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Syftet med studien är att belysa, problematisera och diskutera fenomenet Advertiser-Funded 

Programming eller Avsändar-Finansierade Program som det kallas för på svenska. Avsändar-

Finansierade Program är en av de senaste trenderna när det kommer till att integrera 

organisationskommunikation med massmedia. Annonsörerna har tagit steget från att enbart 

exponera produkter och varumärken i reklampauser i och mellan program till att nu finnas med 

som en finansiell aktör i finansierings- och produktionsprocessen. Samtidigt som organisationers 

externa kommunikation integreras i underhållningsprogrammen minskar publikens möjlighet att 

värja sig från kommersiella budskap eftersom budskapet blir en del av det redaktionella 

innehållet. 

 

För att hämta åsikter och tankar från personer som direkt berörs av annonsörernas intåg i 

produktionsprocessen genomfördes kvalitativa intervjuer per telefon med personer som arbetar 

aktivt med AFP. Teorier som legat till grund för studien har varit Kritisk politisk ekonomi, James 

Currans tankar om Mediernas relation till samhället,  marknadsföringsteori samt teorier om 

publikens mediekonsumtion. 

 

Vi kan notera att ett flertal av programmen som finansierats med Annonsörsbaserat kapital har 

varit underhållnings- och/eller livsstilsprogram. Genom att annonsörer investerar i program som 

vänder sig med ett budskap till en publik som har ett intresse av ett visst ämne och samtidigt 

blandar in underhållningselement i programmet kan möjligheten till ett positivt mottagande hos 

publiken öka. Om ett intresse för ämnet väcks hos publiken kan programmets genomslagskraft 

vara mycket stor. 
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1. Inledning 

Sedan televisionen tog steget in i hus och hem har den blivit en central del av vardagslivet. Detta 

inte bara som verktyg för att sprida kunskap och information utan kanske mest för att underhålla 

oss och ge avkoppling från vardagens arbete. Den kommersiella televisionen som bygger hela sin 

organisation kring skapandet av köpkraft genom att erbjuda attraktiva reklamspotar i samband 

med de program som tv-kanalen erbjuder för sin publik. I takt med den ökade konkurrensen 

mellan tv-kanalerna samt den digitala utvecklingen blir kampen om programmen samt 

annonsörerna allt tuffare. Samtidigt som konkurrensen blir allt tuffare för tv-kanalerna har 

utvecklingen gett publiken möjligheten att i efterhand hoppa över den reklam som betalar för 

produktionerna via en s.k. DVR (Digital Video Recorder). Genom denna konsumentprodukt och 

dess möjligheter försvinner lite tanken om ”primetime”. Reklamspotar under/på primetime kostar 

mer för annonsörerna och utgör stora intäkter för tv-kanalerna och finansierar deras överlevnad. 

För att kunna minska den ekonomiska risken med ett program och överbrygga den minskande 

reklamplatsen har tv-kanalerna samt tv-producenterna börjat samarbeta med annonsörerna i vad 

som idag kallas för Advertiser-Funded Programming (www.thinkbox.tv). Denna programtyp ger 

annonsören möjligheten att bli en del av programinnehållet och kommunicera mer direkt med 

sina konsumenter. 
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2. Syfte & frågeställning 

Televisionsstudier har tillhört en av de vanligare forskningsområdena inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen sedan televisionens start. Mycket forskning har gjorts kring 

televisionens organisations- samt produktionsförhållanden och hur de förändrade 

mediastrukturerna påverkar samhället runtomkring. Den konstanta medieutvecklingen inom tv-

branschen leder till förändringar för såväl sändare som mottagare vilket gör televisionsstudier till 

ett aktuellt ämne oavsett tid och inriktning. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa, problematisera och diskutera fenomenet Advertiser-Funded 

Programming eller Avsändar-Finansierade Program som det kan kallas för på svenska 

(www.zodiaktelevision.se). Idag när marknadsföring och public relations närmar sig varandra allt 

mer blir studier av organisationers interna och externa kommunikation allt viktigare. Avsändar-

Finansierade Program (även förkortat AFP) kan ses som en av de senaste trenderna när det 

kommer till att integrera organisationskommunikation med massmedia. Som medie- och 

kommunikationsstudenter anser vi att AFP blir ett viktigt begrepp att studera och utreda eftersom 

denna programtyp fogar samman medie- och kommunikationsvetenskapens två huvudsakliga 

forskningsfält: strategisk kommunikation samt mediestudier. Samtidigt som organisationers 

externa kommunikation integreras i underhållningsprogrammen minskar publikens möjlighet att 

värja sig från kommersiella budskap eftersom budskapet blir en del av det redaktionella 

innehållet. Detta ser vi som en fara för utvecklingen inom televisionen eftersom televisionen i allt 

större utsträckning hamnar i händerna på kommersiella krafter som söker kontroll över innehållet. 

Fokus i vår studie ligger på AFP: s funktion inom tv samt dess möjliga effekter för oss som 

mottagare av tv-medierad underhållning.  

2.2 Frågeställning 

Vi har varit intresserade av att redogöra för Avsändar-Finansierade Program och kartlägga dess 

produktionsprocess och villkor enligt svensk och engelsk lagstiftning. Vi har även varit 

intresserade av att titta på Avsändar-Finansierade Program utifrån de konsekvenser som det kan 

ha för televisionen och dess utveckling. Att en annonsör får möjligheten att bli en del av det 

redaktionella innehållet (programinnehållet) har effekter både för tv-branschen och för 
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mottagarna av programmen. Detta tillsammans med kommersialiseringen av inte bara 

televisionen utan också av publiken leder till de frågor som vi ställt oss under arbetets gång. 

 

Våra frågeställningar lyder som såhär: 

- Hur ser arbetsprocessen ut för Avsändar-Finansierade Program samt vilken lagstiftning 

kontrollerar vad som får göras eller inte göras? 

- Vilka långtgående konsekvenser kan Avsändar-Finansierade Program ha för tv-kanalernas 

och producenternas oberoende?  

- Vilka konsekvenser kan annonsörernas direkta inblandning i det redaktionella innehållet 

få för publiken? 

2.3 Avgränsningar 

Vi har valt att enbart titta på Avsändar-Finansierade Program inom televisionen även om AFP 

kan finnas både inom film och annan audiovisuell media. Vi kommer enbart att arbeta med Kanal 

5 eftersom de program som vi valt att diskutera ofta finansieras, produceras och visas i samarbete 

med kanalen. Vi anser att diskussionen skulle vara relevant även för övriga svenska kanaler trots 

att Kanal 5 har en lite unik situation som en svensk tv-kanal som sänder ifrån Storbritannien och 

därmed följer engelsk lagstiftning. Vi har valt att enbart titta på producentledet och valt bort 

annonsörerna (organisationerna bakom budskapet) eftersom kunskapen om AFP och dess 

utformning fortfarande inte etablerat sig i en vidare större utsträckning bland annonsörerna och 

deras PR-bolag.  

2.4 Disposition 

Vi kommer i kapitel 3 ge lite bakgrundsinformation för Avsändar-Finansierade Program och dess 

spelregler tillsammans med en redogörelse för den lagstiftning som reglerar AFP. Därefter 

kommer vi i kapitel 4 ge en inblick i hur ett teveprogram produceras och presentera de 

nyckelbegrepp som vi använder oss av. I kapitel 5 presenterar vi uppsatsens metod och 

tillvägagångssätt för att i kapitel 6 redogöra för de teoretiska utgångspunkter som uppsatsen vilar 

på. Kapitel 7 innehåller våra analyser av Avsändar-Finansierade Program och hur de påverkar 

och förändrar produktionsprocessen för de inblandade parterna. Vi avslutar analysen med att se 

på hur publiken kan komma att påverkas av AFP. Diskussionen avslutas i kapitel 8 med våra 

slutgiltiga reflektioner och tankar om Avsändar-Finansierade Program. 
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3. Avsändar-Finansierade Program 

Framväxten av Avsändar-Finansierade Program kan ses som resultatet av ökade 

produktionskostnader, ökad konkurrens om publiken samt den tekniska utvecklingen framförallt 

digitaliseringen. Att publiken inte alltid stannar för att se reklamen under programtid eller kanske 

spelar in programmet för att sedan spola/hoppa över reklamen har dessutom drivit tv-

producenterna/kanalerna att finna nya sätt att bekosta sina produktioner. Tidigare har tv-

kanalerna producerat egna program som de senare kan knyta reklam till eller köpt in bevisade 

publiksuccéer som kan locka annonsörer. Idag är däremot tv-kanalerna inte lika villiga att ta den 

ekonomiska risken med att finansiera hela program utan ser hellre att produktionsbolagen tar ett 

större ansvar och syr ihop finansieringen. Avsändar-Finansierade Program ses ofta som ett 

ganska nytt fenomen men har funnits i företagens tankar ända sedan stora tvättmedelstillverkare 

började finansiera tv-såpor i amerikansk television under 1950-talet för att det skulle finnas 

program som de kunde sända sin egen reklam kring (www.zodiaktelevision.se). Detta avsnitt ska 

försöka klargöra begreppet Avsändar-Finansierade Program och ge en klarare bild av alla ”do’s 

and dont’s” som finns för de som vill arbeta med AFP.  

3.1 Varför AFP? 

Avsändar-Finansierade Program kan hjälpa företag att integrera sitt varumärke i ett 

programformat för att uppfylla flera olika syften som t.ex. att öka medvetenheten kring ett 

varumärke. Detta blir allt viktigare i ett medieklimat där kommersiella budskap finns i överflöd 

och det blir allt svårare att nå ut till sina konsumenter. När det inte längre finns några bra 

möjligheter för sponsring och den vanliga reklamspoten inte klarar av att sprida budskapet så kan 

AFP vara lösningen. AFP är en blandning av mer konventionella marknadsföringsmetoder samt 

organisationskommunikation, såväl intern som extern. Avsändar-Finansierade Program ses ofta 

som sponsring+, och det kan vara bra att ha i huvudet när man diskuterar AFP. AFP kan göra allt 

som vanlig sponsring kan göra för ett varumärke som t.ex. förstärka, underbygga eller ändra ett 

varumärkes image och det ger företag och organisationer möjligheten att placera sitt budskap i 

själva TV-programmen istället för att köpa reklamtid runt omkring programmet 

(www.thinkbox.tv). Avsändar-Finansierade Program kan också kallas för redaktionell 

kommunikation, innehållsmarknadsföring eller varumärkesintegration 

(http://www.zodiaktelevision.se).  
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3.2 Vad är AFP och vad är det inte? 

AFP kan beskrivas som alla de medel genom vilka en annonsör kan få en djupare relation med tv- 

program bortom traditionell reklam. För att det ska ses som Avsändar-Finansierade Program 

krävs det att det finns en finansiell relation, till fullo eller som partner, med programmet eller 

serien. Med andra ord så är AFP bortom sponsorskap. Annonsörens kapital går direkt in i 

produktionen och leder till en viss grad av gemensamt ägande. AFP handlar inte om 

produktplacering eller redaktionell varumärkesexponering utan annonsörer måste tänka på att de 

köper in sig i det redaktionella innehållet av programmet och når ut till sina konsumenter genom 

att associeras till programmets värden (www.thinkbox.tv).  

3.3 Vilka fördelar finns med AFP? 

Avsändar-Finansierade Program kan ge stora konkurrensfördelar. Att integrera sitt varumärke i 

ett program gör så att man slipper priskrigen kring vanliga tv-program genom att man äger 

programmen från början. Genom att programmen kan vara allt från 2 – 60 minuter i längd kan 

man dra nytta av att publiken utsätts för budskapet under en längre tid. För att sammanfatta så är 

varumärkesintegration genom AFP det bästa redskapet för varumärkeskommunikation för 

tillfället (www.thinkbox.tv). Den stora fördelen med AFP är enligt Zodiak Television ”att 

uppmärksamhetsgraden är högre än i traditionell TV-reklam och engagemanget som går att skapa 

är av en helt annan kaliber än sponsorskyltar eller reklamavbrott” 

(http://www.zodiaktelevision.se). 

3.4 Olika typer av AFP 

1) När ett företag eller organisation går in och sponsrar en sändning via en TV-kanal. Genom 

att företagsnamnet och dess varumärke presenteras i samband med ett populärt program 

så skapar man fördelaktigt medievärde hos publiken.  

2) Ett företag kan även själv skapa programinnehåll som de sedan sponsrar utan TV-

bolagens inblandning. Dessa program ges sedan till TV-bolagen för sändning och 

företagets ROI (return on investment), eller enkelt förklarat företagets 

investeringsavkastning, uppstår genom att namn och logotyp syns både innan och efter 

sändningen (inklusive reklampauser). 
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3) Ett företag kan även till fullo eller delvis finansiera ett program eller programserie 

tillsammans med ett produktionsbolag eller TV-bolag. Enligt brittiska OFCOM (Office of 

Communications) som reglerar brittisk media finns det regler som säger att företagen inte 

får påverka det redaktionella innehållet i programmen men deras budskap eller varumärke 

ska integreras i handlingen. Programmen kan vara sponsrade men det får inte återfinnas 

några referenser till det betalande företaget eller någon form av produktplacering inom 

programmet (http://www.thinkbox.tv). 

3.5 Marknadsföringslagen & Radio & TV-lagen 

Bland det första man kommer att tänka på kring Avsändar-Finansierade Program är naturligtvis 

om det är lagligt att i syfte att stärka sitt varumärke gå in som finansiär i en produktion. Det 

regelverk som man då får söka sig till är Marknadsföringslagen. Marknadsföringslagens syfte att 

skydda konsumentens och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter 

samt motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare (MFL 1 §). 

Regelverket reglerar vilka åtgärder i marknadsföringssyfte som är lagliga och vilka som inte är 

det. Det allmänna kravet i marknadsföringslagen är att all marknadsföring skall stämma överens 

med god marknadsföringssed och vara tillbörlig för konsumenter och näringsidkare (MFL 4 §). 

Ytterligare krävs av marknadsföraren att all marknadsföring skall utformas och presenteras så att 

det ”tydligt framgår att det är fråga om marknadsföring” (MFL 5 §). Man måste också tydligt 

presentera vem som står bakom marknadsföringen, det vill säga vem det är som är avsändaren för 

reklamen. 

 

Marknadsföring skall vara utformad så att det inte finns en risk att den tas för redaktionellt 

innehåll. Det intressanta med MFL och Avsändar-Finansierade Program är att det huvudsakliga 

syftet med AFP är inte att stimulera försäljningen av produkter, men likväl har den till syfte att 

stimulera och stärka varumärken. 

 

Vad gäller det redaktionella innehållet, gäller däremot Radio & Tv-lagen som säger följande:  

- 6 Kap.4 §. "Program som inte är reklam får inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella 

intressen." 
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- 7 Kap.1 §. "Före och efter varje sändning av annonser skall det sändas särskild signatur 

som tydligt skiljer annonserna från övriga sändningar. 

- 7 Kap. 8 §. "Om ett program som inte är annons helt eller delvis har bekostats av någon 

annan än den som bedriver sändningsverksamheten eller som framställer audiovisuella 

verk (sponsrat program) skall på lämpligt sätt i början och slutet av programmet eller vid 

ettdera tillfället anges vem eller vilka bidragsgivarna är." (Sveriges Lagar, 2004). 

3.6 Roomservice - Ett exempel på AFP 

Programmet Roomservice som sänds i Kanal 5 är svensk TV: s stora framgång inom AFP. 

Initiativet till programmet togs av Färgdepartementet, en ekonomisk samarbetsorganisation 

utgjord av Målaremästarna, Sveriges Färgfabrikanters Förening och Svenska Målareförbundet 

(Uppman, 2004). 1999 var marknaden för målare inte positiv och hantverkare hade generellt sett 

dåligt rykte och i de inredningsprogram som existerade uppmanades publiken att göra 

ombyggnationen själva (Gör-det-själv-program). Färgdepartementet tog initiativet att exploatera 

den växande trenden för professionell heminredning och utformade så konceptet Roomservice i 

syfte att skapa en känd målare.  

 
Viktigt var också att professionella hantverkare skulle visa allmänheten hur man skulle inreda och färgsätta 

sina hem och arbetsplatser utifrån den egna livsstilen. Således en kändis som kunde visa upp och skapa 

merförsäljning av det professionella måleriet.  

(Uppman, 2004 s.25) 

 

Kontakt togs med Kanal 5 och förhandlingar startade eftersom Färgdepartementet ansåg att Kanal 

5 var en kanal med bra tittarsiffror i den målgrupp man sökte nå, det vill säga åldern 15-45 år. Att 

man dessutom var en uppstickarkanal som vågade prova ett nytt koncept var också lockande. 

Innan Roomservice var det dittills okänt i Sverige med en intresseorganisation som avsändare för 

ett underhållningsprogram och både inför och under första säsongen våren 2001 fick både 

Färgdepartementet och Kanal 5 utstå en hel del kritik. Totalt finansierades programmet med cirka 

sex miljoner kronor från branschens olika parter. Trots en dålig sändningstid lyckades 

programmet att nå en publik på ca 120 000 tittare varje söndag, vilket upplevdes som en 

framgång både hos Färgdepartementet och Kanal 5. Färgdepartementet beslutade att finansiera 

ytterligare tjugo avsnitt men med större finansiellt stöd från Kanal 5. Tittarsiffrorna för andra 
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säsongen steg till närmare 420 000 tittare per avsnitt (Uppman, 2004). Under andra säsongen 

började media även att intressera sig för de hantverkare som förekom i programmet. Tidigare 

hade det mest skrivits om de inredare som verkade i programmet men nu blev intresset för 

Johnnie och Mattias större. Färgdepartementet beslutade att fortsätta med ytterligare säsonger, nu 

när man var säker att Roomservice var ett stabilt och hållbart koncept som kunde växa ytterligare. 

Hantverkarna blev kändisar vilket tog sig uttryck genom att de blev gäster eller användes som 

"hantverksgurus" i andra program, blev dragplåster till mässor och fick gå på premiär. 

Programmet flyttades också till primetime, den tid på dygnet då flest personer ser på TV vilket 

var ett tecken på dess framgång.  

 

Det väsentliga för Målarbranschens del, är kanske inte själva Roomservice som varumärke trots 

att det i dag uppskattas till ett värde runt 50 miljoner kr (Uppman, 2004), utan de synergieffekter 

som programmet bidragit till. Istället för rena gör-det-själv-program visas i större utsträckning 

program såsom Fab 5, Bygglov eller Homestyling där professionella hantverkare gör förändringar 

och stylingar. Tidningar som Råd och Rön eller Vi i Villa skriver mer om hur man anlitar seriösa 

yrkesmän än om rena tips för hur man själv bygger eller målar om. Vi i Villa har bland annat 

startat en pool där endast Målaremästarnas yrkesmän anlitas. Statusen på hantverksyrken har 

också ökat med Johnnie och Mattias som förebilder för dagens ungdomar. För att sammanfatta så 

har Roomservice varit en stor succé och ett bra exempel på hur effektivt Avsändar-Finansierade 

Program kan vara både som investering och som trendskapare. 
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4. Nyckelbegrepp 

Eftersom televisionsbranschen är en komplex bransch med många invecklade system för 

organisation och finansiering med flertalet parter som är delaktiga vid olika tillfällen under 

programmet liv kommer vi här att försöka klargöra vissa av de begrepp som vi kommer att 

använda oss av under uppsatsens gång. Detta ska ge en liten inblick i hur en produktion av en 

programserie eller ett program går till och vilka parter som är inblandade. 

4.1 Tv-produktion - en inblick i branschen 

Ett misstag man ofta gör när man som forskare eller medie- och kommunikationsstudent skall 

studera television och dess produktionsförhållanden är att man ser mediebranschen som en 

kulturindustri. I amerikanska och brittiska studier där stora mediekonglomerat som t.ex. Turner 

Television eller Viacom är dominerande globala aktörer kan kulturindustrier vara en adekvat 

term, men i Sverige anser vi att man bör vara försiktigare med att utmåla mediemarknaden som 

en enhetlig industri med egna agendor och en tydlig profil. Den svenska televisionsmarknaden 

utgörs trots allt av ett antal tämligen små (i ett internationellt perspektiv sett) aktörer. I stället för 

att betrakta branschen som en enhetlig struktur bör man studera produktionsleden som en 

nätverksliknande funktion med lösa strukturer och många aktörer. Dessa aktörer fungerar i en 

gemensam verklighet men villkoren förändras snabbt och de olika aktörerna möter ständigt nya 

utmaningar och nya förutsättningar. Vi kommer att fortsätta använda termen kulturindustri som 

ett begrepp som representerar alla parterna inom branschen trots att vi är medvetna om att termen 

har brister.  

 

I huvudsak kan de aktörer som vi studerar beskrivas som följer: 

- Tv-kanaler - de sändande bolagen. På den svenska marknaden är de största aktörerna 

Sveriges Television, TV4, TV3 och Kanal 5. Dessa fungerar i produktionskedjan främst 

som distributörer, även om de i varierande grad även ägnar sig åt egen produktion av tv-

program s.k. ”inhouse”- produktioner.  

- Produktionsbolag - De bolag som producerar programmen som kanalerna visar. De 

största bolagen inkluderar Jarowskij, Meter Film & Television, Strix och Titan 

Television. Dessa fungerar som producenter och tillverkare av program och format.  
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- Annonsörerna - Vi slår för enkelhetens skull samman sponsorer, annonsörer och privata 

finansiärer till en grupp för vår analys av produktionsprocessen. Dessa aktörer har ett 

ekonomiskt kapital som de är beredda att spendera i någon form i samband med program. 

De kan som tidigare nämnts sponsra inköp av program, köpa plats i reklampauser i eller 

mellan program eller delta i produktionen av programmen antingen som sponsor eller som 

finansiär. 

4.2 Produktionsprocessen 

Traditionellt sett kan en produktionsprocess för den kommersiella televisionen se ut så här i 

mycket förenklade termer.  

 

Ett produktionsbolag tar fram en idé eller ett programformat t.ex. Robinson eller Roomservice 

som presenteras och säljs in till en tv-kanal. Om kanalen är intresserad skapas tillsammans med 

produktionsbolaget en grundfinansiering där tv-kanalen betalar en stor del av produktionens 

budget. Övrig finansiering täcks sedan med hjälp av sponsorer som får sina varumärken 

exponerade i samband med programpresentationen, s.k. Billboards. Dessa finansiärer hanteras av 

tv-kanalen. Tv-kanalens övriga kostnader täcks sedan med reklamintäkter från annonsörer i 

reklampauser mellan och i programmen. I praktiken har produktionsbolaget inte haft några 

direkta kontakter med annonsörer eller sponsorer utan har haft en finansiering som man har 

kunnat lägga på produktionen och den kreativa delen av produktionen har varit 

produktionsbolagets ansvar. Denna produktionsprocess är mycket förenklad men kan 

förhoppningsvis ge läsaren en grundläggande förståelse om hur en tv-produktion blir till. 

Produktionsprocessen för public service televisionen ser liknande ut förutom att produktionerna 

betalas av licenspengar och inte av annons/reklamförsäljning. Sponsring är för public service 

endast tillåtet i samband med direktsända events som t.ex. OS, eller VM.  
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5. Metod 

Inom samhällsvetenskapen har den kvalitativa forskningsintervjun haft ett stort genomslag 

eftersom den är ett bra verktyg för att få fram sådan information som kvantitativa mätinstrument 

som t ex enkäter inte kan ge svar på (Jacobsen, 1993). Detta kan vara sådan information som 

annars kan vara svår att få tillgång till och den kvalitativa intervjun kan ge inblick i människors 

erfarenheter, upplevelser, attityder och åsikter (May, 2001). I detta kapitel kommer vi att 

redogöra för vilka metodologiska utgångspunkter som vi arbetat utifrån eftersom vi anser att det 

är viktigt vid all forskning att redogöra för eventuella betänkligheter kring den metod man valt 

samt vilket tillvägagångssätt man använt sig av.  

5.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Den kvalitativa forskningsintervjun kan grovt sett delas in i fyra olika typer av intervjuer som alla 

har sina speciella angreppssätt. De olika typerna är: strukturerade intervjuer, semistrukturerade 

eller delvis strukturerade intervjuer, ostrukturerade eller fokuserade intervjuer samt 

gruppintervjuer (May, 2001). Eftersom vi var intresserade av att diskutera begreppet Avsändar-

Finansierade Program med nyckelpersoner inom tv-branschen föll det sig ganska naturligt att vi 

använde oss av den semistrukturerade intervjuformen. Intervjuformens mer öppna karaktär 

gentemot den strukturerade intervjumetoden ger större möjlighet att fördjupa och utveckla svaren 

och gå in i en dialog med respondenten (May, 2001). Denna öppenhet i intervjun kan däremot 

leda till att respondenten talar för fritt och öppet vilket kan leda till att man förlorar kontrollen 

över intervjun. Genom att arbeta ut en tematisk intervjuguide med vissa specificerade frågor kan 

man överbrygga dessa risker till viss del samtidigt som intervjuguidens struktur underlättar för 

jämförbarheten vid analysen. I detta fall har det varit precis vad vi eftersträvat eftersom vi har 

velat att de intervjuade ska utgå från sina egna idéer och tankar kring AFP vilket krävde att vi 

tillät våra respondenter att tala fritt utan att styras för mycket.  

5.2 Telefonintervjuer 

Eftersom våra intervjupersoner till större delen är belägna i Stockholm med omnejd och har stor 

arbetsbelastning så har vi valt att genomföra telefonintervjuer med samtliga. Dessa 

telefonintervjuer spelades in med hjälp av en diktafon. Eftersom diktafonbandens spellängd 

ligger runt en halvtimme så valde vi att hålla våra intervjuer till 30 minuter. Detta ansåg vi 
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dessutom vara den tid som man orkar sitta vid telefonen och föra ett samtal utan att man skulle 

känna sig stressad eller obekväm. Att välja telefonintervjuer och inte personintervjuer ansikte mot 

ansikte har både fördelar och nackdelar. Avgörande för vilken typ av intervju som är lämpligast 

kan bero på bland annat vilken typ av intervju det handlar om t ex om det är en 

enkätundersökning, journalistisk intervju eller en forskningsintervju. Viktigt är också vilken typ 

av information det är som man söker få ut av intervjun t ex om det är personlig, känslig eller rent 

faktamässig information (Gubrium & Holstein, 2001).  

 

En av de stora fördelarna med telefonintervjuer om man jämför med personintervjuer är den 

minskade kostnaden. Eftersom vi inte har den ekonomiska möjligheten att resa upp och ner till 

Stockholm vid det flertalet intervjutillfällen som vi skulle behöva så blir telefonintervjun det enda 

praktiskt utförbara intervjusättet. En av de stora nackdelar som finns med telefonintervjuer är 

bland annat att man förlorar en del av det ”naturliga” samtalet som kan vara viktigt för att 

intervjun ska bli öppen och avslappnad. Risken för missförstånd är dessutom större vilket kan 

bidra till att frågorna och svaren inte alltid stämmer överens. Det blir även svårare att ge 

intervjupersonen en känsla av trygghet som kan vara viktigt om man diskuterar mer känsliga 

frågor (Gubrium & Holstein, 2001). Trots de nackdelar som finns med telefonintervjuer så anser 

vi att intervjuerna blev mycket lyckade och vi kände att intervjupersonerna tog sig tid att svara på 

våra frågor. Svaren vi fick var öppna och personliga och vi kände att vi inte enbart fick 

organisationernas officiella policy vad gäller Avsändar-Finansierade Program.  

 

Vi har i vår analys av intervjumaterialet varit väl medvetna om att det kan finnas en viss 

osäkerhet i svaren beroende på hur frågan tolkades av intervjupersonen. Därför gjordes en 

transkription av intervjun direkt efter intervjutillfället och detta skickades senare till 

intervjupersonen så att de kunde läsa igenom och komma med slutliga synpunkter om det var så 

att det fanns otydligheter i frågorna eller svaren. 

5.3 Urval  

I vår studie valde vi att intervjua personer som arbetar aktivt med Avsändar-Finansierade 

Program, både på produktionsbolagen och på tv-kanalerna. Vi vände oss bland annat till 

Jarowskij Television som ligger bakom Roomservice och Drickbart samt Titan Television som 
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för tillfället arbetar med utveckling av AFP-projekt. Varför vi valde just dessa företag av de flera 

hundra produktionsbolag som finns i Sverige beror på att de har en mycket nära relation till alla 

våra svenska tv-kanaler och producerar både Avsändar-Finansierade Program, kanalfinansierade 

program såväl som tv-program för Sveriges Television. Att de arbetar med både kommersiell tv 

såväl som Public Service tv gör så att vi kunnat få till en diskussion kring AFP: s framtid inom 

tv-branschen och dess konsekvenser för Public Service marknaden. Vi ville också prata med 

Kanal 5 för att få tv-kanalernas syn på AFP och dess möjligheter samt deras tankar om de AFP-

program som de visas. Varför vi valde Kanal 5 och inte TV3 och/eller TV6 (tidigare ZTV) beror 

på att Kanal 5 är den kanal som sänder de program som vi valt att studera samt att Kanal 5 var de 

första att låta en annonsör helfinansiera ett program. Anledningen till att vi inte talat med 

Sveriges television är att de som en del av public service har ett regelverk som inte tillåter den 

typ av samarbete och finansiering som Avsändar-Finansierade Program innebär.  

5.4 Internet 

I efterforskningen kring Avsändar-Finansierade Program har vi varit tvungna att ta del av 

Internets alla möjligheter samt risker för att kunna arbeta fram en definition av begreppet som vi 

kan stödja oss på. AFP är ett så pass nytt begrepp i Sverige att vi inte hittat mer än ett par korta 

artiklar som diskuterar begreppet. För att fördjupa våra kunskaper om AFP sökte vi via flertalet 

sökmotorer för att hitta en bra och tillförlitlig källa vilket vi anser oss ha funnit på den brittiska 

organisationen Thinkbox hemsida: www.thinkbox.tv.  

 

Thinkbox är den televiserade marknadsföringens organ för alla de kommersiella TV-bolagen i 

Storbritannien såsom Channel 4, Sky media, Turner Broadcasting samt Viacom m.fl. Deras 

målsättning är att hjälpa sina kunder att få ut det bästa från televisionen. Thinkbox startade i 

februari 2005 och jobbar med bland annat medieutveckling och användarstudier inom 

televisionen för att förbättra televisionen inte bara för sina kunder utan även för mottagarna 

(www.thinkbox.tv).  

 

Vid en första anblick och genomgång av hemsidan kan man ana att sidans funktion är att 

informera sina kunder och intresserade om de alternativ som finns för annonsering samt vilka 

fördelar och nackdelar som finns med de olika angreppssätten vid annonsering i tv. Det redogörs 
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också för de senaste studierna av publikreaktioner kring olika annonskampanjer samt de senaste 

tekniska utvecklingarna både på konsumentmarknaden och distribution- och produktionsledet. 

Hemsidan utgörs av mycket marknadsinformation och riktar sig direkt till de personer som 

arbetar med marknadsföring och television. Vi har i användandet av den information som vi 

hämtat från hemsidan, gällande Avsändar-Finansierade Program, varit väl medvetna om att 

informationen är partsinlaga som producerats av branschfolk för branschfolk.   

 

Vi har också tittat närmre på de hemsidor som är knutna till de program som använder sig av 

AFP. Detta har vi gjort eftersom vi ville titta närmre på hur de företag och organisationer som 

finansierat programmen kan dra nytta av programmen. Reglerna för Avsändar-Finansierade 

Program tillåter idag inte att annonsörerna syns i samband med programmet. Mervärdet för 

annonsören skapas via innehållet i programmen och inte via exponering, men däremot har 

annonsören rätt att synas i till exempel publikationer eller via hemsidor.  

5.5 Intervjuguide 

I framtagandet av en intervjuguide utgick vi från den information som vi funnit via Internet samt 

via artiklar som vi läst. Guiden består av flera breda teman som ska uppmuntra till dialog för att 

sedan kunna bli allt mer specifika vid behov. Guiden tar upp teman som etik, juridik, 

organisation, publik och finansiering. Som Jacobsen skriver (1993) så är det viktigt att ha en 

välbalanserad intervjuguide för att kunna bibehålla kontrollen över sin intervju vilket är viktigt 

vid användandet av den ostrukturerade intervjuformen. Eftersom intervjupersonerna bad om att få 

frågorna skickade till sig i förhand så fick vi med hjälp av intervjuguidens teman utveckla mer 

konkreta frågor. Frågorna riktade sig mer till den person vi intervjuade utifrån deras funktion 

inom sin organisation samt den organisation som dom jobbade inom. Detta gjorde vi för att 

försöka få intervjupersonen att känna att vi var intresserade av vad just han/hon hade att säga och 

på så sätt göra dom mer engagerade i intervjun. 

5.6 Tillvägagångssätt 

Efter det att intervjuguiden framtagits började vi med att söka upp de personer som vi var 

intresserade av att prata med. Vi skickade ett e-mail till varje intervjuperson där vi presenterade 

oss som studenter vid Lunds Universitet samt förklarade syftet med uppsatsen och intervjun. Vi 

var noga med att klargöra att det rörde sig om en telefonintervju samt att allt som sades skulle 
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spelas in via diktafon för att förenkla för oss i vårt arbete med materialet. Eftersom det inte var så 

många som svarade på e-mailet så tog vi sedan och ringde upp dem för att höra om de var 

intresserade av att ställa upp. De som inte kunde ställa upp på grund av att de hade för stor 

arbetsbörda gav däremot gärna rekommendationer till personer som de trodde skulle kunna svara 

på våra frågor. Med det till hjälp kunde vi sedan komma i kontakt med flertalet personer som gav 

oss mycket bra material vid intervjun. Ett problem som vi stötte på var att ett par av de personer 

som vi var intresserade av att intervjua, eftersom de har direkt ansvar för de Avsändar-

Finansierade Program som finns i våra svenska TV-kanaler, inte kunde ställa upp eftersom 

programmen var i produktion vid tillfället. Detta var lite synd eftersom vi var intresserade av att 

höra från deras sida direkt vilka fördelar och nackdelar som de ser i att jobba med AFP. Vi 

genomförde totalt 5 intervjuer och upptäckte ganska snart att de senare intervjuerna snarare 

bekräftade och utvecklade den information vi redan hade än kom med ny information. Eftersom 

våra respondenter främst talade utifrån sina yrkesroller, såsom producenter för de program vi 

diskuterar, valde vi att presentera dom vid namn. Detta eftersom anonymitet blir svårt att 

upprätthålla när vi pratar om producenten för t.ex. programmet X. 

5.7 Analys 

Vi har i analysen fört en diskussion som inte alltid följer en linjär struktur utan snarare följer sin 

egen logik. Vi har använt oss av en komparativ analysmodell där vi försökt att jämföra 

respondenternas svar med varandra för att hitta likheterna och skillnaderna i svaren. Eftersom vi 

har en utbildning som medieproducenter bakom oss har vi varit medvetna om att vår egen 

förförståelse och anknytning till tv-produktion kan ha haft inverkan i vår analys. Vi anser 

däremot att det mycket möjligt kan ha gett oss möjligheten att se Avsändar-Finansierade Program 

från flera håll eftersom vi har ena foten i tv-produktionen och den andra som medie- och 

kommunikationsstudenter. 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

I denna del presenteras de teorier och de teoretiska utgångspunkter som legat till grund för våra 

frågor och analyser under arbetet med studien. Vår analys av sändarledet är baserat på 

Frankfurtskolans tidiga teorier som senare utvecklats av bl.a. de brittiska forskarna Graham 

Murdock och Peter Golding vid deras studier av massmedia. Vi kommer också att använda oss av 

den brittiske sociologen James Currans tankar om kulturindustrierna och hur man kan se på deras 

roll i samhället. För att förklara en del av användbarheten med Avsändar-Finansierade Program 

kommer vi använda oss av marknadsföraren Christian Grönroos som skrivit mycket om 

varumärkesbyggande samt relationsmarknadsföring vilket är nära besläktat med 

organisationskommunikation samt AFP. Slutligen använder vi oss av Stuart Halls 

inkodnings/avkodningsmodell och Uses & Gratifications- modellen samt David Gauntlett för att 

bygga teorier som vi anser är användbara för att förklara Avsändar-Finansierade program och 

dess relation till publiken. 

6.1 Kritisk Politisk Ekonomi och media i samhället 

Max Horkheimer och Theodor Adorno är två av Frankfurtskolans teoretiker som i sitt verk 

Upplysningens dialektik (1944/1996) ställde sig mycket kritiska till kulturindustrin och dess 

utbredning. Deras teorier om kulturindustrin har blivit mycket kritiserade men huvuddragen i 

deras kritik är att massan, den stora befolkningen, förleds av kulturindustrin att passiviseras och 

endast konsumera såväl en massproducerad masskultur som varor som sänds ut av 

kulturindustrin. Man kan ha mycket åsikter om detta men i stort kan diskussionen fortfarande 

räknas som giltig. Särskilt i diskussionen om hur vi som konsumenter okritiskt tar till oss 

underhållning som skapats i syfte att få oss att konsumera.  

 

En av de grundläggande teserna som Adorno och Horkheimer framför är den att kulturindustrin 

främst har till syfte att bringa fram vinst. Det kulturella innehållet är av mindre intresse och 

massproduktionen av i stort sett identitetiska produkter är det som står i centrum. Liksom Ford 

framställde bilar framställs av kulturindustrin kulturella produkter på löpande band. Adorno och 

Horkheimer diskuterar främst musikindustrin och framförallt storbandsjazzen, som de ansåg 

spelades med ytterst små variationer som är tillräckliga för att massan ska acceptera musiken som 

en ny produkt. Vidare diskuteras det lömska i att konsumenten blir dubbelt utnyttjad i och med att 
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för att orka med sitt arbete krävs en lättfattlig, redundant underhållning som publiken utan att 

tänka kan konsumera. I det moderna samhället, menar Adorno och Horkheimer, där effektivitet 

och rationalitet står i centrum passiviseras publiken genom ett enformigt och sinnesslöande 

arbete. Denna passivitet stimuleras ytterligare då publiken konsumerar en starkt redundant 

kulturprodukt där varenda del är känd sedan innan och publiken redan innan filmen eller tv-

programmet är slut har en god känsla för hur det hela kommer att sluta. Publiken blir på så sätt 

dubbelt utnyttjad i och med att konsumtionen blir ett rent eskapistiskt medel istället för ett 

självändamål. 

 

I dagens samhälle är trots allt Frankfurtskolan och Adorno och Horkheimers teser ännu giltiga 

även om de är föråldrade. Det som de under 1940-talet ondgjorde sig över i Kulturindustrins 

mekanisering av kulturproduktionen med krav på avkastning och effektivitet kan vi ännu i dag se 

med en avreglerad mediemarknad där huvudsyftet inte är att producera kultur eller underhållning 

utan att producera en publik som kan säljas till annonsörer. Liksom tvålfabrikanterna en gång i 

tiden producerade evighetsdramer för radion att ha sända och locka lyssnarna mellan annonserna 

existerar principen fortfarande i dagens samhälle. 

 

Murdock och Golding gör ett försök att modernisera diskussionen. Kritisk politisk ekonomi inom 

media är ett försök att studera dynamiken mellan mediernas ekonomiska förutsättningar och det 

kulturella, sociala och politiska livet (Murdock & Golding, 2005). Grunden kan sägas vara makt. 

Makten över ägandet, makten att besluta vilka typer av program som skall sändas, makten över 

innehållet samt makten över kapitalet. Detta påverkar i sin tur meningsskapandet hos sändaren 

och mottagaren. Murdock och Golding menar att varje mikrohändelse i processen från sändare 

till mottagare är påverkat av generella ekonomiska dynamiska händelser. Det handlar ständigt om 

makt, om hur makten är strukturerad och sociala relationer som innefattar makt (Murdock & 

Golding, 2005). 

 

Grundtanken är att man måste vara på sin vakt gentemot de medieinstitutioner som vakar på oss.  

Murdock och Goldings kritiska politiska ekonomi vilar på följande grunder: 

− Kritisk politisk ekonomi är holistisk i sin syn på media såtillvida att den anser att ekonomi 

inte kan skiljas från politik, kultur och socialt liv istället för att studeras separat. 
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− Den är historisk såtillvida att den ser noga på långsiktiga förändringar i statens, företagens 

och medias roller i kulturen. 

− Den är mycket intresserad av balansen mellan privat företagande och statlig intervention. 

− Slutligen intresserar sig den politiska ekonomin med grundläggande moraliska frågor om 

rättvisa, jämlikhet och allmänhetens bästa (Murdock & Golding s. 61, 2005). 

 

Eftersom kostnader för produktion ökar och tv-kanalerna söker fler sätt att täcka sina kostnader 

ökar andelen nöjesproduktioner i kanalernas utbud. Nöjesprogram och underhållning är 

programtyper som en stor målgrupp lätt kan ta till sig. I dag är nöje och underhållning ett av de 

främsta sätten att tjäna pengar för kanalbolagen. Att privata organisationer och företag idag visar 

allt större intresse för medierna och i vissa fall köper in sig i de stora mediekonglomeraten leder 

till att man kan ifrågasätta mediernas oberoende vilket den fria marknaden var tänkt att 

upprätthålla. James Curran kallar detta för korruption av media (2005). Denna korruption borde 

leda till ett ifrågasättande från publiken men eftersom företagens ägande bidrar till mediestyrning 

kan denna kunskap försvinna. 

 

Ofta har man sett den politiska makten som den verkliga faran som behöver medias övervakning 

(Curran, 2005). Men kanske en del av den fokusen bör flyttas till den ekonomiska makten, den 

kommersiella sektorn, marknaden som i minst lika stor utsträckning påverkar våra liv som den 

politiska makten genom sitt sätt att försöka stimulera oss till ökad konsumtion. Den ekonomiska 

makten tar allt större kontroll över det massmediala innehållet genom att köpa upp 

mediekonglomerat samtidigt som deras påtryckningar på politiker ger ett stort inflytande inom 

den politiska makten. 

 

En annan sak som Curran påpekar är att ofta när forskning sker på media, fokuserar man på 

nyhetsförmedling och seriösa debattprogram (Curran 2000). Men, argumenterar Curran, man 

missar ofta den genomslagskraft som andra typer av medietexter kan ha på en publik. Exakt 

vilken genomslagskraft ett program kan ha, skall vi återkomma till lite senare. Curran menar att 

ett lätt underhållningsprogram kan ha en minst lika stor genomslagskraft hos publiken i hur den 

skapar sin verklighetsuppfattning. Som en logisk konsekvens av detta menar Curran att 

effektmodeller är minst lika användbara inom nöje och underhållningsproduktion som inom 
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nyhetsproduktion (Curran, 2000). Vad är det egentligen som diskuteras i televisionen idag? 

Varför skulle inte program som Roomservice, Sofis Mode eller liknande program kunna fungera 

efter samma mekanismer? Vi kommer att använda oss av effektmodeller för att diskutera den 

effekt som kan komma av dessa typer av program. 

6.2 Stuart Hall (inkodnings - avkodningsmodellen) 

De tidigare teoretiker och teorier vi presenterat fokuserar främst på Sändarna. Men för att kunna 

göra en bättre analys anser vi att vi behöver en av de många teorier som rör publiken. Sålunda 

kommer inkodnings/avkodningsmodellen att användas för att enkelt förklara sättet som 

producenter och programmakare kodar sina budskap och hur dessa sedan avkodas av mottagaren. 

 

Sändaren (i vårt fall annonsören, produktionsbolaget och kanalbolaget) kodar ett budskap som är 

influerat av dess inbördes relation, dess motivation med texten och dess önskade effekter som 

sedan sänds (Hall, Hobson, Lowe & Willis, s.130, 1980). Budskapet tas sedan emot av en 

mottagare som läser texten. Hur texten läses eller mottages är influerat av läsarens förförståelse, 

inställning till sändaren och andra faktorer som påminner om dem som påverkade inkodningen av 

budskapet. Ur mottagarens läsning identifierar Hall, m.fl. tre läsningar: 

− Den dominerande läsningen 

− Den förhandlade läsningen 

− Den oppositionella läsningen 

 

Den dominerande läsningen är den som överensstämmer med vad sändarna har önskat förmedla i 

den meningsfulla diskursen. Det kan också beskrivas som att läsningen återknyts till den 

dominerande ideologin. Mottagaren antar samma position som sändarna i relation till det kodade 

budskapet. På så sätt reproduceras en dominerande ideologi i läsarens sinne. 

Vidare kan den förhandlade läsningen beskrivas så till vida att läsaren ställer sig i en blandad 

adaptiv och oppositionell position gentemot sändaren. Hall m.fl. (1980) beskriver det som att 

läsaren accepterar bilden som sändaren förmedlar men accepterar inte tolkningen som implicit 

finns i budskapet.  
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Slutligen kan den oppositionella läsningen enkelt beskrivas som att läsaren förkastar budskapet. 

Det går i motsats till dennes åsikter, tankar om budskapet och sålunda skjuter publiken budskapet 

i från sig. 

6.3 Medieeffekter & Publikens användande 

Genom historien har forskare sökt efter bevis på att mediekonsumtion leder till vissa beteenden, 

så kallade effektmodeller. En sådan är Uses and Gratification-modellen. Vad som var så unikt 

med Uses and Gratifications var att man nu tittade på vilken nytta som mottagaren kunde ha av 

media istället för att se mottagaren som en passiv mottagare av de budskap som sänds. Teorin 

utgår från att publiken aktivt söker efter och tar till sig delar av en medietext som intresserar 

denne för dess egen skull. Uses and Gratifications modellen utgår från att mediekonsumenterna 

använder sig av medierna för att tillfredsställa behov av olika slag.  

 

Den brittiske forskaren Graeme Burton (2005) sammanfattar de olika behoven som: 

− informationsbehov 

− personliga behov, såsom vidmakthållande av identitet 

− sociala behov, inte minst som bas för olika former av interaktion 

− underhållande behov, inkluderat behovet av olika sorters avkoppling. 

 

Den något kontroversiella brittiske forskaren David Gauntlett (1998) ställer sig kritisk till det 

vanliga sättet att resonera när man söker efter medieeffekter. Han menar att ett av de flera 

problem som existerar med att använda sig av effektmodeller såsom exempelvis Uses and 

Gratification är att de utgår från ett kausalt samband mellan mediekonsumtion och påverkan. 

Gauntlett är inte fullt så kategorisk utan menar att man kan konstatera att även om vi naturligtvis 

påverkas av vår mediekonsumtion, så agerar vi på basis av de intryck vi får från medietexterna 

istället för att enbart re-agera. Analysen måste därför utgå från att det handlar om inflytande och 

perspektiv snarare än effekter och beteenden (influences and perceptions rather than effects and 

behaviour) (Gauntlett, 1998).  

 

Debatten om medias effekter utgår i grund och botten från relationer mellan samhälle och media 

såväl som mellan publik och medietext. Vi försöker att hålla en nykter syn på hur AFP kan 
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påverka en publik, även om inte heller vi tror att programmen passerar sin publik helt obemärkt. 

Såtillvida låter vi Burton (2005) som gör ett försök att reda ut vad som är sant och inte i den 

långa debatten om mediernas effekt på sin publik, förklara de utgångspunkter vi antagit när vi 

sökt efter de effekter AFP kan ha för och på sin publik. 

− Medias effekter kan vara såväl välgörande som skadliga 

− Medias effekter fungerar kollektivt snarare än genom enstaka medium eller medietexter 

− Media fungerar inom ett spektrum av flera sociala och kulturella faktorer som också 

inverkar på dess effekter. 

− Effekterna är beroende av flera personliga och sociala faktorer för den enskilde individen, 

såsom uppväxtförhållanden och dennes omedelbara personliga omständigheter. 

− Medias effekter är beroende av i vilken kontext medietexten mottas. 

− Sannolikheten att påverkan skall uppkomma ökar om texten förmedlar åsikter och 

attityder som bekräftar publikens egna. 

− Man kan se beteende förändringar som respons på t.ex. en välgörenhetsgala, men det 

demonstrerar inte nödvändigtvis en förändring i publikens attityd. (Burton, s.98, 2005). 

6.4 Varumärken 

Eftersom Avsändar-Finansierade Program kan ses som en effektiv typ av 

varumärkeskommunikation kommer vi att använda oss av en del marknadsföringsteorier när vi 

diskuterar styrkorna med Avsändar-Finansierade Program. Eftersom AFP skapar en relation 

mellan avsändare och mottagare har vi valt att titta närmre på vad den finländske 

marknadsföringsgurun Christian Grönroos (2002) sagt om relationsmarknadsföring samt 

varumärken. Varumärkesbyggande är en lång process som kräver att kunderna/publiken skapar 

en relation till ett varumärke, logotyp eller symbol för varumärket (som t.ex. en kändisprofil) och 

är något som blir allt viktigare idag. Grönroos menar att varumärken skapas i kundernas 

medvetande som en summa av all interaktion med varumärket. Det är en ständigt pågående 

process. Vad som är av allra största vikt är att vara medveten om att image och varumärken är 

intimt förknippade (Grönroos, 2002). Vad publiken eller kunden anser om ett företag skapar dess 

image. Imagen är inte något som kan planeras, utan skapas liksom varumärket i interaktion med 

kunden. På så sätt, menar Grönroos, blir varje del i interaktionsprocessen (inkluderat 

kommunikationsprocessen) en kritisk punkt i hur varumärket byggs och uppfattas. 
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7. Analys  

Avsändar-Finansierade Program kan ses som det senaste inom produktionen av tv-underhållning 

vad gäller finansiering och sponsorskap. Att ha möjligheten att integrera sitt varumärke i 

innehållet, sprida idéer eller att försöka förändra attityder är naturligtvis lockande för annonsörer 

och är något som våra respondenter tror kommer att bli allt vanligare framöver. För annonsörerna 

så ger Avsändar-Finansierade Program dom möjligheten att nå ut till de marknadssegment som 

de riktar sig till och för tv-kanalerna så erbjuds möjligheten att köpa in redan finansierade och 

producerade underhållningsprogram, och de slipper att ta någon större ekonomisk risk eftersom 

den traditionella tv-reklamen bekostar inköpet. Produktionsbolagen som tidigare i stort sett enbart 

arbetat mot tv-kanalerna arbetar nu i allt större utsträckning med att utveckla nya programformat 

där man kan ta in en annonsör för att täcka inte bara programmens finansiering utan också 

produktionsbolagens egen ekonomi. Kommer utvecklingen av Avsändar-Finansierade Program 

leda till att annonsörerna tar makten över vad som produceras då tv-kanalerna samt 

produktionsbolagen blir beroende av annonsörernas pengar, eller kommer detta leda till en ny 

blomning för de tre parterna där alla kan dra nytta av varandras kunskaper och resurser?  

7.1 AFP – En produktionsprocess i förändring 

Initiativtagaren till ett projekt kan vara någon av de tre aktörerna annonsör, produktionsbolag 

eller tv-kanal (se Fig. 1 nedan). Kanaler kan komma upp med koncept som produceras av 

produktionsbolag där produktionsbolaget enbart är en tillverkande part. Eftersom vårt ämne är 

Avsändar-Finansierade Program skall vi diskutera främst de olika former av produktioner som 

innefattar annonsörer i olika former. 
 

Fig. 1 Produktionsschema för Avsändar-Finansierade Program. 

 

Prod.  
bolag 

TV-kanal Publik Annonsör 

Avsändare Mottagare  
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Våra respondenter gav oss en enhetlig bild av en växande trend där tv-kanalerna är mindre och 

mindre intresserade av att vara en stor del i finansieringsprocessen. Istället är det vanligare att 

kanalerna redan vid ”pitch” (presentation av programidé) frågar om produktionsbolagen har 

finansieringslösningar som involverar utomstående parter, det vill säga annonsörer. 

Kombinationen av mindre budgetar och ett minskat intresse från kanalerna att betala mer än vad 

de behöver tvingar produktionsbolagen att se sig om efter alternativ finansiering. Denna 

åstadkoms genom att man antingen söker efter en finansiär som kan gå in som en aktiv part eller 

en passiv sponsor som kan bidra med antingen pengar eller produkter som kan användas i 

produktionen. Som exempel kan nämnas kläder, godis, priser etc.  

 

Avsändar-Finansierade Program som möjlighet beskrivs av våra respondenter som en het trend 

bland marknadsförare, där fenomenets möjligheter ses som enorma men fortfarande är fenomenet 

på den svenska marknaden fortfarande smått i sin linda. Christer Plars, sponsoransvarig på Kanal 

5 (telefonintervju 060503), beskriver det som att intresset är enormt för AFP som fenomen. 

Många annonsörer är intresserade av att få sina produkter och varumärken exponerade i 

redaktionella sammanhang, men ofta finns det inte en genomtänkt strategi bakom intresset. 

Eftersom Ofcom’s regler förhindrar produktplacering kan varken Kanal 5 eller produktions-

bolagen alltid möta önskemålen från annonsörerna. Det bästa sättet för en annonsör att få 

avkastning är att ha en genomtänkt strategi för sin exponering, säger han. Joel Karsberg, 

producent för Jarowskij (telefonintervju 060503), konstaterar att det som AFP är bäst lämpat för 

är inte att sälja en produkt. Det AFP kan göra på ett sätt som ingen annan annonseringsform kan 

göra är att kommunicera en idé.  

7.2 Produktplacering eller redaktionellt samarbete?  

Gränsen mellan vad som är produktplacering eller redaktionellt samarbete kan ses som luddig. 

Våra respondenter konstaterar samtliga att det är en svår gräns att dra. Produktplacering innebär 

att en produkt eller varumärke medvetet exponeras i ett redaktionellt sammanhang medan ett 

redaktionellt samarbete betyder att produktionsbolaget har ett samarbete med en sponsor som 

tillhandahåller produkter som på ett naturligt sätt skulle ha använts i programmet men utan att 

exponeras på ett medvetet gynnande sätt. Som exempel kan nämnas tv-programmet Big Brother 

där en stor mängd livsmedelsprodukter används i produktionen. Dessa produkter är en 
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nödvändighet för deltagarnas överlevnad och produktionen använder sig av sponsorer som 

levererar dessa produkter. Men så länge produkterna inte exponeras på ett överdrivet gynnande 

sätt är det hela fullständigt acceptabelt. Enligt såväl Ofcom’s regler, som den svenska radio och 

tv- lagen får inte produkter eller varumärke gynnas på ett otillbörligt sätt. Ofcom’s regler tillåter 

att en sponsor existerar i produktionen så länge dess varumärke eller produkter inte får otillbörlig 

exponering. 

 

Just nu sker diskussioner inom EU för att skapa ett modernare direktiv för vilka regler som skall 

styra sponsring och reklam i televisionen. Tanken är att göra reglerna mer enhetliga inom EU. 

Sverige har i dag en restriktiv lagstiftning men det finns krafter inom EU-kommissionen för att 

avreglera televisionen efter de modeller som gäller i USA (Carp, 2006). Diskussioner kretsar 

bland annat kring jurisdiktionsfrågan, det vill säga vilket lands regler som skall gälla för de 

sändande kanalerna. Hur detta kommer utvecklas kan vi inte sia om, men att ett kommande EU-

direktiv kan förändra lagstiftningen är mycket möjligt. David Hesmondhalgh (2002) talar om 

flertalet stora organisationer och aktörer som arbetar för en större kommersialisering av 

televisionen inom Europa. Det är inte enbart annonsörer och de kommersiella tv-kanalerna samt 

tv-bolagen som vill avreglera marknaden utan även EU-kommissionen, högerpartierna, de olika 

nationella regeringarna samt teknikutvecklarna eftersom en avreglering skulle öppna upp deras 

marknader samt deras kommersiella potential. Denna typ av avreglering har skett i Europa sedan 

80-talet och kom till Sverige 1990 (Hesmondhalgh, 2002) vilket resulterade i lanseringen av TV4 

i det analoga marknätet. 

 

Joel Karsberg beskriver det som att han ser den nuvarande lagstiftningen och regelverket som ett 

skyddsnät. Reglernas utformning för otillbörligt gynnande gör att han kan använda reglerna som 

en gräns som han inte trampar över. I gränsfall där annonsörerna trycker på kan han säkra att 

produktionen inte blir plump genom att peka på lagstiftningen. På så sätt fungerar lagstiftningen 

även som ett sätt att säkra att produktionen inte blir till en klumpig annons för en viss produkt 

(telefonintervju 060503). 
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7.3 AFP och kontrollen över kapitalet, innehållet och sändningsmediet 

Det mest grundläggande i en kritisk politisk ekonomisk analys, vilket kan vara viktigt att veta är 

att den till sin natur är marxistisk. Med det sagt vill vi inte ge intrycket av att vi är kommunister 

utan vi använder begreppet som en grundläggande förståelse för att, som Hesmondhalgh skriver, 

"kultur produceras och konsumeras under kapitalism, som ett fundamentalt ställningstagande när 

det gäller att förklara ojämlikheter vad gäller makt, prestige och vinst" (Hesmondhalgh, s.31. 

2002). Att kultur, i detta fall tv-program, produceras i syfte att generera vinst är ingenting som 

varken vi eller marknadens parter skulle säga emot. Vi kan dock använda en del av den 

marxistiska analysen för att visa på några av de områden som vi anser vara intressanta att 

diskutera. 

 

Som vi tidigare nämnt kan maktaspekten anses vara en av de mest väsentliga delarna i att 

analysera AFP. Marknadens tre parter kan ses som inbegripna i en spänningsrelation där makten 

över produkten (innehållet) är det som spänningen gäller. För att enklast förklara relationen 

mellan de olika aktörerna kan den beskrivas som ett dynamiskt fält. Det finns hela tiden en 

spänning inbyggd i relationen aktörerna emellan där alla parter ständigt är intresserade av få ut 

mesta möjliga avkastning för så liten insats som möjligt samtidigt som alla måste arbeta mot ett 

gemensamt mål. Annonsörernas intresse är främst att få fram sitt budskap, produktionsbolaget att 

producera en kvalitativ produkt och Tv-kanalens intresse att sända ett program som lockar en 

köpstark publik att sälja till annonsörerna. Murdock och Golding (2005) menar att maktrelationen 

i produktionsprocessen återspeglas i den slutgiltiga produkten, det vill säga tv-programmet. I 

nuläget syns inte annonsörerna särskilt mycket i programmen som sänds, det kan sägas vara ett 

tecken på deras tämligen begränsade förmåga att kontrollera det redaktionella innehållet med 

kanaler, produktionsbolag och lagstiftning som håller dem tillbaka. För tillfället, anser vi att det 

är tv-kanalerna som har den väsentligaste makten, i och med att som Oskar Malmqvist, juridiskt 

ansvarig på Kanal 5, säger så är det de som ansvariga för den sända produkten som har 

beslutanderätt över "När, Var, Hur och Om" någonting skall sändas (telefonintervju Oskar 

Malmqvist, 060505). Denna rätt kan anses vara den mest väsentliga för att värna om tv-

kanalernas oberoende gentemot sina annonsörer. Med en mer utvecklad AFP-tendens kan denna 

relation förändras när produktionsbolagen blir beroende i större utsträckning av annonsörernas 

kapital. Med ökat ekonomiskt inflytande kommer också ett ökat inflytande över den slutgiltiga 
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produkten. De producenter och programutvecklare vi talat med uttrycker sin klara uppfattning att 

produktionsbolagens beroende av kommersiellt kapital kommer att öka. Joel Karsberg 

(telefonintervju, 060503), producent för Roomservice samt Drickbart för Jarowskij television, 

säger att redan nu kan man på idéstadiet av ett program ta in faktorer som hur man skall kunna 

locka annonsörer som finansiering. Han tror att det produktionsbolagen måste bli bättre på är att 

anpassa sig till sina annonsörers önskemål och också att inkorporera varumärken på ett sådant 

sätt att den redaktionella integriteten inte rubbas. Han är inte ensam, liknande åsikter och tankar 

återkommer från hans kollegor i branschen. Det som indirekt sägs är att för att överleva som 

produktionsbolag kommer man på sikt att bli tvungen att foga sig för externa intressenter som har 

sina egna intressen i första hand och att producera ett kvalitativt program i andra hand. 

 

Produktionsbolag som till sin natur är tämligen små aktörer får som en naturlig del av en AFP-

utveckling svårt att hävda sig då man sitter i en kläm mellan annonsörsbaserat kapital och tv-

kanalernas krav på kvalitativa produkter. Hesmondhalgh (2002) pekar på att små 

produktionsbolag har utgjort en viktig länk i produktionskedjan inom alla kulturindustrier sedan 

1970-talet. Eftersom avreglering leder till att fler kanaler kan etablera sig utan att ha en egen 

produktion blir produktionsbolagen den viktigaste länken i kedjan. Men det betyder också att de 

blir den mest utsatta eftersom de traditionellt har varit beroende av goda relationer till kanalerna. 

När kanalerna minskar intresset att vara en tung finansiell partner hamnar produktionsbolagen i 

den obehagliga sitsen att dels vara ansvariga för att sätta samman finansieringslösningar 

samtidigt som de har det kreativa ansvaret. Vi ser att det finns en risk i att antalet 

produktionsbolag minskar istället för att öka vid en avreglering eftersom det blir annonsörerna 

som avgör produktionsbolagen öde när tv-kanalerna drar in sitt kapital. 

 

Graham Murdock (2000) konstaterar att den produkt som tv-kanaler främst är intresserade av att 

sälja är publik. När publiken kvantifieras till publiksiffror som enkelt kan delas upp i 

åldersgrupper, kön, familjeförhållanden osv. förvandlas de till en handelsvara som i och med sin 

konsumtion kan skapa mervärde för kanalen vid försäljning av annonsplats (Hesmondhalgh, 

2002). Vi konstaterar att publikens ökande tendens att göra sig otillgänglig för reklam kräver 

andra metoder för annonsörer och kanaler att nå ut till dem med kommersiella budskap. Vi ser det 

som den främsta förklaringen till att AFP existerar som företeelse.  
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Karl Löfqvist, producent och programutvecklare (telefonintervju 060512), säger att i och med 

digitaliseringen av tv-mediet kommer vi att se en ökning av alternativa sätt att nå ut till publiken. 

Den digitala televisionen som kommer att ge publiken möjlighet att spela in tv-program digitalt 

och spola förbi eller helt enkelt hoppa över reklam pauserna leder till två saker. Det ena är att 

kanalerna allmänt kommer få svårare att få in intäkter baserad på konventionell reklam när 

annonsörerna inte längre blir villiga att betala stora summor för reklam som publiken ändå har en 

möjlighet att undvika. Det andra är att när publiken har möjlighet att spela in sina favoritprogram 

för att se dem när det passar dem får kanalerna ännu svårare att sälja reklam i sina populäraste 

programslotar. Karl Löfqvist pratade om att detta skulle kunna leda till prime times död. Vi ser 

utvecklingen som en tendens på att kanalerna kommer att bli ännu mindre benägna att betala för 

olika produktioner eftersom en av deras stora inkomstbringare försvinner. 

7.4 AFP – produkten och profiten 

En annan intressant aspekt att titta på är vem som får ut mest av en framgångsrik produkt. Finns 

det några spår av den inbördes maktrelationen där? Om vi inte enbart räknar tittarsiffror utan 

även tar in sådana aspekter såsom publikmottagande, recensioner etc. kan vi ställa oss frågan vem 

som tjänar mest på ett lyckat koncept? För att hålla oss till exemplet Roomservice, hade vi där en 

finansiär som fullfinansierade hela första säsongen av programserien (Uppman, 2004). Trots en 

trevande start där Kanal 5 som kanal var smått tveksamma till att sända ett fullfinansierat 

program (telefonintervju Joel Karsberg, 060503) blev konceptet mycket lyckat både ur 

utgångspunkt från publiksiffror men också hur media reagerade. Roomservice’s framgångar kan 

ses som en av anledningarna till varför AFP kommit att bli så populärt bland svenska 

produktionsbolag och annonsörer men kunskapen om vad som får göras samt hur samarbetena 

med tv-kanalerna ser ut är dålig och då främst hos annonsörerna (telefonintervju Christer Plars - 

sponsoransvarig Kanal 5, 060503). Roomservice var ett lyckat koncept ur en publiksynpunkt men 

också ur ett mer allmänt perspektiv där vi räknar in reaktioner från såväl publik som media. 

Johnnie och Mattias blev inte bara en snickare och en målare utan ikoner för sina respektive 

hantverkaryrken. De blev ansikten som snabbt associerades med Roomservice. 

 

När kanalerna själva skall mäta vad som är en framgångsrik produkt så är det vanligaste och 

enklaste sättet att kvantifiera och mäta programmets tittarsiffror (Burton, 2005). Ju högre 
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tittarsiffror, desto framgångsrikare är programmet. Kanalen som söker efter att sälja annonsplats i 

reklampauserna vill naturligtvis ha höga tittarsiffror eftersom reklamplats i eller runt ett program 

med höga tittarsiffror kan säljas dyrare. Men även annonsörerna (sponsorer/partners) tjänar på 

höga tittarsiffror eftersom det varumärke eller produkt de vill exponera också får en stor 

tittarkrets. Kvar har vi produktionsbolaget som inför nästa säsong förhoppningsvis kan ta mer 

betalt för att producera programmet inför en kommande säsong. Vi kan se att det finns en ganska 

jämn fördelning mellan de tre aktörerna involverade i en AFP produktion över vem som har mest 

att vinna genom ett Avsändar-Finansierat Program. Det behöver inte alltid röra sig om en 

ekonomisk vinst utan kan även handla om ett förtroendekapital eller liknande. 

 

Detta resonemang leder oss in på vilka risker som kan finnas med ett Avsändar-Finansierat 

Program. Om ett program antingen hamnar i en skandal eller tittarsiffrorna sviker vem tar den 

stora risken? Naturligtvis är det svårt att komma med exakta sanningar, men om vi lyssnar till 

Christer Plars så menar han att den som är känsligast för negativa reaktioner är annonsörerna som 

kan kritiseras för att de associeras med ett skandalöst program (telefonintervju, 060503). Vi har 

sett liknande reaktioner från t.ex. Hästens sängar som drog sig ur samarbetet med Big Brother 

eftersom de ansåg att deras varumärke tog skada av att kopplas till festande samt sexuella 

aktiviteter vilket bröt mot deras moraliska samt etiska riktlinjer (Veckans Affärer, 040405). I 

övrigt är det kanalen som får mycket av kritiken, eftersom det är de som är ansvariga för vad som 

visas på tv. Christer Plars anser att risken för kanalerna inte är så stora eftersom kanalen ofta kan 

som sista utväg lägga ned programmet. Produktionsbolaget är som regel den siste i kedjan som 

möts med kritik. Möjligtvis kan relationen till annonsörer eller kanal skadas, men knappast 

bortom all kontroll eftersom annonsörerna och kanalerna har behov av bra program. Den 

Irländske dramatikern Brendan Behan´s gamla uttryck ”There is no such thing as bad publicity 

except your own obituary” (www.quotationspage.com) blir här aktuellt igen. De slutsatser vi kan 

dra från detta resonemang är att de två aktörer som har den största makten, annonsörerna som 

kontrollerar kapitalet och tv-kanalerna som kontrollerar tv-mediet, är de som har mest att förlora 

vid en skandal eller flopp.  
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7.5 AFP som ett sätt att skapa ett varumärke 

Det som våra intervjuade varit överens om är att tv-mediet är ett tacksamt sätt att arbeta med 

varumärken. Joel Karsberg pratade om att just Avsändar-Finansierade Program fungerar väldigt 

bra i tv eftersom det är ett associationsmedium med många möjligheter (telefonintervju 060503).  

Görs det rätt är mediets genomslagskraft enorm. Karl Löfqvist påpekade också att det inte bara är 

organisationers varumärken som byggs och skapas genom tv-mediet (telefonintervju 060512). 

Varumärken kan också knytas till en person. Vi ser t.ex. personer som går in i Big Brother- huset 

med en plan att skapa sig en profil som kan leda dem vidare till en karriär som modeller och 

kändisar. Vi ser hur Kanal 5 arbetade med Sofis Mode för att stärka hennes varumärke och vi kan 

också se hur Johnnie och Mattias i Roomservice blev fundamentala för att skapa positiva 

associationer kring varumärket Roomservice. Mattias och Johnnie är en stor del av varumärket 

Roomservice både vad gäller deras namn och person. De blev ansikten som snabbt associerades 

med Roomservice vilket Färgdepartementet kunde dra nytta av eftersom de representerade en hel 

yrkeskår. Vi skall här försöka att förklara hur det kommer sig att mediet är så effektivt för att just 

skapa varumärken om man jämför med att sälja enskilda produkter.  

 

Till att börja med måste vi vara medvetna om att varumärke egentligen inte är något som 

existerar någonstans utanför kundens (hädanefter kallat publikens) sinne (Grönroos 2002). En 

logotyp är ingenting förutom en symbol, som får en betydelse först när den etablerats i publikens 

medvetande. På så sätt är ett varumärke intimt förknippat med dess image, det vill säga den 

associerade bilden i publikens sinnen. Grönroos beskriver det så här: 
 

Ett varumärke är inte något som först skapas och sedan upplevs av kunderna. Istället är varje steg i 

varumärkets utvecklingsprocess, varje varumärkesbudskap, något som kunderna upplever separat och som 

tillsammans blir varumärkets image, märkesprofilen, ofta bara kallat varumärket 

 (Grönroos, s. 317. 2002) 

 

Med andra ord kan Johnnie och Mattias agerande i varje enskilt program, varje enskild scen 

betraktas som separata varumärkesbudskap som publiken möter, tar ställning till och skapar en 

relation till. Hantverkarna framställs i programmet som trevliga, busiga och framförallt trygga 

och kompetenta, vilket är det som publiken främst ser och får ta ställning till. Det är den imagen 

som programmet bygger och skapar i publikens sinnen. Den springande punkten här är att skapa 
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en upplevd personlig relation till personerna som deltar i programmet. Med tanke på att tv-mediet 

ger möjlighet att kontrollera hur personerna framställs är det inte svårt att skapa bilden av den 

kompetente hantverkaren som enkelt löser alla problem han ställs inför. På samma sätt kan Sofis 

Mode utveckla varumärket Sofi Fahrman. Genom att placera henne i en miljö vars publik önskar 

koppla av eller lära sig mer om rådande trender i modevärlden skapas en relation till Sofi som får 

framstå som en trevlig kompis som man skulle vilja gå och shoppa med.  

 

Tv-mediet appellerar i minst lika stor utsträckning till känslor som förnuft. Avsändar-

Finansierade Program ger här en utmärkt möjlighet att skapa just positiva associationer till ett 

varumärke. Med det sagt skall man inte förledas att tro att tv-kanalen, annonsören eller 

produktionsbolaget har full kontroll över hur varumärket utvecklas. Grönroos är tydlig med att 

påpeka att "om det är någon som bygger ett varumärke så är det kunden" (Grönroos, s.318. 

2002). 

7.6 Tv-mediets subtilitet & Publikens tolkningar 

Att tv-mediet är oförutsägbart är något som våra respondenter varit eniga om. Att förutsäga hur 

ett program kommer att mottagas av såväl publik som recensenter är en utmaning som 

kulturindustrierna ägnat sig åt under lång tid och särskilt då den kommersiella televisionen som 

behöver tittare för att kunna sälja köpkraft till olika annonsörer (Burton, 2005). Ett citat som 

kanske kan förklara det på ett bildligt sätt är Burton´s ”Ads are like a gun in the hands of a 

drunkard on a firing range. Sometimes it hits the target, sometimes it does not” (Burton s.236, 

2005). Samma sak gäller med Avsändar-Finansierade Program.  

 

Utifrån de teorier om medias påverkan på publiken som vi tidigare presenterat kan vi konstatera 

följande: Publiken har en större tendens att respondera positivt på påverkan från ett tv-medium 

beroende på faktorer som den enstaka individens attityd till texten, personliga och sociala 

faktorer och i vilket sammanhang texten mottas (Burton, 2005). Burton säger även att ett program 

som kan få extra draghjälp av andra medier, såsom exempelvis kvällspress eller övriga i 

samhället rådande trender, har större möjlighet till genomslagskraft som t.ex. Big Brother och 

deras nära relation till Aftonbladet.  
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Publikens attityd till innehållet i programmen är även den av allra största vikt när vi letar efter 

effekter. En publik med intresse för t.ex. shopping eller heminredning responderar i större 

utsträckning positivt till budskapet om de kan identifiera sig med det. Men vi skall inte heller 

glömma att en del av publiken kan dras till programmet för dess underhållningsvärde. Stuart Hall 

menade att mottagaren av ett budskap läser det utifrån sina personliga preferenser och väljer att 

antingen ta till sig budskapet, förhandla om budskapet eller förkasta budskapet (Hall m.fl. 1980). 

Vi anser att det kan finnas en annan alternativ form av läsning där man kan uppskatta ett program 

för dess underhållningsvärde utan att behöva göra en läsning i exakt den mening Hall menar. 

Hans studier utgår från budskap från t.ex. Nyhetsprogram eller debatter, där budskapet är allt 

annat än subtilt. När modellen används på läsningen av ett program som Roomservice där 

budskapen överförs på ett mycket subtilt sätt, krävs att man använder modellen mer försiktigt. 

Vi menar att när publiken ser ett program som Roomservice kan publiken reagera på tre 

huvudsakliga sätt: Publiken kan attraheras av heminredning, få en mer positiv bild av hantverkare 

och eventuellt få ett intresse att bygga om hemma vilket stämmer väl överens med vad Stuart 

Hall syftade på med en dominerad läsning. Alternativt kan publiken se programmet utan att 

attraheras till heminredning men ändå sitta kvar för att underhållningsvärdet är högt. Publiken har 

inte tagit till sig budskapet, men ändå suttit kvar genom hela programmet en s.k. förhandlad 

läsning eller så kan publiken förkasta innehållet och byta kanal vilket stämmer in på den 

förkastade läsningen.  

 

Osäkerheten kring hur publiken kommer att motta budskapet, om de överhuvudtaget reflekterar 

kring det, är ett problem för produktionsbolagen som har en finansiär i produktionen. Joel 

Karsberg säger att ibland kan man inte alls förklara hur annonsörens produkt eller varumärke 

kommer att visas och man kan inte heller förutsäga vilka reaktioner man kommer få från publiken 

(telefonintervju, 060505). Om man tittar på de Avsändar-Finansierade Program som vi diskuterar 

kan man snabbt se att det rör sig om programserier med ett flertal avsnitt där annonsören under 

lång tid kan utsätta publiken för det budskap som ska förmedlas och på så sätt öka möjligheten 

för en positiv (dominerad) tolkning.   

 

Det enda sättet att avgöra om ett program blir lyckat eller inte är att sända det och hoppas att man 

lyckats pricka in programmet rätt i tiden, vid rätt klockslag och med rätt innehåll för rätt publik.  
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Joel Karsberg nämner i sin intervju att en av anledningarna till att Roomservice blev så 

framgångsrikt inte enbart handlade om vad som faktiskt uträttades i de olika lägenheterna utan 

det faktum att Johnnie och Mattias skojade och var trevliga karaktärer. Det blev bra tv av det. Inte 

bara inredningsintresserade lockades till programmet utan man kunde också se programmet som 

ren underhållning. Här kan vi identifiera några av de kategorier som Burton (2005) nämner när 

han klassificerar de olika kategorier som publiken kan använda medietexten till, det vill säga 

informationsbehov och underhållande behov. På ett sätt kan man också kalla Roomservice för ett 

livsstilsprogram för en köpstark del av publiken, om man räknar in heminredning som en del av 

en livsstil. Då kan man även inkludera sociala behov och personliga behov där även 

identitetsbyggande ingår. 

7.7 Trender inom AFP 

Vi noterar att ett flertal av de program som nämnts av våra intervjuade som exempel på AFP har 

varit livsstilsprogram i olika utsträckning, som till exempel Sofis Mode eller Drickbart. Även om 

alla exemplen inte varit fullfinansierade av en annonsör, stämmer de ändå in på vad som kan 

definieras som AFP i och med att de har haft ett flertal sponsorer och partners inblandade i 

produktionen. Drickbart, för att ta ett exempel, är ett livsstilsprogram som finansieras av olika 

vinleverantörer, där publiken får tips om öl, vin och sprit och sätt att konsumera dem. Det är ett 

program som syftar till att sätta alkohol i en positiv kontext. Där presenterades olika alkoholsorter 

och hur vilka maträtter de lämpligast kombineras med. Även andra alkoholrelaterade ämnen 

diskuterades såsom etikett, myter kring alkohol, vad man gör med överblivet vin och så vidare. 

Joel Karsberg säger att Drickbart var ett intressant program eftersom att både sända och 

producera alkoholrelaterade program kunde ses som lite känsligt. Men eftersom programmet 

handlade om betydligt mer än endast vilka viner eller ölsorter som var bäst ansågs programmet 

som värt att producera (telefonintervju, 060505).  

 

Vi kan se att livsstilsprogram är lockande för annonsörer att investera i. Det är en typ av program 

som det är lätt att knyta varumärken och produkter till. Såsom att Aftonbladet representerar Sofi 

från Sofis Mode. Gauntlett (2002) menar att livstilsmagasin kan fylla en funktion som en 

väsentlig del i identitetsbyggande. Att välja livsstil är att välja ett konsumtionsmönster vilket 

dessa program kan hjälpa en att göra. Detta kanske är mer tydligt för Sofis Mode som uttalat 
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handlar om konsumtion av varor och produkter som kan direkt kopplas till ens livsstil eller den 

livsstil som man vill tillhöra.  

7.8 AFP och publikens förtroende 

Vi menar att i Uses and Gratifications modellen finns en implicit utgångspunkt som utgår från att 

när mediekonsumenterna använder sig av medierna för att tillfredsställa sina behov utgår man 

också från att det finns ett förtroende för medierna att de kan tillfredsställa de behov individen 

önskar att tillfredsställa. Med avseende på vad våra respondenter konstaterat om trovärdighet kan 

vi konstatera att trovärdigheten gentemot publiken är av allra yttersta vikt. Alltså kan vi 

konstatera att publiken söker sig till vissa typer av program som responderar till deras behov om 

de till exempel är av informativ art, där kan ett program som Roomservice fylla ett behov av 

information för hur man kan styla om ett rum. Vilka möjligheter som finns för omstylingen eller 

liknande. En plump produktplacering som kommer i vägen kan skada programmets trovärdighet.  

 

Just trovärdighet var ett av de ord som ofta återkom i våra intervjuer. Det rörde sig om både 

trovärdigheten gentemot annonsörer, gentemot kanalen samt gentemot publiken. Allt kan mätas i 

någon form av trovärdighet. Lolo Westerman, producent för Titan sade i sin intervju att ”man bör 

inte blanda in näringslivet eller kommersiella krafter för mycket i det man gör med risk att det i 

slutändan blir en trovärdighetsfråga” (telefonintervju Lolo Westerman, 060508). Trovärdighet 

blir en form av kapital som är minst lika viktigt som ett rent ekonomiskt kapital för alla parter 

involverade i AFP-processen. Trovärdigheten är också en förutsättning för att relationen mellan 

produktionsbolag och dess annonsörer skall kunna existera. Vi menar att publikens förtroende för 

de enskilda kanalerna (och i viss mån även för övriga involverade parter) är en viktig faktor i hur 

publiken väljer att använda sig av det utbud som erbjuds. Christer Plars påpekade i sin intervju att 

han inte trodde att medvetenheten kring Avsändar-Finansierade program bland allmänheten var 

vidare stor och att det kan grunda sig i att trovärdigheten för media är stor (telefonintervju, 

060503). Det skulle i så fall betyda att vi utsätter oss för kommersiella budskap på grund av vår 

okunskap.  
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8. Slutdiskussion 

Inför denna uppsats var vi intresserade av att studera ”den nya smygreklamen” som presenterades 

via Sveriges Televisions samhällsprogram Faktum den 13 februari 2006. Programmet väckte vårt 

intresse av att studera denna nya trend inom televisionen där annonsörer blir delaktiga i 

programinnehållet. Våra efterforskningar ledde oss till det engelska uttrycket Advertiser-Funded 

Programming vilket ledde oss vidare till det svenska uttrycket Avsändar-Finansierade Program. 

Att AFP skulle vara en ny form av smygreklam visade sig vara ett felaktigt antagande eftersom 

programtypen utvecklats och funnits under flertalet år men det var först med Roomservice som vi 

fick vårt första fullt annonsörfinansierade program i Sverige. Vi har under studiens gång ständigt 

förvånats över avsaknaden av forskning inom området både från medie- och 

kommunikationsvetenskapens sida samt från marknadsföringens sida. Vi har till stor del fått 

förlita oss på rapporter och artiklar skrivna av brittiska kommersiella aktörer och/eller personer 

som aktivt arbetar med denna programtyp. Med tanke på den snabba medieutveckling som vi 

upplever just nu i och med digitaliseringen av televisionen samt den utökade interaktionen som 

digital-TV kan erbjuda borde enligt oss intressera fler av att göra studier kring Avsändar-

Finansierade Program och dess framtida utveckling. 

 

Avsändar-Finansierade Program har till dags dato främst bestått av underhållningsprogram och 

varit kontrollerade av de lagstiftningar som finns kring bl a produktplacering, sponsring samt 

vanlig reklam. Tv-kanalerna har varit noga med att se till att inga AFP program som har ett 

tvivelaktigt syfte kommer ut i etern eftersom tv-kanalernas trovärdighet och oberoende kan 

ifrågasättas. Men hur ser framtiden ut för tv-kanalerna och de program som visas? Thinkbox, den 

televiserade marknadsföringens organ för alla de kommersiella TV-bolagen i Storbritannien 

arbetar konstant med att försöka ändra den brittiska lagstiftningen så att t ex produktplacering blir 

tillåtet i samband med AFP (www.thinkbox.tv).  

 

Vad kommer en förändring i marknadsföringslagstiftningen att betyda för AFP?  Kommer vi att 

se informationsfilmer för företag göras i form av underhållning samtidigt som faktafilmer om hur 

en bils produktionsprocess ser ut sponsras av en biltillverkare? Kommer utveckling att gå så långt 

att vi ser sponsring av nyheter? Kommer vi som publik att fortsätta titta eller kommer vi att välja 

bort även det redaktionella innehållet på samma sätt som vi idag väljer bort reklamen? Samtidigt 
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som denna utveckling sker skall vi också hålla i bakhuvudet att innehållet i de klassiska 

reklamspottarna lånar element från andra typer av media för att hitta nya vägar till 

konsumenternas plånböcker, såsom exempelvis ICA: s reklam som lånat av klassiska såpoperor.  

 

Vi anser att frågan om vad som är en oberoende television kan brytas ner till frågan om vem som 

bestämmer vad som skall sändas eller inte sändas. När kommersiella krafter även börjar skaffa 

sig kontroll över det kreativa innehållet måste vi ställa oss frågan om kanalerna fortfarande kan 

betraktas som fri television. Vi anser att television, kommersiell eller inte, bör ha ett starkt 

oberoende gentemot externa intressenter och även fortsatt ha kontroll över vilket innehåll som 

skall sändas. På så sätt anser vi att det är mycket viktigt att ha en lagstiftning som inte enbart 

värnar om publiken men som också kan fungera som ett skydd för kanalerna och 

produktionsbolagen. Vi vill inte se makten över kommunikationsmedlen fullständigt utlämnade 

till kommersiella krafter.  

 

Under arbetets gång har vi ofta frågat oss vad det är som vi ser som det stora problemet med 

Avsändar-Finansierade Program, eftersom vi tittar på det med kritiska ögon. Att vi idag utsätts 

för ett konstant flöde av traditionell tv-reklam, reklam via radion, mobiltelefon, tidningar och 

Internet är vi alla väl medvetna om. Vi kan välja att inte läsa tidningen om vi anser att det är för 

mycket reklam likaväl som vi kan välja att titta på Sveriges Television om vi vill slippa tv-

reklam. Vi kan däremot inte välja när det kommer till Avsändar-Finansierade Program eftersom 

vi aldrig får veta att det rör sig om redaktionell kommunikation där ett företag för ut ett budskap 

genom att betala för det program som vi ser. Ironin i det hela är att den engelska lagstiftningen är 

utformad så att företag och organisationer inte får sätta sitt namn i för- eller eftertexter till 

programmet eftersom det skulle räknas som reklam. Vi är av den åsikten att vi hellre ser vem det 

är som ligger bakom programmet och dess budskap. Om detta kan ses som reklam så anser vi inte 

att det gör något eftersom då har vi i alla fall valmöjligheten att inte se programmet om vi inte vill 

utsättas för denna påverkan. Detta är kanske en ganska extrem åsikt som vi lägger fram eftersom 

många förmodligen inte håller med om att media kan ha den inverkan på våra liv som ofta sägs. 

Fast samtidigt så kan vi ju fråga oss hur det kommer sig att allt fler personer börjar intressera sig 

för att göra om hemma eller i sin trädgård. Att svenska folket tagit till sig pokern och särskilt 

Internetpokern är kanske också en slump eller kan det ha att göra med det faktum att Kanal 5 
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köpte in World Poker Tour sommaren 2004? Kan det vara detta program som till slut fått till och 

med svenska staten att försöka tjäna in lite extra pengar på vår bekostnad? Kanske, kanske inte 

men det kan mycket väl vara så. Avsändar-Finansierade Program är en del av framtiden och det 

får vi acceptera. Vi kan inte undkomma kommersialiseringen runt omkring oss så länge vi i vårt 

samhälle lever med en kapitalistisk ideologi där den fria marknaden styr, men vi kan försöka göra 

det bästa av det. Så länge som tv-kanalerna tar sitt etiska ansvar och producenterna tar sitt så tror 

vi att AFP kanske till och med kan rädda den kommersiella televisionen. Vi tittare vill bli 

underhållna och inte påtvingade reklam och så länge som innehållet är bra och passar oss samt 

det är kvalitativt så kan vi ju inte direkt klaga.  
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