vara riktad mot. 

 



Reklaminslagens längd 

Den enskilda reklamens tidsram från att den börjar till att den slutar och går över till nästa klipp. 

 

Total reklamtid i kanalerna per timma 

Antal reklamtid vid programavbrott under tiden av 60 minuter. 

Mängd tid som olika reklamfilmer har 

Hur mycket tid enskilda företag har exponerat sig under datainsamlingen i de olika kanalerna. 

 

Skillnader mellan reklamer i olika kanalerna 

Vilken sorts produkt eller företag som exponeras i de olika kanalerna. 

Med hjälp av detta får vi fram information om hur det är i TV-reklamerna hos de olika kanalerna 
och om olika program har olika sorters reklamer beroende på programmets innehåll och 
målgrupp. Genom att använda MMS får vi även fram om reklamerna sänts mot rätt målgrupp 
eller om det är en helt annan målgrupp som tittar på TV vid den tidpunkten. All information 
tolkar vi sedan och kommer fram till hur det förhåller sig i de olika kanalerna.  

6.3 Urval av kanaler 

6.3.1 Datainsamling 

Vårt undersökningsmaterial samlades in med tre TV-apparater, tre videor och tre videoband 
under bästa sändningstid torsdag den 9/11-2006 klockan 19:00 till 22:00. Under denna tid 
dokumenterade vi vad kanalerna sände under bästa sändningstid och reklamerna som kom i 
samband med programmen. TV3, TV4 och Kanal 5 är kanalerna som undersöktes.  

 

Kanalerna vi valde var TV3, TV4 och Kanal 5, anledningen till att vi valde dessa kanaler är 
främst på grund av sin storlek i Sverige. Dessutom har dem lockande innehåll som drar en stor 
publik. TV3 samt Kanal 5 sänder via London vilket gör att de kommer förbi de svenska TV 
lagarna, de följer istället EU:s och Storbritanniens TV lagar. Detta gör inte TV4, som sänds via 
Stockholm vilket gör att den styrs av svenska och EU:s TV lagar. Dessutom ägs dessa tre TV 
bolag TV3, TV4 och Kanal 5 av olika ägare. Därmed kan vi få en skillnad mellan kanalerna. Vi 
kunde valt att ta med TV6, TV4+ med fler, men många av TV kanalerna som finns ute nu har en 
och samma ägare, som till exempel TV3 och TV6. 

För att komma fram till datainsamlingens dag har vi lottat mellan dagarna måndag till fredag. Vi 
valde att ha med helgen för undersökningen eftersom tittaren inte är lika nåbar då som under 
veckodagarna eftersom folk inte vill bli störda under helger och därför inte lika villiga att svara 
på eventuella frågor vid en eventuell uppföljning av undersökningen. 
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Vi har även endast valt att ha med kanalerna TV3, TV4 och Kanal 5. Anledningen till att 
datainsamlingen och undersökningen endast rör en dag är för att fenomenet ändå är det samma. 
Vi är ute efter att se om produkterna som det görs reklam för sänds i samband med rätt program, 
mot rätt målgrupp och som TV-programmet är riktat mot. Att vi endast valt en dag kan uppfattas 
som en nackdel men uppfyller vårt syfte med uppsatsen och besvarar våra frågeställningar. Vi 
valde kanalerna TV3, TV4 och Kanal 5 för att de är kommersiella kanaler som ingår i 
kabelnätets basutbud och kan ses av flest personer.  

6.4 Undersökningskvalité – reliabilitet och validitet 

Försök till återskapandet är möjligt då allt material är sparat och finns till förfogande för den 
eller dem som vill återskapa undersökningen men då undersökningens resultat påverkas av 
bakomliggande faktorer som vår uppväxt, tidigare erfarenheter och personligheter som ligger till 
grund för våra tolkningar bör personen/personerna som återskapar undersökningen få ett 
annorlunda resultat beroende av dennas bakomliggande faktorer.  

Svagheterna finner vi i vår kategoriuppdelning är när det gäller vad för reklam som sänds så kan 
det vara att vi har för få kategorier, men vi ville begränsa kategorierna eftersom det underlättar 
för oss och läsaren när de ska läsa av diagrammen, där av kategorin övrigt där vi har 
reklamfilmer som vi satt in reklam som antingen har upprepats för få gånger eller i ett av fallen 
har vi valt att lägga bilreklam där eftersom vissa reklamfilmer var för bildäck, vissa för bilen och 
andra var information om bilen och därför valde vi att inte ha en kategori som vi kallade 
bilreklam. Ytterligare svagheter vi finner i uppsatsen är att om någon annan skulle göra om 
denna undersökning med samma material så kan de komma fram till annat resultat eftersom alla 
gör individuella tolkningar på reklamfilmerna, hur de delas in i kön och olika kategorier. Vi 
gjorde våra egna tolkningar vid kategoriuppdelningen genom att diskutera fram vart vi ansåg att 
dem passade in. Denna typ av tolkningar kan tolkas annorlunda av andra. Kategorin övrigt är en 
svaghet eftersom vi hade kunnat dela upp den i fler kategorier. 
 

 

 

 

 

 



7 Analys 

7.1 Upprepningar 

Under reklamanalyserna såg vi att väldigt många reklamer höll repetitionerna på endast en kanal, 
men att de också kunde vara utspridda på två av dessa kanaler men inte på alla tre. Vi såg även 
att upprepningarna av reklamerna skiljer sig väldigt mycket. Majoriteten av reklamerna visades 
två gånger men en del upprepades så mycket som sex gånger. 

 
Vi tittat om vissa reklamfilmer har upprepas mer än tre gånger på respektive kanal TV3, TV4 
och Kanal 5 under bästa sändningstid och sedan jämfört mellan kanalerna för att se om de spelar 
samma reklamfilmer. De reklamfilmer som upprepas mer än tre gånger i en kanal har vi även 
tittat på hur ofta de uppkommer i de andra kanalerna oberoende av upprepningar.  

Genom att göra så kan vi få en uppfattning om skillnaderna mellan TV-kanalernas 
reklamexponering. Varför vi valt siffran tre är för att tre gånger känns mer som en upprepning än 
två som vi tycker är för lågt.  

Sammanlagt upprepades nio reklamfilmer tre gånger eller mer på någon kanal och av dessa nio 
var det endast fyra som visades på två kanaler. Dessa reklamfilmer var Åhléns, Lotto, Triss och 
Försvarsmakten.  

Vi kunde inte hitta en enda reklamfilm som upprepades i alla kanaler utan endast att en 
reklamfilm håller repetitionen till en kanal och sedan visar den en till två gånger i en annan 
kanal. Tre av fyra gånger höll sig reklamupprepningarna i TV4 och visades en eller två gånger 
antingen i TV3 eller Kanal 5.  

Endast en gång hade TV3 och Kanal 5 samma reklamfilm.  
Den reklamfilmen som vi såg upprepades mest på två kanaler var Lotto reklamen av Svenska 
spel. Den reklamen visades tre gånger i TV4 och fyra gånger i Kanal 5. Den överlägset mest 
visade reklamfilmen på en kanal var ifrån Canal Digital och handlade om digital-TV 
abonnemang och den visades endast i TV4 med upprepningar på hela sex gånger. 

Den reklamfilmen som var längst (60 sekunder) var Fastighetsbyrån (Swedbank koncernen) och 
sändes en gång i Kanal 5 och TV3. Fastighetsbyråns reklam som är den längsta jämför vi med 
den som är den mest upprepade reklamen på en kanal och det är Canal Digitals reklam som 
visats sex gånger och de var 30 sekunder långa per gång de visades.  

Anledningen till att Fastighetsbyrån visades vid endast två tillfällen kan vara för att längre 
reklamer är dyrare men chansen finns att man zappar in i reklamen och hinner se slutet.  

Kortare reklamer däremot, och speciellt Canal Digital reklamerna kan ha spelats så många 
gånger för att det är billigare med korta reklamer men tittaren kan missa någon av reklamerna 
som kommer i uppehållet om man tar en toapaus under tiden. Så upprepningen kan vara till för 
att hoppas att man ser i alla fall en av dem.  
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7.2 Kvantitativt resultat 

 

Vilka skillnader finns det i de olika kanalerna/bolagen när de sänder reklam? 

I vår kvantitativa innehållsanalys har vi nedan redovisat skillnader av vilken sorts reklam som 
förekommer mest i de olika kanalerna för de utvalda programmen som vi tidigare redovisat. Det 
som vi har behandlat är den mängd reklam vi har i vår datainsamling och dessa har vi satt in i 
olika kategorier som livsmedel, hygienartiklar, läkemedel osv. Vi har också redovisat 
procentantal för varje kategori som visas för ett helt program för varje kanal och kan se vilken 
kategori som framträder starkast under programmet. 

 

7.2.1 TV3 

TV3 har som målgrupp 15 till 44 år och med hjälp av MMS får vi en bild av hur tittarsiffrorna 
var under 9/11-2006. Sedan har vi gått igenom alla reklamfilmer under denna period och delat 
upp de genom kön, ålder, produkt och gjort en uppskattning om vilken målgrupp respektive 
produkt hamnar på och i vissa fall har vi fått informationen av företagen som sagt vilken 
målgrupp deras produkt riktar sig mot. Vartenda program kommer vi att presentera med två olika 
diagram, ett som visar hur tittarsiffrorna var under just det programmet och ett annat som visar 
vilken typ av reklam som visades under programmets gång. Det tredje diagrammet kommer visa 
huruvida reklamen är riktad mot män respektive kvinnor. På så sätt kan vi se vilka TV-reklamer 
och produkter som de är rikt till. Genom att göra så ser vi huruvida reklamen är anpassad till 
programmets målgrupp eller ej. 

 

Extreme home makeover: 
I den här serien kämpar ett gäng inredningsarkitekter tillsammans med snickare, målare, grannar, 
vänner och bekanta mot klockan för att genomföra månadslånga renoveringsprojekt på bara en 
bråkdel av tiden. Hela hus ska rustas upp på bara en vecka.  
(http://www.tvinfo.se/search.php?query=extreme+home+makeover). 

 

Följande Diagram 7.1 från MMS visar att Extreme home makeover har flest kvinnliga tittare och 
största åldergruppen är 25-39 år. Extreme home makeover har målgruppen kvinnor 15-34 och 
MMS tittarsiffror visar att dessa uppgifter stämmer bra överens med målgruppen som 
produktionsbolaget har satt. Diagrammet visar att skillnaderna för kön och ålder är väldigt 
utbrett men ändå håller sig inom programmets önskade målgrupp vad gäller kvinnor och ålder. 
Målgruppen 40 till 59 och 60+ plus visar också höga tittarsiffror vilket inte är bra för den som 
beställt reklamen då den målgruppen är minst påverkbar, vilket innebär att man som företagare 
gärna ser att den siffran är lägre än övriga målgrupper.  

http://www.tvinfo.se/search.php?query=extreme+home+makeover


 
Diagram 7.1. Tittarkategorier för Extreme Home Makeover i TV3 2006-11-09. Procent. 

 
Nästa Diagram 7.2 visar den procentuella uppdelningen under Extreme home makeover. 
Följande siffror visar att 80 % av reklamfilmer är riktade mot den allmänna publiken kvinnor och 
män, 17 % av reklamfilmerna är direkt riktade mot män och 3 % av reklamfilmerna är direkt 
riktad mot kvinnor.  

 
Antal reklamerfilmer efter målgrupp

80%

17%
3%

Båda

Män

Kvinnor

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7.2. Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Erxtreme Home Makover i TV3 
2006-11-09. Procent av totala antalet. 
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Diagrammet 7.3 nedan kan vi se att under programmet Extreme Home Makeover är det reklam 
för livsmedel som framträder mest med 36 procent, sedan kommer elektronik/abonnemang med 
20 procent. Det som visas minst under detta program är reklam för förbrukningsprodukter. 

 

 

Extreme home makeover

36%

0%

20%
12%

4%

8%

12%

8%
Livsmedel
Hygien
Elektronik/abonomang/teknik
Förbrukningsvara
Läkemedel
Försäkring/pension/bostad
Övrigt
Underhållning

 
Diagram 7.3. Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 

 

 

Programmets målgrupp är framförallt kvinnor, och det har visat sig genom MMS att det är flest 
kvinnor som ser på detta program. Att det är livsmedel som framträder starkast under detta 
program tror vi inte är av en slump, utan att livsmedelsföretagen har anpassat sig att visa deras 
reklam för sin rätta målgrupp då programmets målgrupp är kvinnor och det är flest kvinnor som 
ser på detta program.  

 

Det är en stor variation när man tittar på alla reklamer som uppkommit under detta program. 
Programmet riktar sig till båda könen och därför bör det finnas en stor variation mellan 
reklamerna. Mycket av reklamerna riktar sig till familjeliv och produkter till hemmet. Som vi 
kan se framträder elektronik/abonnemang starkast med 36 procent och under denna kategori 
förekommer det både manliga och kvinnliga reklamanpassningar.  
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Lyxfällan: 
Svenskt livsstilsprogram från 2006. 

Lyxfällan är programmet för alla som satt lite för mycket guldkant på tillvaron och behöver rätta 
munnen efter matsäcken. För alla familjer som blåser stålarna redan i början av månaden och 
som inte har koll på var de tar vägen. (http://www.tvinfo.se/search.php?query=lyxf%E4llan) 

 

Följande diagram 7.4 från MMS visar att Lyxfällan har flest kvinnliga tittare och största 
åldergruppen är 25-39 år. Produktionsbolaget har satt målgruppen kvinnor 20-44 och MMS 
tittarsiffror visar att de har uppnått rätt målgrupp. Diagrammet visar att skillnaderna för kön och 
ålder är väldigt utbrett men ändå håller sig inom programmets önskade målgrupp vad gäller 
kvinnor och ålder. 

40 till 59 och 60+ visar högre tittarsiffror än Extreme home makeover vilket i detta fall också 
borde vara lägre. 

 
Diagram 7.4. Tittarkategorier för Lyxfällan i TV3 2006-11-09. Procent. 

 

Följande diagram 7.5 visar den procentuella indelningen reklam som är riktad till män respektive 
kvinnor och den största delen båda könen. Siffrorna visar att 58 % av reklamfilmer är riktade 
mot båda könen, 25% av reklamfilmerna är direkt riktade mot män och 17% av reklamfilmerna 
är direkt riktad mot kvinnor.  

Antal reklamerfilmer efter målgrupp
Lyxfällan

58%25%

17%

båda

män

kvinnor

 
Diagram 7.5. Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Lyxfällan i TV3 2006-11-09. Procent 
av totala antalet 
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Diagram 7.6 nedan visar vi en procentuell uppdelning på typen av reklamfilmerna. 
Cirkeldiagram visar att livsmedel är den dominerande delen av reklamfilmer som visats under 
lyxfällan men att övrigt också är en stor del av reklamen under lyxfällan. 

 

Lyxfällan

34%

4%

8%
13%

4%

8%

21%

8% Livsmedel
Hygien
Elektronik/abonnemang
Förbrukningsvara
Läkemedel
Försäkring
Övrigt
Underhållning

 
Diagram 7.6. Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 

 

Efterlyst: 
Varje vecka lockar Efterlyst en halv miljon TV-tittare som i direktsändning ges möjlighet att 
följa och hjälpa polisens arbete med att lösa ouppklarade brott. 
(http://www.tvinfo.se/search.php?query=efterlyst) 

 

Följande diagram 7.7. från MMS visar att Efterlyst har flest kvinnliga tittare och största 
åldergruppen är 60+ år. Produktionsbolaget har satt målgruppen kvinnor 25-49 och MMS 
tittarsiffror visar att de har nått flest kvinnliga tittare men att den största åldersgrupp som tittat är 
60+. Som vi tidigare nämnt så vill man ha åldersgruppen 60+ låg eftersom det anses som spill.  

 

 
Diagram 7.7. Tittarkategorier för Efterlyst i TV3 2006-11-09. Procent. 
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http://www.tvinfo.se/search.php?query=efterlyst


Följande diagram 7.8. visar den procentuella indelningen reklam som är riktad till män 
respektive kvinnor och den största delen båda könen. Siffrorna visar att 64 % av reklamfilmer är 
riktade mot den allmänna publiken kvinnor och män, 16% av reklamfilmerna är direkt riktade 
mot män och 20% av reklamfilmerna är direkt riktad mot kvinnor. Detta betyder i sin tur att 
reklamen under Efterlyst var till största del riktade till den allmänna publiken med ett litet 
övertag mot den kvinnliga publiken. 

 

Antal reklamer och till vem dom är riktade mot
Efterlyst

64%
16%

20%

Båda

Män

Kvinnor

 
Diagram 7.8. Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Efterlyst i TV3 2006-11-09. Procent 
av totala antalet. 

 

Följande diagram 7.9. visar en procentuell uppdelning på typen av reklamfilmerna. 
Cirkeldiagram visar att livsmedel är den dominerande delen av reklamfilmer som visats under 
Efterlyst. Andra utmärkande reklamfilmer är förbrukningsvaror och elektronik/abonnemang. 
Annars är det ganska stor spridning på reklam utbudet under Efterlyst. 

Efterlyst
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8%
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Övrigt

Underhållning

 Diagram 7.9. Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 

 

 30



7.2.2 TV4: 

Årsredovisningen för TV4 2006 visar att TV4 riktar in sig på åldersgruppen 12 till 59år och med 
hjälp av MMS kan vi se hur tittandet var 9 november, 2006. Sedan har vi gått igenom alla 
reklamfilmer under denna period och delat upp de genom kön, ålder, produkt och gjort en 
uppskattning om vilken målgrupp respektive produkt hamnar på och i vissa fall har vi fått 
informationen av företagen som sagt vilken målgrupp deras produkt riktar sig mot. Vartenda 
program kommer vi att presentera med olika diagram, ett som visar hur tittarsiffrorna var under 
just det programmet och ett annat som visar vilken typ av reklam som visades under 
programmets gång. Det tredje diagrammet kommer visa huruvida reklamen är riktad mot män 
respektive kvinnor. På så sätt kan vi se vilka TV-reklamen och produkterna är riktad till, genom 
att göra så ser vi huruvida reklamen är anpassad till programmets målgrupp. 

 

Nyheterna: 
Tabellen 7.10. visar skillnader mellan könen är väldigt liten men bland åldersgrupperna ser man 
en stor skillnad. Åldrarna 3-24 är väldigt underrepresenterade medan 60+ är störst. Detta ser vi 
inte som något konstigt då yngre åldersgrupper hellre ser på något annat men att äldre personer 
vill få reda på vad som händer i vår värld.  

 
Tabell 7.10. Tittarkategorier för Nyheterna i TV4 2006-11-09. Procent. 

 

Reklamen under Nyheterna är riktade till båda könen och som förväntat inte än anpassat till en 
viss målgrupp. Nyheterna är till för att sprida kunskap om vad som hänt i världen och de kan inte 
riktigt sätta fingret på vilka som kommer vara i majoritet bland tittarna. Därför är det bättre med 
reklam riktad mot alla tror vi. 
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Diagrammet 7.11. visar reklamerna som sänds är inte riktade mot någon direkt målgrupp. 
Kategorin övrigt som dominerar med 56% och där ingår bilar, kläder, bensinstationer mm.  

Nyheterna

29%

57%

14% Livsmedel

Hygien

Elektronik/abonomang

Förbrukningsvara

Läkemedel

Försäkring

Övrigt

Underhållning

 
Diagram 7.11. Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 

 

Trälen 
Trälen är en dokusåpa som spelades in på ön trälen några mil från Göteborg. I programmet möts 
tolv personer från olika världar för att tävla om en halv miljon kronor. 

 

Tabellen 7.12 nedan visar att det inte är en så stor skillnad mellan vilket kön som tittade på 
programmet men flest kvinnor såg på programmet. Åldrarna 25-39 och 60+ hamnade på lika 
många tittare och har jämnade ålderspridning än övriga TV4 program. 

 

 
Tabell 7.12 Tittarkategorier för Trälen i TV4 2006-11-09. Procent. 
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Diagrammet 7.13 visar att reklamen är till mestadels riktad mot båda könen med 77 % av 
reklamfilmerna. Resterande reklamfilmer är fördelade på män och kvinnor med 15 % för kvinnor 
och 8 % för män. 

 

Antal reklamfilmer efter målgrupp
Trälen

77%

8%

15%

Båda
Män
Kvinnor

 
Diagram 7.13 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Trälen i TV3 2006-11-09. Procent av 
totala antalet. 

 

Diagrammet 7.14. nedan visar att elektronik och abonnemang reklamer dominerade med 39% 
och efter kommer livsmedel på 23%. Att elektronik och abonnemangreklamer sänds tror vi är till 
för den yngre publiken som tittar på programmet medan livsmedelreklamen är till för alla. 

 

Trälen

23%

0%

39%
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0%
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Elektronik/abonnemang
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Övrigt
Underhållning

 
Diagram 7.14. Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 
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Timeout  
Svenskt underhållningsprogram från 2006. 
Två lag tävlar och testar sina kunskaper i ämnet sport. Det gäller att vara snabb och vass i 
repliken, kunna improvisera, ha mycket fantasi och att vara lagom allmänbildad i märkliga 
sportföreteelser. 

(http://www.tvinfo.se/show/time-out/) 

 
Tabellen 7.15 visar att programmet är riktat till båda könen med en ålder på 25-55 år. Ser vi på 
könen i statistiken nedanför så är det väldigt jämt mellan kvinnliga och manliga tittare. Bland 
åldrarna är det 60+,arna som dominerar men man ser att från 25år så ökar tittandet.  

 
Tabell 7.15 Tittarkategorier för Time Out i TV4 2006-11-09. Procent 

 

Diagrammet 7.16 nedan visar att reklamen är till mestadels riktad mot båda könen. 57% av 
reklamfilmerna riktade sig mot båda och det är väldigt positivt då det nästan var lika många män 
som kvinnor som såg programmet.  

 

Antal reklamfilmer efter målgrupp
Timeout

57%
36%

7%

Båda
Män
Kvinnor

 
Diagram 7.16 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Time Out i TV4 2006-11-09. 
Procent av totala antalet. 
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Diagrammet 7.17 nedan visar att reklam som sänds är väldigt olika men majoriteten hamnar 
under kategorin övrigt. Vi tror att det är mycket sådan reklam för att det är en sån spridd publik 
och att det är båda män och kvinnor. På andra plats kommer elektronik/abonnemang och det 
passar bra på programmets målgrupp då den innehåller personer som är i en förändring. Personer 
som kanske flyttat hemifrån eller börjar skaffa familj och därför skaffar olika abonnemang.   

 

Timeout

0%0%
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0%0%0%

50%

7% Livsmedel
Hygien
Elektronik/abonnemang
Förbrukningsvara
Läkemedel
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Underhållning

 
Diagram 7.17. Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent 

 

Kalla fakta 
Kalla fakta är ett dokumentärprogram med undersökande journalister som söker sanningen. 

 

Tabellen 7.18 nedan visar att kvinnor dominerar bland tittarna och att åldersgruppen 60+ är 
överrepresenterade med mer än det dubbla. Om man ser till annonsören är detta inte en fördel då 
de över 60 år i regel redan har bestämt sig för en produkt och är därför inte lika påverkbara som 
yngre åldersgrupper.  

 

 
Tabell 7.18 Tittarkategorier för Kalla fakta i TV4 2006-11-09. Procent. 
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Genom att titta på diagrammet 7.19 under kan vi se att 73% av reklamen som sändes under kalla 
fakta var riktad mot båda könen. Majoriteten av tittarna var kvinnor men männen var inte långt 
efter så spridningen av reklamen mellan könen har förhållit sig bra. Men de resterande 27% var 
riktade endast mot män och 0% riktade direkt mot kvinnor.  

Antal reklamerfilmer efter målgrupp
Kalla fakta

73%

27%

Båda

Män

 
Diagram 7.19 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Kalla fakta i TV4 2006-11-09. 
Procent av totala antalet 

Diagrammet 7.20 nedan visar vilken sorts reklam som förekommer mest och 
elektronik/abonnemangs reklam förekom mest med 37% vilket är inte är bra då den dominerande 
målgruppen för det här programmet är så svåra att påverka.  
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Diagram 7.20 Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 
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Medium 
Amerikansk dramaserie från 2005-07. 
Allison Dubois kan kommunicera med de döda och hon har också en intuition om människor 
som gör att hon kan känna av personer som är sammanlänkande till brott. När Allison studerar 
till advokat och praktiserar på ett advokatkontor utlöser vissa fall hennes visioner om brott. 
Stöttad av sin make inser Allison till slut att hennes kall inte är att bli advokat utan detektiv med 
något udda metoder att samla in bevis. 

(http://www.tvinfo.se/search.php?query=Medium) 

 

Nedan i tabellen 7.21 kan vi se åldersgrupperna bland tittarna och att kvinnor är i klar majoritet 
bland tittarna. 

 
Tabell 7.21 Tittarkategorier för Medium i TV4 2006-11-09. Procent. 

I diagrammet 7.22 nedan ser vi att 20 % av reklamen riktat sig mot kvinnor och 16 % mot män. 
Resterande 64 % riktar sig mot båda könen och det går hand i hand med hur spridningen såg ut 
bland tittarna. 

 

Antal reklamerfilmer efter målgrupp
Medium

64%
16%

20%

Båda
Män
Kvinnor

 
Diagram 7.22 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Medium i TV4 2006-11-09. Procent 
av totala antalet. 
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Diagrammet 7.23. nedan visar att elektronik/abonnemang reklamer och övriga saker hamnade på 
36% var. I Övrigt ingår produkter som kläder, bilar, resor mm. Att dessa kategorier hamnade på 
delad plats förstår vi då många unga vuxna och vuxna är av intresse för annonsörerna. 
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Diagram 7.23. Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 
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7.2.3 Kanal 5: 

Kanal 5 har som målgrupp 15 till 44 år och med hjälp av MMS får vi en bild av hur 
tittarsiffrorna var under nionde november 2006. Sedan har vi, som tidigare, genom att uppskatta, 
eller frågat företagen om, målgruppen tittat igenom alla reklamfilmer under denna period och 
delat upp de genom kön. Vartenda program kommer vi att presentera med två olika diagram, ett 
som visar hur tittarsiffrorna vad under just det programmet och ett annat som visar vilken typ av 
reklam som visades under programmets gång. På så sätt kan vi se vilka tv-reklamen/produkten är 
riktad till. Genom att göra så ser vi huruvida reklamen är anpassad till programmets målgrupp. 

 

Christine: 
I detta program handlar det om Christine som är en frånskild neurotisk 35 årig kvinna. Hon 
driver ett gym för kvinnor och livet går bra för Christine, arbetet rullar på och förhållandet med 
hennes exmake Richard fungerar väl, fram till sonen Ritchies första dag i en ny privatskola. 
Plötsligt måste Christine börja imponera på de snäsiga hemmamammorna på skolan, och värst av 
allt, hon får reda på att Richard har träffat en ny tjej. 

(http://www.tvinfo.se/show/christine) 

 

Följande tabell 7.24 visar att Christine har flest kvinnliga tittare och största åldergruppen är 
mellan 15-24 år. Gruppen från 25-39 år är också en relativt stor grupp som gärna ser på detta 
program och detta gynnar de företag som placerat sin reklam sig vid detta tillfälle. Eftersom de 
riktat in sig till denna målgrupp. 

40 till 59 år och 60+ plus visar låga tittarsiffror, vilket innebär att företaget lyckats väl med att nå 
sin målgrupp. 

 
Tabell 7.24 Tittarkategorier för Christine i Kanal 5 2006-11-09. Procent. 

 

 

 

 



Diagrammet 7.25 nedan visar, i procent, hur många reklamfilmer som riktade sig mot kvinnor 
och män, eller båda. Under detta program var det 79% av reklamfilmerna riktade till båda könen 
och mot kvinnor var det 14% och reklam mot män i detta fall är endast 7%  
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79%

7%
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Båda

Män

Kvinnor

 
Diagram 7.25 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Christine i Kanal 5 2006-11-09. 
Procent av totala antalet. 

 

I följande diagram 7.26 ser vi en uppdelning, kategorier, av reklamfilmerna. Diagrammet visar 
att livsmedel är den dominerande delen av reklamfilmer som visats under Christine. 

Reklamfilmernas innehåll

44%
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Diagram 7.26 Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 

 

Eftersom Christine har som målgrupp kvinnor 15-34 har programmet lyckats fånga rätt 
målgrupp, detta enligt MMS statistik 9 november 2006. När det gäller att fånga rätt målgrupp 
gällande reklamen har de olika företagen, som köpt platserna i Kanal 5, lyckats under Christine. 
De flesta tittarna är den rätta målgruppen som de vill åt. Både kanalen och företagen som köpt 
reklamplats vid detta tillfälle har lyckats med att rikta in sig till sin rätta målgrupp. 
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Vänner: 

I detta program handlar det om sex vänner som bor i New York. Deras liv kretsar kring kärlek, 
jobb och de alltid dråpliga inbördes relationerna. 

(http://www.tvinfo.se/show/vaenner) 

Följande tabell 7.27 visar att Vänner har flest kvinnliga tittare men män som tittar ligger inte 
långt efter och största åldergruppen som tittar är mellan 15-24 år. Gruppen från 25-39 år är också 
en relativt stor grupp som gärna ser på detta program och detta gynnar de företag som placerat 
sin reklam vid detta tillfälle. Detta för att de också har riktat in sig till denna målgrupp. 

40 till 59 år tittar gärna på detta program med enligt tabellen och då detta program inte tappar de 
två föregående grupperna utgör detta inte som något problem med företagens placering. 

 
Tabell 7.27 Tittarkategorier för Vänner i Kanal 5 2006-11-09. 

Diagrammet 7.28 visar att reklamen är till mestadels riktad mot båda könen med 70 % av 
reklamfilmerna. Resterande reklamfilmer är riktade mot män med 30 %. 

Vänner

70%

30%

0%

Båda

Män

Kvinnor

 
Diagram 7.28 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Vänner i Kanal 5 2006-11-09. 
Procent av totala antalet. 
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I följande diagram 7.29 ser vi en uppdelning, kategorier, av reklamfilmerna. Diagrammet visar 
att övriga, 50%, är den dominerande delen av reklamfilmer som visats under Vänner. 
Förbrukningsvaror är nästa grupp med 20%.  

 

Reklamfilmernas innehåll
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Diagram 7.29 Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent 

 

Till Salu: 
Detta program handlar om inredarna Caroline Löwgren, Andrea Engsäll och Tom Bertling från 
Homestyling som tar steget fullt ut och köper själva en sommarstuga som de renoverar, inreder 
och säljer - förhoppningsvis med god vinst. Kanal 5 är med från start när huset köps, byggs om, 
får vatten och avlopp, förses med verandor, inreds och stylas inför den kanske viktigaste 
försäljningen någonsin. I slutet av perioden får vi följa budgivningen och se om de fyra 
veckornas slit lönat sig. 

(http://www.tvinfo.se/show/till-salu) 

 

Tabellen 7.30 nedan visar att Till Salu har flest kvinnliga tittare och största åldergruppen är 
mellan 25-39 år. Gruppen från 15-24 år och 40-59 år är också grupper som gärna ser på detta 
program enligt denna tabell. Programmets målgrupp är alla mellan 20-34 år och detta är en aning 
blandat i 15-24 och 25-39 staplarna. Detta blir svårt att kunna direkt säga om man träffat den 
målgruppen som programmet avser för men då 25-39 stapeln är högst kan vi uppskatta att 24 år 
och uppåt gärna ser på detta program. 

 42

http://www.tvinfo.se/show/till-salu


 
Tabell 7.30 Tittarkategorier för Till Salu i Kanal 5 2006-11-09. Procent. 

 

Diagrammet 7.31 nedan visar, i procent, hur många reklamfilmer som riktade sig mot kvinnor 
och män, eller båda. Under detta program var det 77% av reklamfilmerna riktade till båda könen 
och mot kvinnor var det 8% och reklam mot män i detta fall är 15%.  
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Diagram 7.31 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till Till Salu i Kanal 5 2006-11-09. 
Procent av totala antalet. 

 

I följande diagram 7.32. ser vi en uppdelning, kategorier, av reklamfilmerna. Diagrammet visar 
inte allt för dominerande kategori men med 32% som är högst för Elektronik/abonnemang, 
förekommer dessa flest gånger och kategorin övrigt kommer i andra plats med 25%. 
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Reklamfilmernas innehåll
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Diagram 7.32 Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 

 

CSI Miami:  
I CSI Miami följer tittaren en grupp kriminaltekniker i Floridas hetta under ledning av Horatio 
Caine. De samlar mikroskopiska bevis på mordplatser och kämpar för rättvisa för dem som inte 
längre kan kämpa - offren. Serien är en spinoff till succéserien CSI. 

(http://www.tvinfo.se/show/csi-miami/) 

 

Tabellen 7.33 nedan visar att CSI Miami har flest kvinnliga tittare och största åldergruppen är 
mellan 25-39 år. Gruppen från 15-24 år och 40-59 år är också grupper som gärna ser på detta 
program men 40-59 år har större tittarsiffror än gruppen 15-34 år. Programmets målgrupp är 
kvinnor mellan 25-34 år. Programmet har fångat sin rätta målgrupp och mer där till, gruppen 40-
59 år är också hög och det är också denna grupp reklamen svårt kan påverka. 

 
Tabell 7.33 Tittarkategorier för CSI Miami i Kanal 5 2006-11-09. Procent. 
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Diagrammet 7.34 nedan visar, i procent, hur många reklamfilmer som riktade sig mot kvinnor 
och män, eller båda. Under detta program var det 77% av reklamfilmerna riktade till båda könen 
och mot kvinnor var det 8% och reklam mot män i detta fall är 15%.  
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Diagram 7.34 Målgruppen för reklamfilmer i anslutning till CSI Miami i Kanal 5 2006-11-09. 
Procent av totala antalet. 

 

Följande diagram 7.35 ser vi en uppdelning, kategorier, av reklamfilmerna. Diagrammet visar en 
dominerande kategori med 40% för övrigt. Nästa är kategorierna läkemedel och försäkring med 
14% vardera. 
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Diagram 7.35 Varutyper i reklamfilmerna fördelade i procent. 
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8 Resultatsammanfattning 

8.1 TV3 

8.1.1 Extreme home makeover 

Eftersom Extreme home makeover har som målgrupp kvinnor 15-34 har programmet lyckts 
fånga rätt målgrupp på TV 3 som har flest kvinnliga tittare i den åldersgruppen enligt mms 
statistik för 9 november, 2006. När det gäller att fånga rätt målgrupp gällande reklamen så har 
TV3 misslyckats under Extreme Home makeover eftersom reklamen är riktad generellt till båda 
könen från 16 till 65 med ett övertag mot män. Eftersom Extreme Home makeover har flest 
kvinnliga tittare och riktar sig främst till kvinnor tycker vi att de har misslyckats när det gäller att 
ha placerat reklamen.  

 

8.1.2 Lyxfällan 

Även under Lyxfällan ser vi att TV3s reklam till största delen riktar sig mot den allmänna 
publiken vilket gör att dom vill vara säkra på att reklamen som sänds hamnar mot rätt målgrupp 
men att 25% av reklamen är riktad mot män och 17% mot kvinnor fast målgruppen är kvinnor så 
anser vi att reklamen ska till största del vara riktad mot kvinnor eftersom programmets målgrupp 
är kvinnor och programmet har flest kvinnliga tittare. 

 

8.1.3 Efterlyst 

Under Efterlyst ser vi att reklamen till största delen riktar sig mot den allmänna publiken 64 % 
vilket gör att dom vill vara säkra på att reklamen som sänds hamnar mot rätt målgrupp men att 
16% av reklamen är riktad mot män och 20% mot kvinnor. Här har TV3 lyckats bättre med att 
fånga målgruppen eftersom målgruppen är satt mot kvinnor 25-49.  
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Diagram 8.1. så visar vi att under hela bästa sändningstiden 19:00 till 22:00 är reklamen generellt 
riktad till båda könen men att män har ett litet övertag.  

 

 

Reklamfilmerna fördelade på män och kvinnor under bästa 
sändningstid på TV3
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17%

10%

Båda
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Diagram 8.1 visar fördelningen mellan könen under bästa sändningstiden 2006-11-09 

8.2 TV4 

8.2.1 Nyheterna: 

Under Nyheterna ser vi att tittarsiffrorna är väldigt lika mellan män och kvinnor men att 
målgruppen är 25 +. Nyheterna har inte så stor andel undra tittare under 25 år.  

Även här så är målgruppen 60+ ett spill när vi pratar om reklam och här är denna målgrupp en 
stor del av tittandet. Under Nyheterna är reklamen riktad till båda könen vilket TV4 har gjort bra 
eftersom mms tittarundersökning visar att tittandet mellan män och kvinnor var väldigt lika 
under denna dag. 

 

8.2.2 Trälen: 

Trälen har mer kvinnliga tittare än män, men tittarna för trälen är från 25 till 39 och 60+ med 
störst tittargrupp men där även 40 till 59 är en stor tittargrupp. Trälen har förlorat den yngre 
målgruppen 25 och yngre, där tittar tittarsiffrorna är betydligt lägre. Även här är reklamens till 
största del riktad till båda könen med 77%, men här har reklamen ett litet övertag mot den 
kvinnliga publiken med 15% och 8% mot män.  
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8.2.3 Timeout: 

Även under Timeout är tittarsiffrorna fördelade väldigt lika mellan män och kvinnor och den 
största åldersgruppen är 40 + där även 60+ ingår. Timeout har inte lika många tittare bland 25 
och neråt. Reklamen under timeout är till att största del riktad mot den allmänna publiken med 
57 % men att män med 36 % har mer reklam riktad mot sig än kvinnor med 7 %. Här har TV4 
riktat reklamen mer mot män än kvinnor vilket vi tror har med att göra att Timeout är ett 
sportprogram vilket attraherar mer män men att MMS tittarsiffror från denna dag visar att det är 
väldigt jämnt mellan män och kvinnor.  

8.2.4 Kalla fakta: 

Under Kalla fakta ser vi att TV4s reklam till största delen riktar sig mot den allmänna publiken 
med 73% vilket gör att dom vill vara säkra på att reklamen som sänds hamnar mot rätt målgrupp 
men att 27% av reklamen är riktad mot män och 0% mot kvinnor fast målgruppen är kvinnor så 
anser vi att reklamen bör till största del vara riktad mot kvinnor och eftersom programmet har 
flest kvinnliga tittare så anser vi att TV4 har missat programmets största målgrupp men att gapet 
mellan kvinnor och män som tittar på kalla fakta inte är så stor. 

8.2.5 Medium.  

Under Medium ser vi att den största målgruppen är kvinnor 25 till 60+ och reklamen riktar sig 
till största del mot båda könen med 64 % av reklamfilmerna. Sedan kommer kvinnor med 20 % 
och män med 16 %. Här ser vi att TV4 har lyckats med att rikta reklamen mot rätt målgrupp och 
tittare. Som vi tidigare nämnt så är målgruppen 60+ ett spill när vi pratar om reklam och här så är 
denna målgrupp en stor del av tittandet. 

 

Med detta diagram 8.2 visar vi att under hela bästa sändningstiden 19:00 till 22:00 är reklamen 
generellt riktad till båda könen men att män har ett litet övertag.  
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Diagram 8.2 visar fördelningen mellan könen under bästa sändningstiden 2006-11-09 
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8.3 Kanal 5: 

8.3.1 Christine: 

Under Christine ser vi att de kvinnliga tittar delen är dubbelt så stor som den manliga, där 
åldersgruppen 15-24 år den största tittargruppen. Kanal 5 har lyckats mycket bra och betydligt 
bättre än de övriga kanalerna att inte attrahera gruppen 60+ som anses vara spill när vi pratar om 
reklam eftersom denna målgrupp inte blir lika påverkad av reklam som yngre människor. Enligt 
vår undersökning ser vi här att även Kanal 5 har till största del riktat sin reklam mot den 
allmänna publiken med 79 %, kvinnor med 14 % och män 7 %. Här ser vi att Kanal 5 har riktat 
mer reklam mot kvinnor än män vilket Kanal 5 har gjort bra eftersom under Christine så var det 
dubbelt så många kvinnor än män som tilltalade Christine.  

8.3.2 Vänner: 

Under Vänner ser vi att de kvinnliga tittardelen är något större än den manliga, men det skiljer 
inte mycket. Även här som under Christine är åldersgruppen 15-24 den största tittargruppen och 
under vänner har de också låg tittar del från åldergruppen 60+. Även under Vänner så ser vi att 
reklamen riktad till båda könen är störst med 70 % och resterande 30 % av reklamen är riktad till 
män. Här ser vi att reklam riktat till kvinnor inte existerar. Eftersom Vänner har lika stor andel 
tittare bland könen så anser vi att reklamen någorlunda är placerad bra eftersom den största delen 
reklam är riktad till båda könen.  

8.3.3 Till Salu: 

Under Till Salu visar MMS tittarsiffror att det är flest kvinnliga tittare där den största 
åldergruppen är 25-39 år. Här har åldersgruppen 60+ ökat lite men den här utgör ändå bara en 
liten del av tittaren under Till Salu. Även här ser vi att reklamen är riktad till den allmänna 
publiken med 77% och 15% är riktad till män och 8% till kvinnor. Eftersom det är flest kvinnliga 
tittare här så anser vi att reklamen borde ha varit mer riktad mot kvinnor än män, men reklamen 
är till största del riktad till den allmänna publiken. 

8.3.4 CSI Miami 

Under CSI Miami visar MMS att det är lite fler kvinnliga tittare där den största åldersgruppen är 
25-39år. Åldersgruppen 60+ är även här en låg tittargrupp. Reklamen under CSI Miami är till 
största del riktad till den allmänna publiken med 77 % medan reklam riktat till män är 15 % och 
kvinnor med 8 %. CSI Miami har samma siffror som Till Salu hade under sin programtid som 
även där var den största tittargruppen kvinnor 25-39.  

 

 

 

 



Med detta diagram 8.3 så visar vi att under hela bästa sändningstiden 19:00 till 22:00 är 
reklamen generellt riktad till båda könen men att män har 10% mer reklam riktat mot sig.  
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Diagram 8.3 visar fördelningen mellan könen under bästa sändningstiden 2006-11-09 

 

8.4 Slutsats  

Utifrån dessa tre diagram 8.1, 8.2 och 8.3 kan man se att hur reklamen är fördelad efter kön 
under bästa sändningstid. Då ett program är riktat till kvinnor förkommer det flest reklamer för 
livsmedel och när det är blandad målgrupp förekommer det varierande kategorier.  

 

I jämförelse mellan TV3, TV4 och Kanal 5 kan vi se att det förekommer fler olika reklamer i 
Kanal 5 än i TV4. Båda kanalerna hade program som var ungefär lika långa men det finns fler 
olika reklamer i Kanal 5 än i TV4 utifrån kategoriseringen. Hygien och läkemedel förekom 
aldrig i programmet Trälen som hade målgruppen båda könen. Vi kan inte säga varför det inte 
förekom men reklam för hygienartiklar har oftast målgruppen kvinnor och Trälen är för båda 
könen. 

Dock visar det sig att TV3 och Kanal 5 innehåller mer varierande reklam än TV4. 
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9 Diskussion 
Med vår uppsats ville vi se om reklamfilmer är målgruppsanpassade i samband med 
reklamavbrotten och TV-programmets målgrupp. Detta gjorde vi genom att vi tittade på 
reklamfilmerna som sändes under bästa sändningstiden 19:00 till 22:00 och analysera 
reklamfilmerna mot programmets målgrupp, vi fann att programmen och reklamen är inte så 
målgruppsanpassat som vi själva trodde det skulle vara. TV-kanalerna har TV-program som 
riktas mot antingen mot vardera kön eller mot båda könen men reklamfilmerna i reklamavbrotten 
är i majoritet riktade till båda könen samtidigt och står därför inte i direkt relation till huruvida 
programmet har målgruppen kvinnor eller män. Genom att kanalerna sänder reklamen på detta 
sätt är de på den säkra sidan att nå ut till bredare målgrupp. 

Jesper Falkheimer (2001, s 76) skriver ”Reklam kan definieras som en betald presentation i ett 
medium för att främja försäljning eller öka kunskap om ett företags produkter eller tjänster”. Vi 
diskuterade länge om huruvida det är bättre att rikta sin reklam till program som ses av båda 
könen eller att fokusera mer på ett kön och koncentrera all sin kraft på det. Vi kom fram till att 
reklam som ses av båda könen bör vara bättre för om inte den direkta målgruppen ser reklamen 
kan det finnas någon annan som ser den och kan tipsa om den, t.ex. om en fru ser reklam om 
verktyg kan hon tipsa sin man om verktygen. Men i motsats blir det även ett stort spill att sända 
sitt budskap till fel målgrupp. I många fall så räcker det med att tittaren bara blir matad med ett 
visst märke som till exempel Yes diskmedel vilket i sin tur leder till att när tittaren står i butiken 
och ska köpa diskmedel och har chansen att välja ett diskmedel av massa olika märken men 
köper Yes diskmedel för att tittaren har hört Yes någonstans tidigare och känner mer trygghet att 
köpa Yes eftersom tittaren känner igen märket och känner sig hemma. McDonald’s och IKEA 
som ser likadana ut i hela världen och på sätt känner besökaren sig hemma och trivs mer i den 
miljön vilket i sin tur leder till att besökaren köper saker där. Människor söker trygghet och 
trygghet finner man i saker man känner igen och hört sen tidigare. Genom att sända reklam som 
går generellt mot båda könen så kan de påverka varandra och genom mun mot mun metoden 
också påverka varandra. Denna metod skulle inte fungera om inte någon tidigare har hört talas 
om en produkt och haft en bra erfarenhet av produkten. Något vi tidigare nämnt i uppsatsen är 
spill och med detta menar vi reklam som inte påverkar tittaren lika mycket som andra tittare. 
Inom den kategorin så hamnar målgruppen 60år och uppåt. Dessa har redan hunnit bygga upp ett 
köpbeteende och på så sätt inte lika påverkbara. 

Genom att använda mätverktyget HOTTOP av MMS (http://www.mms.se/HotTop/hottop.asp) så 
får vi fram kön och ålder av programmens tittare. När vi diskuterat och förstått begreppet 
målgruppsanpassad reklam kom vi fram till att genom att använda HOTTOP så kan företagen 
och TV-kanalerna se vilka som tittar på vad och när och därefter placera reklamfilmer till rätt 
målgrupp.  Men vi är även övertygade om, genom att rannsaka oss själva och efter det vi läst, att 
beroende på vad som sänds ändras målgruppens vilja att titta på reklamen. Om det är en serie på 
25-30minuter tror vi att man sitter kvar när det kommer reklam men är det en film som avbryts 
för ett reklamavbrott så reser man sig upp och tar en paus alternativt hämtar något ifrån köket.  

Vi ser annorlunda på TV utifrån programmets innehåll beroende på om det är frågesport, en film 
eller om det är nyheter jämfört med en såpopera. Den uppmärksamhet en tittare ger ett program 
påverkar effekten av reklam och hur den uppfattas (Haglöf, 1994). Beroende på programmet man 
ser reagerar man annorlunda. Allt ifrån att man sitter kvar när det är en serie som sänds eller 
reser sig upp för att hinna med en toapaus innan filmen börjar igen. Frågesportprogram så som 
Jeopardy får igång tittaren och tittaren engagerar sig i programmet hemma i soffan jämfört med 
om det vore ett lugnare TV program. När tittaren är mer engagerad så är dom också mer 
påverkbara. 

http://www.mms.se/HotTop/hottop.asp


 

Franzén, Peer (2002, s 29) skriver att lära känna sin målgrupp är det viktigaste som finns för att 
man effektivt ska kunna sända ut sitt budskap och i slutändan få något sålt. Ta reda på 
målgruppens ”livsstil, värderingar, vanor, ovanor, utseende, åldrar och bostadsorterna – Allt ska 
fram”! Och den mesta av denna information fås via mediadatabaser som oftast är det viktigaste 
verktyget när man ska få fram rätt målgrupp för sin produkt. Det håller vi med om och vi har 
märkt av att det inte alltid följs. Under vår analys av reklamfilmerna så märkte vi att det inte kan 
ha följts då mycket var riktat mot båda könen. Genom att lära känna sin målgrupp och kunna så 
mycket som möjligt om dem får man ovärderlig information om hur man bäst kan nå dem och 
var/när de brukar titta på TV och minimerar på det sättet spill. Men om vi ser på reklam som 
sänds under vår undersökningstid kan vi lokalisera mycket som vi tycker är spill men samtidigt 
är vi överens om att allt är relativt. Vår definition och åsikt av spill kan bedömas annorlunda av 
någon annan. 
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10 Framtida forskning 
I framtiden ser vi att man kan fokusera på flera dagar när man ska göra sin undersökning än en 
dag.  Att undersöka fler medier än vad vi har undersökt i denna uppsats är även att 
rekommendera men då krävs det ännu mer tid än vad vi haft att disponera. Att försöka se ett 
fenomen inom radio och den trycka pressen ser vi med vara av intresse då det även förekommer 
en stor del marknadsförning inom dessa medier.  

Undersökningen har hjälpt oss förstå hur det förhåller sig i mediemarknaden och hur 
uppbyggnaden kring reklamer och program ser ut. För framtiden ser vi detta som ett intressant 
påbyggnadsexempel då man kan utgå från vår uppsats som en grund för en fortsatt forskning 
inom detta område 
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12 Bilagor  

Bilaga 1 

EU: s Tv-lagar och regler.  

12.1.1 reklam 

EU:s minimiregler för reklam i TV återfinns i det så kallade TV-direktivet. Reglerna tar sikte på 
fri rörlighet för TV-sändningar, men innehåller även flera bestämmelser om reklaminnehåll. 
Direktivet innehåller ett förbud mot tobaksreklam, regler för alkoholreklam samt bestämmelser 
om att reklamen ska hålla vissa tidsgränser. Det finns inget förbud mot reklam riktad till barn, 
men direktivet innehåller vissa restriktioner.  

Det är det sändande landet som ansvarar för att reglerna följs. Det land som tar emot sändningar 
från andra medlemsländer kan inte hindra återutsändningen. Medlemsländerna har däremot rätt 
att tillämpa strängare regler för de egna programföretagen och de sändningar som sker inom 
landet.  

12.1.2 TV-reklam och köp-TV ska vara tydligt åtskilda från 
programmen 

Reklam eller köp-TV ska vara lätt att känna igen och hållas åtskild från andra delar av 
programmet genom optiska eller akustiska hjälpmedel. Exempel är en skylt i TV-rutan där det 
står "reklam" eller en röst som säger att det följer reklaminslag. Smygreklam får inte förekomma.  

12.1.3 Diskriminerande TV-reklam förbjuden 

TV-reklam får inte diskriminera någon på grund av ras, kön eller nationalitet. Reklam får inte 
heller undergräva respekten för den mänskliga värdigheten, angripa religiös eller politisk 
övertygelse. Slutligen är det förbjudet med reklam som uppmuntrar ett beteende som är skadligt 
för hälsa, säkerhet eller för miljön. 

12.1.4 TV-reklam för tobak förbjuden 

Reklam för tobak och receptbelagda läkemedel är helt förbjuden. Det finns även begränsningar 
för hur reklam för alkohol får utformas. Reklam för alkohol får exempelvis inte riktas till eller 
skildra minderåriga. Reklam får inte ge intryck av att alkoholkonsumtion leder till social eller 
sexuell framgång. Alkoholreklam får inte heller ge ett negativt intryck av nykterhet. 



12.1.5 Särskilda regler för TV-reklam riktad mot barn 

Enligt EU:s regler är TV-reklam riktad till minderåriga som kan leda till fysisk eller psykisk 
skada förbjuden. Reklamen får inte förleda barn att köpa en vara eller en tjänst genom att utnyttja 
deras godtrogenhet eller brist på erfarenhet. Reklam får inte uppmana minderåriga att övertala 
vuxna att köpa varor eller tjänster. Den får inte heller utnyttja minderårigas tillit till föräldrar, 
lärare eller andra personer, eller omotiverat skildra minderåriga i farliga situationer. 

 

12.1.6 Högst 20 procent reklamtid per dag 

Generellt får den dagliga sändningstiden inte utgöras av mer än 20 procent reklam. 
Reklaminslagens längd inom en given entimmesperiod får generellt sett inte överstiga 20 
procent, det vill säga 12 minuter. Köp-TV får inte, om det inte är fråga om en kanal som endast 
sänder köp-TV, överstiga tre timmars sändningstid per dag. Ett sändningsblock för köp-TV ska 
vara minst 15 minuter långt och antalet block högst åtta per dag. 

12.1.7 TV-reklam ska infogas mellan program - undantag finns 

Huvudregeln är att reklam ska infogas mellan program. Spelfilm och TV-filmer får avbrytas en 
gång under varje period om 45 minuter. Ett ytterligare avbrott får göras om den sammanlagda 
sändningstiden är minst 20 minuter längre än två eller flera fullständiga 45-minuters perioder. 
Andra program får avbrytas av reklam om det förflyter minst 20 minuter mellan reklaminslagen. 

I program som består av fristående delar eller i sportprogram och evenemang samt i 
föreställningar som innehåller pauser, får reklam och köp-TV-inslag infogas endast mellan 
sådana delar eller i pauserna. 

Gudstjänster får inte avbrytas för reklam överhuvudtaget. Nyhetsprogram, dokumentärer, 
debattprogram om aktuella samhällsfrågor, religiösa program samt barnprogram får inte avbrytas 
om den sammanlagda sändningstiden är mindre än 30 minuter. Överstiger programtiden 30 
minuter gäller att det ska förflyta minst 20 minuter mellan reklaminslagen. 

12.1.8 Sponsring tillåten under vissa förutsättningar 

Det är tillåtet att sända sponsrade TV-program under följande förutsättningar: 

• Innehåll och programläggning av ett sponsrat TV-program får under inga omständigheter 
påverkas av sponsorn på ett sätt som inverkar på TV-kanalens ansvar och redaktionella 
oberoende.  

• Det måste klart framgå att programmet är sponsrat genom att sponsorns namn och/eller 
logotyp anges i början och/eller slutet av TV-programmet. 

• Ett sponsrat TV-program får inte uppmuntra till köp eller nyttjande av sponsorns varor 
och tjänster. 
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Ett företag vars huvudsakliga verksamhet är tillverkning eller försäljning av tobaksvaror får inte 
sponsra ett TV-program och inte heller ett företag som tillverkar eller säljer andra produkter för 
vilket reklam är förbjuden i TV. Vidare får inte nyheter eller program som tar upp aktuella 
samhällsfrågor sponsras överhuvudtaget. 

12.1.9 Svårt att stoppa sändning 

Om innehållet i ett reklaminslag eller själva programinnehållet bryter mot EU:s regler får länder 
som tar emot sändningen inte automatiskt stoppa sändningen. Det är den sändande staten som 
ska se till att de TV-sändningar som den ansvarar för uppfyller minimikraven enligt EU:s regler 
om innehåll. Detta framgår av den så kallade sändarlandsprincipen. Den mottagande staten ska 
tillåta mottagning och inte hindra återutsändning av TV-program från andra medlemsländer. 
Undantag görs om det står klart att innehållet kan skada den fysiska, mentala eller moraliska 
utvecklingen hos minderåriga. Då kan en återutsändning tillfälligt stoppas av mottagarlandet. Det 
kan till exempel handla om pornografi, meningslöst våld, rashets eller liknande. 

12.1.10 Ett medlemsland kan ha striktare regler 

Medlemsstaterna får inom landet fastställa striktare regler för TV-reklam och köp-TV. Sådana 
regler gäller dock inte för kanaler som sänder från ett annat medlemsland. 

12.1.11 Förslag till nya regler för TV-reklam 

Kommissionen presenterade i december 2005 ett nytt förslag till TV-direktiv. Enligt förslaget 
ska direktivet gälla för alla audiovisuella mediatjänster, oavsett teknik. Med audiovisuella 
mediatjänster menas kommersiella tjänster som allmänheten kan ta del av via elektroniska 
kommunikationsnät och som består av rörliga bilder med eller utan ljud i syfte att informera, 
underhålla eller utbilda. Exempel är sändningar via Internet eller mobiltelefon. Förslaget 
innehåller minimiregler vilket gör att medlemsländerna kan tillämpa strängare regler för de egna 
TV-företagen och sändningar som sker inom landet. 

Enligt kommissionens förslag ska reglerna för reklam i TV bli mer flexibla. Förslaget tar bort 
regeln att minst 20 minuter ska gå mellan reklaminslag och TV-bolagen ska själva kunna välja 
vilken tidpunkt som är lämpligast för reklaminslag. Filmer, barnprogram och nyhetsprogram får 
dock högst brytas en gång under varje 35-minutersperiod. Även i fortsättningen får högst 12 
minuter per timme TV-sändning bestå av reklam. Reklaminslag i gudstjänster ska fortfarande 
vara förbjudna. Det nya direktivet skulle även omfatta nya reklammetoder som delad skärm, 
virtuell reklam och interaktiv reklam.  

Många länder, bland annat Sverige, var negativa till kommissionens förslag till nytt TV-direktiv. 
Mot denna bakgrund arbetade det finska ordförandeskapet under hösten 2006 fram ett 
kompromissförslag och vid ministerrådsmötet den 13 november 2006 enades EU:s ministrar med 
ansvar för kultur och media om detta förslag. Reklamtid och produktplaceringar var två av de 
områden ministerrådet enades om.  Ministerrådet föreslår att produktplaceringar generellt ska 
vara förbjudna, men de ska tillåtas i filmer, serier, sportprogram och underhållningsprogram 
under vissa förutsättningar. Ministerrådet enades också om att tv- och biofilmer, nyhetsprogram 
och barnprogram får avbrytas för reklam en gång var 30-e minut. Mängden reklam per timme 
ändrads inte. 



Det svenska kravet på restriktioner för reklam till barn röstades ner. Kompromissförslaget 
behandlades av Europaparlamentet i mitten av december 2006. Ministerrådet tar sannolikt upp 
frågan igen under våren. 

12.2 Svenska regler i radio- och TV-lagen 

Reklam i marksänd TV inom Sverige styrs av radio- och TV-lagen. I Sverige är reklam riktad till 
barn under 12 år förbjuden och det finns även förbud mot all alkoholreklam. De svenska reglerna 
prövades av EG-domstolen i de förenade målen C-34/95, C-35/95 och C-36/95. Målen gällde 
bland annat huruvida det svenska förbudet mot reklam till barn under 12 år var proportionellt i 
förhållande till det avsedda skyddssyftet. Domstolen fann att de svenska reglerna var förenliga 
med EG-rätten. 

Om TV-sändningar sker i det digitala marknätet med svenskt tillstånd omfattas en sådan 
sändning av de svenska reglerna om TV-reklam och EU:s regler på området.) 

 
Detta är ett utdrag av EU:s regler för TV-reklam(www.eu-upplysningen.se). Då detta är lagar 
och bestämmelser är vi övertygade om att det är av intresse för uppsatsen att ta med detta i sin 
helhet utan omformuleringar och förklaringar kring texten då lagar tolkas olika i olika 
situationer. Det vi utgår utifrån är då det som lagen säger för att sen tillämpa det när den 
kvantitativa analysen av banden görs.  

Högst 20 procent reklamtid per dag 

Generellt får den dagliga sändningstiden inte utgöras av mer än 20 procent reklam. 
Reklaminslagens längd inom en given entimmesperiod får generellt sett inte överstiga 20 
procent, det vill säga 12 minuter. Köp-TV får inte, om det inte är fråga om en kanal som endast 
sänder köp-TV, överstiga tre timmars sändningstid per dag. Ett sändningsblock för köp-TV ska 
vara minst 15 minuter långt och antalet block högst åtta per dag. 

TV-reklam ska infogas mellan program - undantag finns 

Huvudregeln är att reklam ska infogas mellan program. Spelfilm och TV-filmer får avbrytas en 
gång under varje period om 45 minuter. Ett ytterligare avbrott får göras om den sammanlagda 
sändningstiden är minst 20 minuter längre än två eller flera fullständiga 45-minuters perioder. 
Andra program får avbrytas av reklam om det förflyter minst 20 minuter mellan reklaminslagen.  

I program som består av fristående delar eller i sportprogram och evenemang samt i 
föreställningar som innehåller pauser, får reklam och köp-TV-inslag infogas endast mellan 
sådana delar eller i pauserna. Gudstjänster får inte avbrytas för reklam överhuvudtaget. 
Nyhetsprogram, dokumentärer, debattprogram om aktuella samhällsfrågor, religiösa program 
samt barnprogram får inte avbrytas om den sammanlagda sändningstiden är mindre än 30 
minuter. Överstiger programtiden 30 minuter gäller att det ska förflyta minst 20 minuter mellan 
reklaminslagen. (http://eu-upplysningen.se) 
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Bilaga 2, MMS 

12.3 MMS People meter  

 
People meter systemet bygger på att medlemmarna i en tittarpanel, representativ för den svenska 
TV-befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande via elektroniska TV-mätare. I förhållande till 
andra mer traditionella metoder, som telefonintervjuer, enkäter osv, är people meter metoden 
betydligt säkrare, snabbare och mer kostnadseffektiv. (www.mms.se) 

12.3.1 Så mäts TV-tittandet  

I vart och ett av de cirka 1.200 hushåll eller bland de 2.600 personer, som tittarpanelen omfattar, 
finns en mätutrustning där själva TV-mätaren lagrar alla de tittardata som hushållsmedlemmarna 
loggar in via en särskild fjärrkontroll. På denna fjärrkontroll har varje familjemedlem sin egen 
knapp. En display på TV-mätaren bekräftar alla knapptryckningar som görs. Tillfälliga gäster i 
hushållet registrerar också sitt TV-tittande, dessutom med uppgifter om kön och ålder. Sådana 
bakgrundsdata, plus ytterligare ett stort antal, finns nämligen enbart inkodade för hushållets 
"ordinarie" medlemmar. Panelhushåll som har flera TV-apparater har givetvis också TV-mätare 
kopplade till var och en av dessa TV-apparater. Tekniskt fungerar det så att en kanalsökare 
automatiskt känner av om TV:n är påslagen eller inte och söker av frekvenserna som de olika 
kanalerna sänder på så att den "påslagna" kanalen kan identifieras. Även i de fall en video 
används som tuner kan kanalsökaren identifiera vilken kanal man valt. Varje natt, från kl 02.00, 
överförs lagrade tittardata från TV-mätarna till en PC via det vanliga telenätet. (www.mms.se) 

12.3.2 Såväl program som reklam  

I PC:n samkörs tittardata såväl med olika demografiska data från panelen som med TV-
programdata. Programuppgifterna skickas varje morgon på elektronisk väg från 11 olika TV-
kanaler (April 2006) till MMS. De kommersiella kanalerna skickar även in sin 
reklaminformation. För att säkerställa att kanalernas reklamloggar inte innehåller några fel 
kontrolleras dessa mot en liknande fil från en annan källa. Alla reklamspotar i MMS spotdatabas 
har ett produktnamn, en filmkod, en annonsör, en förmedlare, en spotlängd och är dessutom 
produktklassificerade. Trailrar, programreklam, sponsringsmeddelanden och billboards finns 
även med i kanalernas reklamfil. MMS processar sedan denna information tillsammans med 
tittardata till olika kunder och i olika format, såväl standardiserat som "skräddarsytt". Det 
innebär alltså att uppgifter om TV-tittandet i Sverige rapporteras till TV-kanaler, 
medieförmedlare, tidningar och andra redan påföljande förmiddag, bara några timmar efter 
sändning. TV-tittandet mäts i alla TV-kanaler sekund för sekund men med ett viktigt undantag: 
tittardata gäller enbart det tittande som äger rum i den ordinarie bostaden, alltså inte fritidshus, 
husvagn eller liknande. (www.mms.se) 



12.3.3 Kontroller  

I systemet finns möjligheter att varje dag kontrollera om panelmedlemmarna registrerar sitt TV-
tittande på rätt sätt. Tittande på en icke identifierad kanal registreras inte, naturligtvis inte heller 
då man glömt logga in sig som TV-tittare eller då demografiska data (kön/ålder) saknas om 
tillfälliga gäster. För att kontrollera panelen görs också regelbundna telefonuppföljningar för att 
få en uppfattning om i vilken utsträckning tittardata verkligen överensstämmer med 
panelmedlemmarnas inloggningar. (www.mms.se) 

12.3.4 Panelens representativitet  

Tittarpanelen ska naturligtvis vara representativ för den svenska TV-befolkningen. Med målet att 
panelen vid vara tillfälle ska vara representativ för den svenska TV-befolkningen genomförs 
noggranna analyser. I dessa har man funnit att vissa så kallade kontrollvariabler har en större 
inverkan på TV-tittandet än andra: • mottagningssätt; mark eller kabel/satellit • utbildning; 
gymnasial eller eftergymnasial • tittarkonsumtion; hög, mellan eller låg • hushållsstorlek; 1-, 2- 
eller 3+ personer Panelens sammansättning avgörs av resultaten från den så kallade 
etableringsundersökning som föregår upprättandet av en ny panel. När systemet väl satts igång 
bestäms panelsammansättningen utifrån basundersökningar som genomförs varje vår respektive 
höst. Dessa undersökningar, som syftar till att uppdatera panelen vad gäller dess 
sammansättning, justeringar av universumtal etc., omfattar totalt 9000 intervjuer under ett år. Ett 
annat viktigt syfte för basundersökningarna är att rekrytera hushåll till panelen. (www.mms.se) 

12.3.5 Tittaranalyser  

TV-tittandet kan analyseras på många olika sätt. Ett stort antal användare är intresserade av hur 
många som såg ett visst program, om publiken följer en hel TV-serie, vilka målgrupper som sett 
ett visst program eller viss serie. En vanlig användning är att studera topplistor, antingen i hela 
TV-befolkningen eller i vissa målgrupper etc. Det är även möjligt att analysera tittandet på 
tidsperioder eller studera tittarflödet till och från en kanal. En relativt stor del av allt tittardata 
gäller reklamen i TV. Mediebyråerna/förmedlarna och de kommersiella kanalerna följer upp hur 
många som sett reklamkampanjerna i TV. Tittandet på reklamen används även vid prissättning 
av reklamutrymmet. Via MMS analysverktyg HotCollection är det också möjligt att ta fram 
summerade analyser av hur mycket reklam som sänts av en viss produkt, en viss annonsör etc. 
(www.mms.se) 
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Bilaga 3 
 

Mailet från oss som företagen fick angående målgruppen för deras reklam. 
Hej, 
 
Vi är tre studenter som håller på med vår kandidatuppsats om "Målgruppsanpassad reklam" i TV 
och vi skulle behöva Er hjälp för att kunna gå vidare. Vår undersökning går ut på att, med 
kvantitativ metod, se ifall Tv reklamen/produkten är placerade till samma målgrupp som 
pågående program. 
 
Det vi behöver information om är vad för målgrupp nedanstående produkter är riktade till: 
(Målgrupp - Ålder, kön, social status etc.) 
 
1. Produkten, t ex Läkerol  
 
Ifall ni redan har en sammanställd lista på de olika produkternas målgrupp är det förträffligt. 
 
Vi hoppas att ni kan hjälpa oss med detta, ifall ni inte har hand om detta område önskar jag att ni 
vidare befordrar denna e-post till respektive. 
 
Vi är tacksamma för att ni tog tid att läsa denna förfrågan och ser fram emot ett svar. 
 
Med vänliga hälsningar, 

 

Mattias Ng 

 



Bilaga 4 
Några av svaren från företagen. 

1.  
Hej Mattias 
Tack för ditt mail. 
Målgruppen för Läkerol är 18-39. Socialt utåtriktade människor som är måna om sin hälsa. Som 
vill njuta, men inte få I sig onödigt socker.   
Trevlig sommar och lycka till med er kandidatuppsats.  
Med vänliga hälsningar 
Leaf Sverige AB 
Konsumenttjänst 
Nathali Frisk 

 

2.  
Tak for din henvendelse. 
Vi beklager, at denne tilbagemelding er på dansk, dette skyldes, at Kellogg's Konsumentkontakt 
fremover bliver betjent af vort danske hovedkontor. 
Vores målgrupper i Sverige er: 
Kellogg's Special K: Kvinder 20-40 år 
Kellogg's All-Bran: Voksne 30+ 
Vi kan ikke sige mere om målgrupperne, da det er fortroligt materiale, som anvendes i vores 
markedsføring. 
Med venlig hilsen 
Kellogg's Konsumentkontakt 

 
 

 

3.  
Hej Mattias,  
Xbox TV-målgrupp Är män 15-34 år.  
Hoppas det räcker.  
 
Jochum 

 

4.  
Hej,  
Vi har ingen lista tyvärr som ni efterfrågar. Vi har hjälp med mediaplaceringarna av 
ett företag som heter Carat, som sköter detta åt oss. 
Vår reklamfilm har en bred målgrupp 16-80 år, både män och kvinnor. 
Beklagar att vi inte kan vara mer behjälpliga i detta ärende. 
Vänligen 
Ann-Therese Enarsson 

 

5.  
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Hej!  
Vår kommunikativa målgrupp är kvinnor i Åldern 30-55 År som är heminredningsintresserade, lever i familj och har 
en relativt god inkomst samt värdesätter kvalitet.  
MVH 
Sofie Strömberg 
Mio AB 
Box 59       543 21 TIBRO 
Tel: SE +46  50441200  Ring  (29) 
E-post: sofie.stromberg@mio.se 
Web: www.mio.se 

 

 

6.  
lgrupp för Becel pro.activ är personer +45, både män och kvinnor. Ingen 
speciella attitudional eller behavioural aspekter tas hänsyn till då denna 
produkt är så bra så att alla med höga kolesterolvärden bör använda den som 
en del i ett hälsosamt leverne = ) 
För våra Becel produkter är målgruppen personer främst över 35 år. Dock 
kommunicerar vi även till en yngre målgrupp - men den stora köpkraften 
ligger i +35. 
Om ni har några frågor gällande mediaval - eller hur ni kan ta bättre hand 
om ert hjärta = ) - tveka inte att kontakta mig direkt för att sätta samman 
ett kortare telefonmöte. 

 
Hjärtliga Hälsningar 
Jerry 

 

 

7.  
Hej igen! 
OKQ8 som varumärke är bäraren av budskapet, dvs innehållet (vårt erbjudande) i konceptet 
OKQ8 ska lyfta varumärket. I vår reklam framhäver vi OKQ8s bilistiska profil avseende 
bilvårdssortiment,Gör-Det-Själv-hall, verkstad, biltvättar tillsammans med snabbmaten som är 
en växande kategori på stark frammarsch för oss liksom i hela samhället. 
Vår målgrupp är 29-59 år och vår marknadsföring riktar sig primärt till den gruppen som främst 
består av män även om kvinnor får mer och mer inflytande över det som kretsar klring bilen. Vi 
har idag många äldre kunder och medlemmar. Vi inriktar oss därför på att "rekrytera" nya yngre 
kundgrupper, speciellt barnfamiljen, samtidigt som vi naturligtvis vill behålla den äldre gruppen.  
 
Mvh 
Mikael Björnér 

 

8.  
Hej Mattias, 

Vi har över två miljoner spelare på Lotto så vår målgrupp är väldigt bred. I vår kommunikation riktar vi oss 
till män och kvinnor ålder 30-50 år.  

Med Vänlig Hälsning 
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Jessica Thelin 

Marknadsassistent Nummerspel 

  

9.  
Hej Mattias, 
Det låter som en spännande uppsats, om ni har möjlighet att delge mig resultatet när den är klar 
skulle det uppskattas. 
Några saker jag tänkte på:  
Ni gör er undersökning baserad på tv-reklam. När det gäller dessa filmer, undersöker ni då hur 
eventuell produktplacering i filmen "rimmar" med målgruppen? 
 
"Boog&Elliot" gick upp på bio i november 2006, och är en film riktad mot familjer. Filmer var 
tillåten från 7 år, vilket innebär att barn under 7 år får se filmen i vuxens sällskap. Kön och social 
tillhörighet är inget man direkt kan ge en sådan film. Det är en bred film som tilltalat såväl killar 
som tjejer och deras föräldrar. 
 
Wallanders "Hemligheten" gick också upp i november 2006. Filmer var tillåten från 15 år och 
riktade sig till unga vuxna och vuxna. Wallanderfilmer generellt tilltalar en relativt bred 
målgrupp, det är alltså inte en typisk "ungdomsfilm" såsom exempelvis "Epic Movie". Även 
denna är "könsneutral" då många som går på bio gör det tillsammans med en ev partner eller 
kompis.  
 
Denna information är den jag sitter på, lycka till med uppsatsen. 
 
Vänliga hälsningar 
Carolin Granberg 
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Bilaga 5 
 

Övriga svar, där vi inte fick svar på våra frågor. 
1.  
Hej,  
Tack för att du kontaktade oss. 
På grund av det stora antalet förfrågningar vi tar emot från studenter har vi tyvärr inte 
möjlighet att svara på din fråga. Vi beklagar detta men hoppas att du kan hitta en alternativ 
informationskälla. 
Om du har fler frågor eller synpunkter när det gäller våra produkter är du varmt välkommen 
att ta kontakt med oss på nedanstående telefonnummer eller e-postadress. 
Med vänlig hälsning 
Philip  Bateman 
PROCTER & GAMBLE KONSUMENTSERVICE  
Tel: 020-21 33 21   

2.  
Hej! 
Vårt företag är representerat på New York  Stock Exchange och underlagt dom 
reglar som gäller där. För oss betyder det att vi inte får yppa något om 
våra visioner, strategier o dyl. Vi får endast prata om det som har varit, 
vår historia. 
Tyvärr kan inte jag hjälpa dig i denna fråga alltså. 
Många hälsningar 
Ida 
Ida M Björkman Jensen 
Assistent Marknad Choklad 
Kraft Foods Sverige 
Tel  SE +46  86271747  Ring  
Fax +46 8 627 17 64 

3.  
Tack för ditt mail och visat intresse för vår hemsida. 
Vi skickade din förfrågan vidare till vår marknadsavdelning som meddelar 
att de tyvärr inte har möjlighet att ge ut den här typen av information. 
Vi beklagar att vi inte har möjlighet att kunna hjälpa er med 
informationen. 
Vi tackar än en gång för din förfrågan och önskar er lycka till med 
uppsatsen. 
Med vänlig hälsning 
Colgate-Palmolive AB 
4.  

Tack för er förfrågan, i dagsläget har vi tyvärr inte tid att hjälpa er med detta.   
Vänligen, 
Erik 
Ginza 
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