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Abstract
In the media world today it is important for TV-companies to differentiate since the number 
of competitors has increased. The competition is more complex today because of the 
possibility to broadcast throughout satellite and cable. As a company you need a strong brand 
in order to differentiate the company from the competitors. The brand of media companies are 
set by the content of the offer, which means that the program and the people connected to the 
television program has an importance for the sake of how people experience the company. For 
a commercial TV channel the content is also important because it attracts the viewers and as a 
consequence, also attracts the advertisers. In this thesis, we have studied how a Swedish TV 
company works with people in order to strengthen its identity and brand and the reason for 
this. We have examined a commercial TV company, TV4. The company consists of one big 
mainstream channel and several smaller niche channels. To study how they work, we 
interviewed five managers from different departments in the organisation. People as brand 
identity and the uses and gratification theory gave us a wider understanding of why the 
company work with profiles. The results of our study showed that TV4 works with a number 
of TV hosts and celebrities in different ways to create a stronger brand. These profiles have 
several extensive functions within the company. They are the messengers of the identity and 
the brand that the company tries to communicate. They symbolise the brand of TV4 for the 
viewers and assist in creating an identity for the smaller channels or to attract the viewers. The 
results also indicate that the company is aware of various needs the viewers require and that 
the profiles operate to fulfil those needs. Well known profiles create a personal relationship to 
the viewers which is one of the reasons why they use profiles within the establishment.
Another reason is that the company believe that profiles are important to attract viewers and 
be competitive. 
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Brand identity, branding, profiling, media communication, commercial TV company, 
differentiation, media market, marketing communication.
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1. Inledning

1.1 Introduktion 
De namn som vi kommer att tänka på när vi tänker programledare är, Agneta Sjödin, Martin 

Timell, Peter Jihde och Tilde de Paula. Hur kommer det sig att vi endast tänker på 

programledare från TV4 och inte från någon annan kanal? Kan det vara för att TV4 fokuserar 

speciellt på sina programledare i sina kanaler?

TV4 visar sina TV-profilers ansikten överallt och för oss tittare är det lätt att koppla ihop en 

viss person med ett visst program. När vi ser Martin Timell, tänker vi direkt på programmet 

Äntligen hemma. Vad är anledningen till att vi gör denna koppling? Vi har även 

uppmärksammat att andra svenska TV- kanaler alltmer fokuserar på sina programledare. 

Finns det något speciellt system för hur TV-kanaler arbetar med det här?

Detta är vidare intressant i och med att vi läser medie- och kommunikationsvetenskap. För att 

styra och marknadsföra ett medieföretag krävs att man når ut till publiken genom det brus som 

finns. Idag finns det en mängd kanaler som konkurrerar om alla tittare. Hur ska en TV- kanal

göra för att synas? För oss är det intressant att följa framtidens kommunikationsutveckling. 

1.2 Bakgrund

1.2.1 Medieutveckling
Från början av nittiotalet fram till idag har det skett stora förändringar på TV-marknaden. TV-

utvecklingen har gått från att ha varit en enhetlig organisation, endast omfattande public 

service till ett blandsystem med en rad aktörer och kanaler (Hadenius & Weibull 2003:214).

Från att TV introducerades i mitten av 1950-talet hade Sverige en enda TV-kanal. Denna 

kanal fick sändningstillstånd genom avtal med staten och finansierades genom licenser 

(Sundin 3003:65). 1969 kom Sveriges andra public servicekanal, den som idag kallas SVT2. 

Dessa två skulle vara självständiga och konkurrera mot varandra trots att de båda ingick i 
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samma företag, Sveriges Radio AB. 1979 bildades ett speciellt programbolag, Sveriges 

Television, som tog över dessa två analogt sända public servicekanaler (Sundin 2003:65).

När satellitsändningarna började ta fart runtom i Europa skapades nya möjligheter för TV-

företag. Med satellittekniken blev det möjligt att sända över landets egna gränser och in på 

nya marknader (Hadenius & Weibull 2003:184). Jönsson & Strömbäck (2007:1) menar att 

anledningen till att det blev fritt fram att vidarebefordra satellit- och kabelkanaler i Sverige, 

berodde på den nya yttrandefrihetslagstiftningen som trädde i kraft 1986. I och med lagen 

kunde kanaler som var baserade utomlands sända via satellit, in på den svenska marknaden. 

1987 startades den reklamfinansierade kanalen TV3, som sände på den svenska marknaden 

via London, under brittiska lagar (Jönsson & Strömbäck 2007:1). Som en följd av 

satellittekniken framträdde en ny tendens i medieutvecklingen, betal-TV, där tittare fick betala 

för innehållet. Detta banade väg för ytterligare konkurrens inom TV-marknaden (Hadenius & 

Weibull 2003:212).

Sveriges två public servicekanaler fick därmed stark konkurrens. Då andra aktörer började 

sända reklam-TV via satellit in på svenska marknaden, valde den svenska regeringen 1991, att 

släppa på det statliga monopolet. 1992 fick TV4 tillstånd att sända på det analoga marknätet 

på villkor av att de betalade en årlig koncessionsavgift samt att de uppfyllde vissa krav på 

programverksamhetens innehåll (Sundin 2003:65).

I maj 2003 bestämde Sveriges riksdag att Sverige skulle gå över till enbart digitala 

marksändningar (Medieutveckling 2007:56). Övergången från analoga marknätet till det 

digitala marknätet bidrog till en kraftig ökning av kanaler (Hadenius & Weibull 2003:255).

De stora TV-företagen såg digitaliseringen som ett sätt att expandera genom att erbjuda 

hushållen nya satellitkanaler. TV4 kunde genom satellitutveckling och digitaliseringen starta 

flera av de nischkanaler som de har idag, i och med att de inte behövde gå via det analoga 

marknätet. På hösten 2007 släcktes den sista analoga sändningen och idag har alla hushåll gått 

över till digitala sändningar. Ett av argumenten för att gå över till digitala sändningar är att det 

möjliggör för High Definition TV (HDTV) som ger bilden närmast filmkvalitet. Dessutom 

anses digital överföring vara med driftsäker än analog och därmed medföra lägre kostnader 

för TV-företagen (Hadenius & Weibull 2003:269).
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1.2.2 TV-tittandet i Sverige
Varje dag mäter Mediamätning i Skandinavien AB, olika mått för TV-tittandet i Sverige. 

Dessa mätningar baseras på en TV-panel som har valts ut från en omfattande undersökning 

och är representativ för hushåll med tillgång till TV i Sverige. I panelen ingår ungefär 1300 

hushåll med ca 2600 individer i åldrarna 3-99år (www.mms.se). Resultaten publiceras vecko-

och månadsvis på organisationens hemsida. 

Månadsrapport april 2008

Tabellen visar tittartid och räckvidd för april 2008 (vecka 14 - 17). 

Räckvidden visar hur stor andel eller hur stort antal av tittarna som har sett minst 5 minuter 

sammanhängande på en kanal. Tittartiden visar antalet timmar och minuter som har ägnats åt 

varje kanal. Tittartidsandelen visar hur stor andel av tittartiden som har spenderats på 

respektive kanal. Det totala visar det sammanlagda tittandet på TV (www.mms.se).

Mätningarna visar att TV når nästan 72 procent av befolkningen och att människor tittar på 

TV i ungefär 2,5 timmar per dag. De kanaler som tittare ägnar mest tid år är TV4, SVT och 

SVT2. Dessa kanaler har även den högsta räckvidden. 

Kanalerna har olika målgrupper som de riktar sig till, TV3 och Kanal 5 riktar sig enbart till 

yngre tittare medan de andra tre kanalerna, SVT1, SVT2 och TV4 riktar sig till den generella 

publiken. SVT kanalerna och TV4 attraherar mognare tittare medan yngre tittare väljer TV3, 

Kanal 5, och TV4 (Nordic media trends 8, 2006:54).

Räckvidd Räckvidd Tittartid Tittartids- Räckvidd
per dag per dag per dag andel per vecka

% 1000-tal tim:min % %

SVT1 38,6 3396 00:26 16,9 66,7
SVT2 28,0 2466 00:17 11,1 48,6
TV3 22,3 1959 00:15 9,9 45,8
TV4 38,8 3419 00:33 21,0 68,9
Kanal 5 20,2 1781 00:15 9,6 42,8
TV6 11,5 1014 00:07 4,4 26,4
MTV 3,7 324 00:02 1,3 7,2
Discovery 4,6 406 00:03 1,8 10,1

Totalt 71,7 6311 02:35 100,0 90,3

www.mms.se
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1.2.3 Mediekonkurrens
TV4, TV3 och Kanal 5 är de reklamfinansierade kanaler som har störst marknadsandelar och 

har starkast position utav alla de kommersiella kanalerna. Deras främsta inkomstkälla är deras 

annonsintäkter (Nordic media trends 8, 2006:53). Genom att ha ett attraktivt utbud som lockar 

en stor publik blir annonsplatserna i kanalen väldigt värdefulla. Företag använder dessa 

annonser i TV för att de på så sätt kan nå en stor skara människor med en relativt låg kostnad 

per person som budskapet når (Fill 2006:201). Då TV4 är den kanal som har störst publik av 

de kommersiella kanalerna har de kunnat ta ut ett högt pris på reklamplatserna. TV4 har 

tidigare i princip haft monopol på marksänd nationell reklam, vilket har gett dem en klar 

fördel från starten. (Hadenius & Weibull 2003:273). 

Trots att det kommit allt fler kanaler på marknaden, menar Sundin (2003:66), att TV-tittarna 

ändå i första hand väljer de fem stora kanalerna, SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5. Dessa 

kanaler är varandras primära konkurrenter, medan de övriga är deras sekundära konkurrenter. 

I Sverige har TV en hög räckvidd vilket innebär att det finns ett stort antal tittare som dessa 

kanaler måste slåss om. Kanalerna måste därför, precis som vilket annat företag som helst, 

utmärka sig på något sätt som gör att tittarna väljer dem framför konkurrenterna. Då utbudet i 

kanalerna blir allt mer lika måste de hitta nya sätt att marknadsföra kanalen och kanalens 

innehåll.

1.3 Problemdiskussion 
Hur ska en TV-kanal kunna urskilja sig från sina konkurrenter på annat sätt än genom sitt 

innehåll? Ett sätt kanske kan vara att använda sig av personliga profiler. Frågan är hur det 

skulle fungera och framför allt om det fungerar för ett TV-företag. 

Fill (2006:32) menar att företag ofta använder sig av kändisar i sin marknadskommunikation 

och att kändisar kan bidra till att ett meddelande utmärker sig i det brus som finns på många 

marknader (Fill 2006:40). På liknande sätt kanske TV-kanaler kan arbeta med sina personliga 

profiler i och med att de på ett sätt är kändisar. 
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Kristian Luuk citeras Georg Cederskogs artikel i Dagens Nyheter:

”Jag tror att i det mediebrus som råder är det viktigt att ha sådant som folk känner igen, som 

tv-profiler. Att oavsett vilken plattform du väljer för att titta på ett program - tv, webb eller 

mobil - så är det ett välkänt ansikte, som Martin Timell, du ser”

(Kristian Luuk, DN 2008-04-29)

Som Kristian Luuk säger så är igenkännligheten viktig. Johan Kleberg, VD på TV4 Sport, 

menar att det bygger på att publiken ska känna igen profilerna men att de även ska koppla 

profilen till kanalen. Hur kan en TV-kanal göra denna koppling mellan profil och kanal?

Kanske är det så att profilens identitet då måste stämma överens med företagets identitet om 

denna koppling ska fungera? David E. Carter (1999:68) beskriver att vissa företag använder 

sig av personer som varumärkesidentiteter för att stärka sitt varumärke. Vilken betydelse har 

då TV-kanalens varumärke?

Undersökningar visar att allmänheten har betydligt större förtroende för TV4 än TV3 och 

Kanal 5 (Engblom & Wormbs 2007:63). Kan profilerna ha en inverkan på tittarens förtroende 

för kanalen? 

TV4 har sedan början arbetat med att framhäva sina profiler. De färgstarka profilerna 

förknippas med kanalen och kan fungera som ett sätt att locka tittare till olika program 

(Jönsson & Strömbäck 2007:85-86). Kan det vara anledningen till att TV4 arbetar med starka 

profiler? I och med att allt mer kanaler konkurrerar om tittarna.

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur TV4 arbetar med sina personliga profiler. Vilka 

strategier de har och vilka tankar som ligger bakom strategierna. Vi ville också undersöka om 

och i så fall hur personliga profiler kan stärka ett företags identitet och varumärke.
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1.5 Forskningsfråga

1.5.1 Huvudfrågor
Hur arbetar TV4 med personliga profiler?

Varför arbetar TV4 med personliga profiler?

1.5.2 Delfrågor
För att komma fram till svaren på huvudfrågorna valde vi att arbeta utifrån ett antal delfrågor.

- Hur arbetar företaget med sitt varumärke?

- Vilken roll har profilerna för att stärka varumärket?

- Hur används profilerna i de olika kanalerna?

- Hur används profilerna i marknadskommunikationen?

- Fungerar det att arbeta med profiler, i så fall varför?

1.6 Avgränsningar 
Med anledning till att det här ämnet berör ett brett område har vi valt att göra följande 

avgränsningar:

Vi har valt att undersöka ämnet från ett företagsperspektiv, det vill säga hur TV4 ser på hur de 

arbetar med sina profiler för att stärka sitt varumärke och sin företagsidentitet. Vi väljer därför 

att inte ta med tittarnas eller de anställdas perspektiv då vi inte tycker att detta är relevant för 

uppsatsen.

Vi valde att fokusera på ett företag istället för att jämföra olika kanaler för att på så sätt få en 

djupare inblick hur arbetet med profiler fungerar. 

Vi har på grund av vårt företagsperspektiv valt att göra intervjuer med personer främst ifrån 

TV4:s företagsledning på huvudkontoret i Stockholm. Detta för att det där de tar de 

övergripande besluten om hur kanalen skall arbeta och hur lokalkanalerna skall arbeta.
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1.7 TV4-Gruppen
Bolaget TV4 AB också benämnt TV4-Gruppen, ägs av Bonnierkoncernen. TV4-Gruppen är

ett bolag som i huvudsak finansieras genom annonsintäkter. Företaget leds av VD Jan 

Scherman tillsammans med en företagsledning. Denna företagsledning består av 14 direktörer 

och chefer. TV4-Gruppen har tre olika affärsområden. De är allmänkanalerna, nischkanalerna 

och TV4 Nya medier. Till allmänkanalerna hör huvudkanalen TV4 och kanalen TV4 Plus. 

Till nischkanalerna hör kanalerna TV4 Film, TV4 Fakta, TV400, TV4 Komedi, TV4 Guld, 

TV4 Science fiction samt TV4 Sport. TV4 Nya medier producerar webbplatser, mobila 

tjänster och text-TV (www.tv4.se).

1.8 Begreppsförklaring
TV4 - när vi i vår uppsats skriver TV4 menar vi TV4-Gruppen som företag.   

TV4 kanalen – när vi pratar om TV4 kanalen menar vi huvudkanalen

Nischkanalerna – med begreppet nischkanal innefattar vi kanalerna TV4 Film, TV4 Fakta, 

TV400, TV4 Komedi, TV4 Guld, TV4 Science fiction samt TV4 Sport. I vissa avseenden har 

även TV4 Plus nämnts som en nischkanal. Anledningen till det är att de tidigare var del av 

nischkanalerna. 

TV4 Sport – Begreppet menar den kanalen som finns under nischkanalerna. Däremot 

benämner vissa intervjupersoner ”sporten” eller ”inom sport”, då menas sporten generellt på 

både huvudkanalen och nischkanalen. 

TV-profil – med begreppet TV-profil menar vi en programledare eller en känd person som 

har en stark personlighet. En TV-profil har en stark koppling till olika värden och är känd av 

allmänheten genom TV. 

Stationsgrafik –Det vi menar med stationsgrafik är TV4:s vinjett som visas emellan reklam 

och program.

Tonalitetsord – Det är ett antal ord som TV4 arbetar efter för att ge varje enskild kanal en 

karaktär eller speciell ton. Kanalen TV4 Plus ska exempelvis vara inspirerande. 
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2. Metod

2.1 Forskningsstrategi 

2.1.1 Induktion & Deduktion
Induktion och deduktion är två olika och motsatta strategier i det vetenskapliga arbetet. 

Deduktiv ansats handlar om att forskaren initialt lägger tyngdpunkt på begreppsplanet, medan 

i induktiv ansats läggs fokusen först på empirin för att sedan formulera begrepp i form av 

hypoteser eller teorier (Backman 1998:48). I vår undersökning valde vi att ha en induktiv 

ansats i och med att det var mest naturligt och i linje med studiens syfte och forskningsfråga. 

Innan vi valde teorier ville vi undersöka hur det fungerar i verkligheten och hur de berörda 

företaget arbetar med TV-profiler i praktiken. Vi hade en hypotes, en idé om hur vi trodde att 

arbetet med TV-profiler fungerar för TV4. Vi kunde utifrån ytliga observationer se att TV4 

fokuserar på sina profiler. Det vi ville undersöka var om TV4 medvetet arbetar med sina 

profiler och i så fall, på vilket sätt. Innan empirin samlades in studerade vi TV4:s organisation 

och fakta om mediesamhället för att få en uppfattning om företaget och de omgivande 

faktorer som påverkar. Syfte var att kunna forma intressanta frågor för att i sin tur få ut så 

mycket som möjligt av intervjuerna.

2.1.2 Deskriptiv eller Explorativ
En fallstudie kan ha olika avsikter, den kan vara deskriptiv, beskrivande eller explorativ, 

förklarande och undersökande (Backman 1998:49). Vår studie är mer explorativ än deskriptiv. 

Webb (2002:22) menar att en explorativ undersökning är användbar främst i början av en 

undersökning då kunskapsnivån av ett ämne är relativt låg. I och med att det fanns begränsad 

litteratur och tidigare forskning för hur TV-kanaler arbetar med TV-profiler och varför, 

styrdes vår undersökning i början av att lära oss mer om ämnet. När vi sedan hade fått en

förståelse för hur TV4 arbetar med profiler ville vi även ha en anledning till varför. Således 

ändrades vår studie till att ha en deskriptiv avsikt. Patel & Davidsson (2003:13) menar att det 

går att börja med en explorativ studie som genom sin allsidiga belysning av problemområdet 

visar vad man bör inrikta sig på vid den deskriptiva studien. 
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2.1.3 Kvalitativ metod
Vi valde att ha en kvalitativ forskningsansats med djupgående intervjuer för att få en djupare 

förståelse för hur och varför TV4 arbetar med profiler som de gör. Syftet med den kvalitativa 

intervjun är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, till exempel 

den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen (Patel & Davidsson 

2003:78). Vi ville höra flera personers åsikter för att kunna dra kopplingar samt för att hitta 

anledningar eller skäl till deras arbete. Webb (2002:111) menar att en kvalitativ undersökning 

används för frågor som hur och varför, till skillnad från kvantitativ där forskningen används 

för frågor som, hur många. I och med att våra forskningsfrågor präglades av hur och varför 

var det således naturligt att ha en kvalitativ forskningsansats. Alternativt hade vi kunnat 

undersöka publikens uppfattning med hjälp av en kvantitativ metod, så som enkäter, men i 

och med att vi ville ha ett företagsperspektiv på vår uppsats ansåg vi att kvalitativa intervjuer 

med företagsledningen var lämpligast för vår del.

2.2 Undersökningsteknik

2.2.1 Urval 
Vi valde personer i TV4:s ledning då vi antog att de var mest insatta i ämnet och som kunde 

förklara hur profiler kunde användas och varför de är så viktiga. Även för att vi ville få en bild 

av det utifrån ett ovanifrånperspektiv då vi var övertygade om att personerna i fråga hade en 

stark helhetsbild både vad det gäller företagsekonomiska utsikter som mediekommunikativa. 

Ännu en anledning till varför vi valde personer i ledningen var för det är de som tar de flesta 

besluten i organisationen. Vi valde således inte ut personer av en statistisk anledning utan 

snarare ur ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval menar Bryman & Bell (2005:587)

är ett urval som görs för att enheterna är lättillgängliga för forskaren. 

”I den kvalitativa ansatsen utväljs personer (informanter) via andra än statistiska kriterier, 

och dessa kan fortlöpande ändras, allt i syfte att medge ökad förståelse och insikt” 

(Backman 1998:53)

Vi valde även att intervjua en extern person för att få en utomståendes bild av ämnet. Ida 

Larsson ansåg vi kunde ge oss förkunskaper och idéer för intervjuguidens utformning.



________________________________________________________________________
13

2.2.2 Intervjuguide
Vi valde att arbeta utifrån en semistrukturerad intervju. Med det menar Bryman & Bell 

(2005:361) att forskaren utgår från en intervjuguide som innehåller olika teman som ska 

beröras, på det sättet blir intervjupersonerna fria till att svara på sitt sätt. Denna 

intervjuprocess är flexibel då frågorna inte behöver komma i den ordning som intervjuguiden, 

forskaren har möjlighet att lägga till frågor utan att dessa varit med i intervjuguiden. Som 

följd av detta kan undersökningens fokus anpassas efter de viktiga frågorna som dyker upp

under intervjun (Bryman & Bell 2005:361,363). Vi ville att personerna vi intervjuade skulle 

känna att de kunde prata fritt om det som de ansåg var viktigt och relevant men samtidigt ville 

vi inte att svaren skulle sväva iväg allt för mycket från ämnet därför hade vi vår intervjuguide 

som satte ramen för intervjun. 

2.2.3 Genomförande av intervjuer 
Innan mötet med varje intervjuperson valde vi att e-posta vår intervjuguide samt syftet med 

vår intervju till dem för att de skulle kunna förbereda sig och kunna svara på frågorna på ett 

bra sätt. Webb (2002:23) menar att djupintervjuer ger djup och värdefull data om atmosfären 

är fri från påtryckningar på personen samt om personen känner att hon eller han kan säga vad 

som helst utan att bli förlöjligad. Vi tror dock att detta inte var aktuellt i och med att våra 

intervjupersoner är vana att bli intervjuade. Vi tror snarare att det var viktigt för våra 

intervjuer att vi hade en tid avsatt med dem samt att intervjuerna inte skulle störas av mobiler, 

medarbetare, mejl eller annat. 

Tre personer intervjuade vi på telefon då personerna i fråga hade svårt att hitta en tid för 

intervju. Webb (2002:74) menar att en av svårigheterna med telefonintervju är att skapa en 

vänskaplig trovärdighet mellan forskaren och respondenten och att intervjupersonen därför 

inte får samma trygghet av forskaren. Detta var något vi var medvetna om och som vi tänkte 

på när vi ringde våra intervjupersoner. För att skapa en form av trygghet gav vi dem mycket 

information i förväg och väntade lite med att ställa våra frågor. Den enda intervjun som vi 

medvetet valde att göra på telefon var intervjun med Ida Larsson, delvis på grund av det 

geografiska avståndet men också för att vi ansåg att samma trovärdighet inte behövdes. Dock 

fungerade det bra då Ida var väldigt öppen och villiga att berätta saker. 

Vi valde att spela in alla intervjuer på en MP3 spelare med ljudupptagning. För att spela in en 

intervju krävs intervjupersonens tillstånd menar Patel & Davidsson (2003:83). Därför frågade 



________________________________________________________________________
14

vi alla intervjupersoner om lov innan vi spelade in. Anledningen till att vi spelade in intervjun 

var dels för att vi misstänkte att intervjupersonerna skulle ha mycket att säga men också för 

att ha som underlag för vår skriftliga text. Fördelen med inspelning är att intervjupersonens 

ord spelas in exakt (Patel & Davidsson 2003:83). På så sätt kunde vi när som helst gå tillbaka 

och lyssna flera gånger. Patel & Davidsson (2003:83) menar att en nackdel med att spela in är 

att närvaron av bandspelaren kan påverka intervjupersonens svar. Då MP3 spelaren var 

väldigt liten och diskret ansåg vi att det inte påverkade nämnbart.  

2.3 Intervjupersoner

2.3.1 Ida Larsson, Varumärkesstrateg och projektledare på företaget Differ
Ida Larsson arbetar på företaget Differ som är Skandinaviens ledande managementkonsult, 

specialiserad på varumärken och kommunikation. Differ fokuserar på varumärkes- och 

kommunikationsfrågor och hjälper andra företag med att stärka deras konkurrenskraft genom 

att hjälpa dem att utveckla deras differentiering. Ida Larson arbetar med att hjälpa olika 

företag med deras strategiutveckling, implementering och varumärkesstrategier internt och 

externt.

Anledningen till att vi valde att intervjua Ida Larsson var för att hon är en person som har 

mycket kunskap om varumärken och varumärkesuppbyggnad. Syftet med hennes intervju var 

att vi skulle få en starkare förståelse av varumärken och hur företag kan bygga upp ett starkt 

varumärke samt hur man använder det i praktiken. Vi ville med hjälp av hennes intervju 

förbereda oss med att öka vår kunskap inom det aktuella ämnet samt få idéer som skulle ligga 

till grund för våra kommande intervjuer med personer från TV4.

2.3.2 Gunnar Gidefeldt, Marknadschef på TV4, Biträdande 
kommunikationsdirektör 
Gunnar Gidefeldt har hand om all extern marknadsföring från TV4-Gruppen vilket innebär att 

han arbetar med marknadsföringen mot tittarmarknaden, som inkluderar konsumenten, tittare, 

besökare på nätet samt marknadsföringen till reklamköpare, business to business annonsering. 

Till viss del arbetar han även med marknadsföring som sker mot distributörer.

Vi valde att intervjua Gunnar Gidefeldt på grund av hans arbetsposition. Marknadschefen är 

den personen som är insatt i företagets värderingar, ledord, mål och visioner samt vet hur de 

arbetar med sin kommunikation. Vi ville ta reda på hur TV-profilerna kunde användas i detta 
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arbete, samt vilken betydelse profilerna har för TV4 utifrån ett marknadsekonomiskt 

perspektiv.

2.3.3 Fredrik Arefalk, Programchef på TV4 Allmän
Arefalks arbetsposition innebär att han arbetar med renodlad beställarverksamhet. Hans 

uppgift är att välja ut vilka program som skall visas och beställa dem. Arefalk arbetar med att 

göra tablåer för drama, komedi och stora evenemang, dock inte nyheter och sport. Arefalk har 

ett nära samarbete med programdirektören Åsa Sjöberg och Peter Lindström som är kanal och 

tablådirektör. 

Fredrik Arefalk valde vi att intervjua främst för att han arbetar på huvudkanalen. Kanalen når 

en stor grupp människor och därför tyckte vi att det skulle vara intressant att se vilka faktorer 

det är där som påverkar användandet av TV-profiler. Det var också på den kanalen vi hade 

uppmärksammat att de mest fokuserar på profiler. Vi ville även få en brädd på våra intervjuer 

för att se hur de olika kanalerna arbetade med TV-profiler och jämföra de eventuella 

skillnaderna sinsemellan dem.

2.3.4 Johan Kleberg, VD för TV4 Sport, Biträdande chef för nischkanalerna
Johan Kleberg sitter med i TV4-Gruppens företagsledning och är VD för TV4 Sport och 

biträdande chef för nischkanaler. Han är ansvarig utgivare för TV4 Sports innehåll samt 

ansvarig för TV4 Sports resultat.  

Vi ville med hans intervju se om de arbetar med profiler inom sporten på TV4 och i så fall,

hur de arbetar med det där och varför. Johan Kleberg är även biträdande chef för 

nischkanalerna vilket vi ansåg var ännu en anledning till att vi intervjuade honom för att se 

om Cecilia Beck-Friis som är chef för nischkanalerna hade samma syn på det hela som han.

2.3.5 Cecilia Beck-Friis, Chef för Nischkanalerna
Cecilia Beck-Friis sitter med i TV4-Gruppens företagsledning. Cecilia Beck-Friis är strategisk 

ansvarig för att driva och utveckla nischkanalerna samt att arbeta med nya kanaler och nya 

marknader.

Vi ansåg att Cecilia Beck-Friis var en perfekt person för vår uppsats att intervjua, då vi ville 

få svar på om det fanns någon skillnad i arbetet med profilerna mellan huvudkanalen och 

nischkanalerna samt någon skillnad mellan de olika nischkanalerna i sig och varför.

2.3.6 Mattias Fyrenius, Chef för TV4 Nya medier
Mattias Fyrenius sitter också med i företagsledning. I Nya medier ingår allt som inte är inom 

de traditionella TV-kanalerna, till exempel webben, mobilen och text-TV. 
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Nya medier är något som ligger i tiden därför kändes det självklart att kontakta Mattias 

Fyrenius för att höra hans syn på det hela. Vi ville få svar på om de arbetar med profilerna på 

andra plattformar än på kanalerna, då främst på deras hemsida och varför. Vi var även nyfikna 

på att ta reda på vilka kopplingar som finns sinsemellan nya medier och de resterande delarna 

av TV4, inte minst mellan deras hemsida och de olika kanalerna.

2.4 Validitet och reliabilitet
Reliabilitet handlar om i vilken mån en undersökning är efterforkningsbar. Frågan är då om 

resultaten från en undersökning blir det samma om undersökningen skulle göras om på nytt 

eller om resultatet påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser (Bryman & Bell 

2005:48). I och med att vår studie handlar om att studera en organisation och deras sätt att 

arbeta med olika strategier blir det svårt för en annan forskare att få exakt samma resultat då 

miljön på företaget är i konstant förändring. I och med att alla intervjuer finns inspelade och 

att våra intervjufrågor finns bifogade anser vi att det går att efterforska på samma material. 

Resultatet kanske inte skulle visa exakt samma sak men det skulle inte bero på vår 

undersökning utan förändringen av organisationens omgivning. På så sätt anser vi att vårt 

material är pålitligt.

Bryman & Bell (2005:48) menar att validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som 

genererats från en undersökning hänger ihop eller inte. Vår empiri är tillförlitlig i den mån att 

intervjupersonerna har granskat det vi har skrivit och godkänt att vi uppfattat det som sagts 

utan feltolkningar. Eftersom slutsatserna är dragna på basis av vår empiri anser vi därför att 

vår studie har validitet. Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som 

utformats i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter det begreppet (Bryman & Bell 2005:95).

Trots att vi hade generella frågor från början och valde en bred ansats så var syftet att få en 

bild av företagets arbete med profiler. De frågor vi hade i vår intervjuguide var alla relevanta 

för de vi ville mäta och de svar vi fick ut var en klar bild av hur de arbetar med profiler och 

varför. Webb (2002:148) menar att validitet och reliabilitet hänger ihop och att om en studie 

har validitet så har den även reliabilitet.
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2.5 Metodproblem
Vi valde att skicka vår intervjuförfrågan via e-post med en förklaring av vår studie samt vårt 

syfte. På så sätt skulle intervjupersonerna ha tid att fundera över om de ville ställa upp eller 

inte. Ett problem vi hade var att intervjupersonerna diskuterade med varandra om vem som 

skulle ställa upp. Vissa av de personer vi ville ha med avböjde på grund av att de ansåg att de 

personer vi hade fått tag i skulle ge samma svar. Detta problem löste sig ändå i och med att de 

personer som ställde upp kunde representera alla avdelningar.

Ett annat problem som vi stötte på i vår studie var svårigheten i att hitta en tydlig struktur. Det 

var mest tydligt i analysen i och med att vi under forskningsprocessens gång, hade analyserat 

och diskuterat sinsemellan och på ett sätt redan gjort analysen verbalt och mentalt. Backman 

(1998:54) menar att analysen kan underlättas om en viss strukturering förbereds innan 

datainsamlingen. Vi valde att inte ha en klar struktur från början för att vi ville att personerna 

vi intervjuade skulle skapa ramen för vårt arbete och inte bestämma i förväg exakt vad vi ville 

få ut av vår studie. Bryman & Bell (2005:317) menar att den kvalitativa forskningen ofta 

strävar efter att inte inskränka eller begränsa undersökningen, vilket författarna menar att 

forskaren undviker genom att ställa generella och inte för specifika frågor. De menar vidare 

att en minimal struktur förmodas öka möjligheten att på riktigt fånga de perspektiv som de 

studerade personerna omfattar (Bryman & Bell 2005:317). Genom att inte ha en klar struktur 

från början gjorde att vi fick ut mycket användbar och intressant empiriskt data som vi ville 

redovisa. Det blev en utmaning att hitta den rätta strukturen i och med att vi ansåg att allt var 

intressant. 

2.6 Metodreflektioner
I och med att vår studie präglas av väldigt breda frågor som hur och varför så var vi tvungna 

att begränsa oss och välja ut delar av den insamlade empirin som vi ansåg var mest relevant 

och viktigt för att komma fram till olika slutsatser. En av de kritikerna som finns för kvalitativ 

forskning är detta, att kvalitativa forskare är alltför impressionistiska och subjektiva (Bryman 

& Bell 2005:318). Författarna menar att kvalitativa resultat alltför ofta bygger på forskarens 

osystematiska uppfattning om vad som är viktigt och betydelsefullt och även på det nära och 

personliga förhållandet som de etablerar med undersökningspersonerna. Dock anser vi att den 

empiri som vi valde att ha med är relevant för att besvara våra forskningsfrågor. 
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3. Teori

3.1 Marknadskommunikation
Fill (2006:1) förklarar att marknadskommunikation handlar om att kommunicera med olika 

intressenter och omgivning för att öka deras förståelse för andras intentioner och en 

uppskattning av värdet av de produkter eller tjänster som ett företag erbjuder. Effektiv 

kommunikation är extremt viktigt för en organisation. För att leverera meddelandet till 

konsumenter, potentiella kunder, leverantörer, finansiärer anställda med mera, använder 

organisationen olika medier. Medier som används är exempelvis tryckta medier, etermedier, 

bio och nu allt mer ökande, digitala medier och Internet. Inom marknadskommunikation finns 

fem huvudsakliga verktyg: annonsering, sales promotion, personlig försäljning, public 

relations och direktmarknadsföring. En blandning av de verktyg som används och de medier 

som väljs skapar marknadskommunikationen (Fill 2006:1,4).

3.2 Varumärke
Fill (2006:22) skriver att marknadskommunikation spelar en stor roll för skapandet av ett 

varumärke och det är på grund av marknadskommunikation som en produkt blir ett 

varumärke. Kotler et al (1999:571) förklarar att ett varumärke är ett namn, term, tecken, 

symbol eller en kombination av alla vars uppgift är att identifiera produkten eller tjänsten hos 

ett företag för att differentiera sig från sina konkurrenter. Varumärket är otroligt viktigt för 

produkten eller tjänsten. Varumärket kan skapa ett värde för produkten. Att utveckla ett 

välkänt varumärke för en produkt tar lång tid och det krävs mycket tid med 

marknadsföringsinvesteringar som exempelvis annonsering och promotion. Varumärket säger 

något om produkten och starka varumärken har en stark lojalitet av konsumenten. En bra 

marknadsförare skall kunna skapa, behålla, förstärka och förhöja företagets varumärke. 

Utmaningen med varumärket är att utveckla en djup mening eller associationer till 

varumärket. Sedan måste företaget bestämma vilka associationer som skall kopplas till 

varumärket, hur de vill bygga upp sin varumärkesidentitet.
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3.2.1 Värderingar
Isabelle Werner Runebjörk (2004:50) skriver att en värdering är hur vi bedömer något. Hur vi 

bedömer om något till exempel om det är gott, gör ont, är rätt eller fel osv. Värderingar kan 

ligga på olika nivåer det kan vara allt ifrån saker som meningen med livet eller bästa TV-

kanal. Dessa värderingar vi har, inom vår livssituation styr eller påverkar vad vi gör, hur vi 

kommunicerar osv. Inom en organisation är de grundvärderingarna som finns där avgörande 

för företaget kultur, kommunikationsklimatet samt gemenskapen på arbetsplatsen fortsätter 

Werner Runebjörk. Ett varumärke kan förknippas med ett antal värden. Ett företags 

värderingar är en slags bas eller utgångspunkt som de kan utgå ifrån. Den ska företag kunna 

använda sig av när de tar beslut samt vid frågor om vad som är möjligt och inte. På senare tid 

har företagsvärderingarna kommit i ett alltmer fokus, till exempel i det interna arbetet där 

företag bland annat vill skapa goda företagskulturer.

3.2.2 Differentiering & Positionering
Armstrong & Kotler (2008:50) skriver att när företaget har bestämt sig för vilket segment av 

marknaden de vill nå så måste de bestämma sig för hur de ska differentiera sina produkter för 

varje målgruppssegment och vilken position de vill ha i de olika segmenten. Armstrong & 

Kotler anser att en effektiv positionering börjar med att man differentierar företagets 

erbjudanden till marknaden, hur de kan ge mer värde till kunden. En produkts position är den 

platsen produkten eller tjänsten ockuperar av andra konkurrenter i konsumentens huvud. 

Marknadsförarens mål är att utveckla en unik marknadsposition för deras produkt. En 

produkt/tjänst som är exakt som en annan produkt/tjänst har kunden inga skäl till att köpa.

3.2.3 Varumärkespositionering
Armstrong & Kotler (2007:215) förklarar att man kan positionera sitt varumärke på tre olika 

sätt, genom attribut, fördelar eller tro och värde. Med attribut menas till exempel 

positioneringen av produktens innehåll, till exempel produktens goda smak. Varumärket kan 

även positionera fördelar, då visas istället resultatet till exempel, Harley Davidsson ger 

äventyr. Den sista varumärkespositioneringen fokuserar på tro och värde vilket är det 

starkaste sättet att positioneras sig på. Den ligger på en djup och känslosam nivå, kunden kan 

exempelvis få en känsla av att de med hjälp av en tandkräm kan få ett vackert leende för 

resten av livet. 
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3.3 Företagsidentitet
I likhet med varumärket är företagsidentiteten en bärare av ett budskap och budskapet skall 

adressera de behov som finns hos motparten (Treffner & Gajland 2001:76). De val som 

potentiella kunder gör hänger starkt samman med de mentala föreställningar de har av 

organisationen menar Heide (2005:169). Cheney & Christensen (2001) anser att det är viktigt 

för ledningen att kommunicera bilder av verkligheten även till de anställda, för att om inte 

organisationsmedlemmarna är införstådda med organisationsidentiteten så är det svårt att 

kommunicera ett konsekvent budskap till omvärlden (Heide 2005:169). En tydlig 

organisationsidentitet är viktig för att veta vad organisationen står för. Då det gäller nya 

produkter är det en fördel eftersom det minskar potentiella kunders osäkerhet för 

organisationen (Heide 2005:169). Larsson (2001:99) menar däremot att organisationens 

önskade bild som de vill förmedla stämmer däremot sällan överens med omvärldens bild av 

den (Larsson 2001:99).

3.3.1 Image, Profil & Identitet
Larsson (2001:96,97) menar att profil och image är två målinriktade begrepp som rör hela 

organisationen. Image är den uppfattning och bild som omgivningen har av organisationen. 

Att skapa en image är centralt i näringslivet idag på grund av att människor har en starkare 

relation till företaget och varumärket än för produkten. Armstrong & Kotler (2007:187)

förklarar att för att skapa en stark och utmärkande image krävs ett kreativt och hårt arbete. En 

organisations image är inte något som skapas över en natt, det är en process som tar tid. 

Profil, enligt Falkheimer (2002:106) står för den bild som organisationen önskar att förmedla 

till sin omgivning. Det är den bild som organisationen vill ha av sig själv i allmänhetens och 

omgivningens ögon (Larsson 2001:97). Grönroos (1996:54) menar att om inte företaget har 

en känd och accepterad profil så intresserar sig inte den kundgruppen organisationen riktar sig 

till, för företagets marknadsföringsåtgärder. Profilen blir på grund av det en otroligt viktig del 

i marknadsföringen. Att ett företag har en profil är en förutsättning för att hela verksamheten

skall fungera förklarar Grönroos. Det är dock vanligt att organisationsledningen tror att bilden 

som de har är samma som omgivningens bild av dem, men i verkligheten associeras 

organisationen via sitt namn med helt andra värden (Falkheimer 2001:106).

Identitet är ett annat begrepp som består av den djupare helhetsbild företaget har av sig själv, i 

förhållande till andra organisationer. Identitet handlar om hur organisationens medlemmar 
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som kollektiv uppfattar och uttrycker sin karaktär genom sin självkännedom (Larsson 

2001:98). Larsson (2001:98,99) skriver att idealet är att företagets profil och image ska 

stämma överens. Det gäller att skapa likhet mellan begreppen genom att antingen stärka 

profilen för att försöka påverka imagen eller möjligen genom att ändra profilen om den inte 

visar sig vara realistisk i förhållande till omvärldens syn. 

3.4 Personer som varumärkesidentiteter
David E. Carter (1999:68) beskriver att vissa företag använder sig av personer som 

varumärkesidentiteter, detta för att stärka sitt varumärke. I marknadskommunikation är det 

vanligt att företag använder sig av talesmän för att skapa trovärdighet i de budskap som 

företaget vill förmedla. Dessa talesmän ses av publiken som sändaren av ett budskap, men de 

är i själva verket bara de som förmedlar budskapet mellan sändaren och publiken (Fill 

2006:40). Fill (2006:40) menar att det finns fyra typer av personer eller karaktärer som 

används. De är experten, kändisen, företagsledaren och konsumenten. Genom att använda sig 

av symbolism, stereotyper och identifikationer kan dessa talesmän eller karaktärer snabbare 

etableras hos mottagaren och skapa en referensram. Det gör att mottagaren inte ifrågasätter 

budskap som kommer från en sådan karaktär menar Fill. Ett läkemedelsföretag som ska göra 

reklam för värktabletter kan exempelvis använda sig av en person i reklamen som är klädd 

som en läkare med vit rock och glasögon. Personen uppfattas då som en läkare och blir en 

trovärdig informationskälla. De olika karaktärerna används i olika syften, experten används 

för att skapa trovärdighet medan en kändis skapar intresse och uppmärksamhet. Användandet 

av kändisen bidrar även till att meddelandet utmärker sig i det brus som finns på många 

marknader (Fill 2006:40). David E. Carter (1999:68) menar att det tar tid att bygga upp en 

identitet för en person men att när de väl är etablerat så ökar det enormt 

varumärkesidentitetens igenkännande.

3.4.1 Kända personer i annonsering
Användandet av kändisar och idrottare inom annonsering hade en stor ökning under 1990-

talet (Fill 2006:40). Markman (2005) menar att samhället har blivit allt mer besatt av kändisar 

och att kändisar säljer lika bra som sex. Människor vill se ut som dem, klä sig som dem och 

köpa samma produkter som dem. Kändisar är de som bestämmer vad som är populärt och inte 

(Cooper & Burry 2005:96). Hesmondhalgh (2005) exemplifierar olika grupper av företag som 

kan tjäna på att arbeta med kända personer. En av dessa grupper är underhållningsinstitutioner 
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så som film- och TV-företag, där kändisar kan användas för att marknadsföra sina produkter. 

En annan grupp är nyhetets- och underhållningsmedier, där kändisar bidrar till att fylla plats 

och sändningstider samt att sälja publicitet eller höja publiksiffrorna. Tidningar, magasin, tv, 

radio och Internet är exempel på företag från den gruppen.(Evans & Hesmondhalgh 2005:99).

När kändisar används i annonsering är det viktigt att vara medveten om vilka problem som 

kan uppstå menar Fill (2006:40). Företaget bör tänka igenom om kändisen stämmer överens 

och passar med varumärkets identitet samt om kändisen kommer att bli accepterad av 

målgruppen. De bör även tänka på den långsiktiga relationen mellan kändisen och 

varumärket. Anledningen till det är att företaget ska ha en tanke om vad som kan hända om en 

person ändrar ett beteende. Där är det viktigt att ha en bild av vilken påverkan en 

beteendeändring skulle ha på målgruppen och på deras attityd mot varumärket (Fill 2006:40).

3.5 Uses and gratification theory
Uses and gratification theory är en modell för hur och varför en individ använder olika medier

(Lull 2000:101ff). Den handlar om individens behov och de mediebaserade metoder som 

individen skapar för att tillfredsställa de behoven. Författaren skiljer på bemärkelsen behov 

genom att dela in dem i fysiska behov och abstrakta behov. De fysiska behoven är medfödda 

behov som människor inte kan leva utan som exempelvis mat, vatten och sömn. De senare 

behoven är de som en person inte har med sig från födseln men som är viktiga för människans 

erfarenheter. Herbert Marcuse (1964) delar in dem i sanna och falska behov. Där de sanna är 

de Lull kallar för fysiska behov medan falska behov, är behov som är skapade av dem som 

har makten i samhället (Falkheimer 2001:181). 

Det Lull menar med modellen är att människor rutinmässigt vänder sig till medierna för alla 

möjliga sociala orsaker. Massmedierna erbjuder metoder för att tillfredsställa de mänskliga 

behoven (Lull 2000:107). Lull (1980,1990) menar att människor kan använda TV för att 

exempelvis illustrera deras erfarenheter och känslor, skapa en gemenskap med andra, delta i 

en konversation och på det sättet få en social gemenskap, minska interpersonell ångest och 

sätta agendan i ett samtal. TV används även av människor för att få psykisk och verbal 

kontakt, avkoppling, behålla relationer, för att lösa problem och för att stötta olika åsikter 

(Lull 2000:110). Ett konkret exempel på hur personer använder sig av TV, är en person som 

känner sig ensam och vill socialisera sig med andra människor men som är för blyg för att 
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göra det i en typisk social situation. Istället kan denna person vända sig till TV för interaktion 

och tillfredsställelse. Genom parasocial interaktion med nyhetsankare eller programledare kan 

personen tillfredställa behovet av social tillhörighet (Lull 2000:108).

Det finns inga universalregler för hur sändaren ska nå sin mottagare men alla är mer eller 

mindre mottagliga för påverkan menar Falkheimer, däremot är det viktigt att förstå sin 

mottagare och ha kunskap om hur varje individ tänker för att kunna anpassa budskapet efter 

dennes föreställningsvärld (Falkheimer 2001:93).

Jönsson & Strömbäck (2007:142) menar att medier som styrs av en kommersiell logik måste 

vägledas av publikens intressen, annonsörernas intressen av publiken och av kostnaderna för 

att skapa det medieinnehåll som kan nå den publik som annonsörerna vill åt. Författarna 

menar att det finns ett starkt tryck på marknadsorienterade medier att analysera publikens 

intressen och självupplevda behov samt att utforma ett medieinnehåll som är så billigt som 

möjligt och som kan nå just de målgrupper som annonsörerna är intresserade av att nå. Ju mer 

publik som motsvarar de målgrupper annonsörerna vill nå desto mer kan medierna ta betalt av 

annonsörerna. Jönsson & Strömbäck (2007:147) menar att i och med att en ökad 

publikorientering är en effekt både av den ökade konkurrensen i sig och av de kommersiella 

mediernas behov av att fånga de publiker som är intressanta för annonsörer, kommer 

journalistiken att påverkas av de existerande och önskade publikernas intressen, smak och 

upplevda behov.

3.6 Mediekonkurrens på olika marknader
Jönsson & Strömbäck (2007:45,46) menar att det för medier är centralt att vara verksam på 

flera olika marknader på en och samma gång. Kommersiella medier är i behov av kapital, 

publik och ett attraktivt medieinnehåll som de får genom relationer i de olika marknaderna. 

Jönsson & Strömbäck skriver att det går att identifiera sex olika marknader, som var och en 

karakteriseras av sina specifika utbyten och relationer, fyra av dem är:

På Publikmarknaden konkurrerar medierna om publikens uppmärksamhet, och för att vinna 

den erbjuder de ett innehåll som de förväntar sig att publiken ska finna är attraktivt. Denna 

marknad är den av de sex som kan ses som viktigast i och med att människors 

uppmärksamhet är nyckeln till framgång i de andra marknaderna (Jönsson & Strömbäck 
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(2007:88). Konkurrensen om publiken är hårdast mellan medier som med likartat 

medieinnehåll försöker nå samma målgrupper (Jönsson & Strömbäck 2007:46). Jönsson & 

Strömbäck (2007:147,148) kallar mediernas innehåll som de kan använda sig av i 

konkurrensen om publiken uppmärksamhet för ett slags konkurrensmedel. De menar vidare 

att medierna och medieinnehållet inte får avvika allt för mycket från publikens förväntningar 

och från de värden som uttrycks genom varumärket. Ett exempel kan vara då ett medieföretag 

bygger upp förväntningar hos publiken på att en nyhetsavdelning är allsidig och seriös, då är 

det inte möjligt att låta innehållet präglas av för mycket kommersiell logik (Jönsson & 

Strömbäck 2007:147,148).

På Annonsmarknaden skriver McManus (1994) att medier erbjuder publikens uppmärksamhet 

mot annonsintäkter (Jönsson & Strömbäck 2007:44). Förutsättningen för att ha framgång på 

annonsmarknaden beror på andelen allmän eller specialiserad publik som medieföretaget kan 

erbjuda sina annonsörer. Det finns en stark koppling mellan framgång på publikmarknaden 

och framgång på annonsmarknaden (Jönsson & Strömbäck 2007:46). För att lyckas på 

annonsmarknaden gäller det dock inte enbart att nå en stor publik menar författarna utan 

också att nå en stor publik i rätt segment. Det vill säga de segment som bedöms vara mest 

köpstarka eller på annat sätt mest intressanta i förhållande till en viss produkt som 

annonsörerna vill göra reklam för (Jönsson & Strömbäck 2007:83).

Bourdieu (1998) menar att medierna konkurrerar på Symbolmarknaden om att ha ett 

symboliskt kapital, det finns en eftersträvan av legitimitet och trovärdighet (Jönsson & 

Strömbäck 2007:49). Det hänger samman med mediernas position i samhällsdebatten samt 

deras självbild och hur de vill uppfattas generellt och hos deras målgrupper. Trovärdigheten 

skiljer sig för vilken typ av kanal det är. En underhållningskanal behöver trovärdighet som bra 

underhållare medan ett nyhetsmedium behöver trovärdighet som auktoritet och 

nyhetsförmedlare. I utbyte mot socialt kapital erbjuder medierna olika typer av innehåll 

beroende på vilka sociala kapital som eftersträvas och vilka som erbjuder det (Jönsson & 

Strömbäck 2007:49). Symboliskt kapital är viktigt för kanaler som har sändningsavtal med 

staten i och med att dessa sändningsavtal utgör villkor för deras sändningsrätt (Jönsson & 

Strömbäck 2007:44).
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På Personalmarknaden konkurrerar medierna om att ha den bästa personalen. Målet är att få 

den bästa personalen som ger mest valuta för pengarna. Vad som är bäst skiljer sig åt mellan 

olika företag och program, men det kan röra sig om kompetent personal med stort kunnande 

om till exempel teknik eller politik, likväl som färgstarka personligheter som kan tänkas locka 

publik till programmen. Det handlar om att producera en produkt som tilltalar publiken. De 

färgstarka profilerna förknippas med kanalen och kan fungera som ett sätt att locka tittare till 

olika program (Jönsson & Strömbäck 2007:85,86).
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4. Empiri  

4.1 Varumärket TV4
Marknadschefen Gunnar Gidefeldt förklarar att det finns en mängd olika metoder för hur man 

kan arbeta med varumärken. TV4 har valt en metod som heter Brand map, vilket är en 

varumärkesplattform som allt utgår ifrån. Den bygger på vad de själva vill vara men också på 

tittarnas uppfattning om vad varumärket står för. TV4:s brand map består av en vision, 

mission, målgrupp, positionering, värderingar och ett antal tonalitetsord. Grunden i företagets 

brand map är visionen. Sedan arbetar de dagligen med en mission, vad de ska vara varje dag 

för att nå visionen. Målgruppen används för att veta vilka de vänder sig till och positionering 

för hur de skiljer sig åt från alla andra medier, TV-kanaler och Internetsajter. 

”Han menar att visionen, missionen, målgruppen, positioneringen är skelettet och att 

tonalitetsorden är de som klär skelettet”

(Gunnar Gidefeldt)

TV4:s grundvärderingar är engagerande, kvalitet, bredd och nytänkande. Dessa värderingar är 

inte något de har kommit på själva utan att det är något som har mäts, det är tittarna som 

skapar företagets värderingar förklarar han. De har både mätt vad tittarna har för uppfattning 

kring TV-mediet samt deras uppfattning av TV4:s varumärke. Gidefeldt menar att om de 

lyckas vara i linje med värdeorden och tonalitetsorden uppnås förtroende och attraktion hos 

tittarna. Varje kanal har sin egen brand map som de arbetar efter, TV4 Plus har sin, TV4 Guld 

sin och så vidare. Gidefeldt menar att tonalitetsorden är de som positionerar kanalen, som gör 

en skillnad mot hur de skiljer sig från andra kanaler. Det har för varje kanal ett ord som är mer 

centralt än andra, till exempel ska TV4 Fakta vara fascinerande och TV4 Plus inspirerande. 

Gidefeldt menar att om de till exempel ska göra en kampanj för TV4 utgår de från brand 

mapen och om tonalitetsorden eller värderingarna inte är med så har de misslyckats. 

TV4 har valt att namnge alla nischkanaler med TV4. De använder sig av TV4:s varumärke för 

att på så sätt sätta en ton, vilka förväntningar man har på kanalen. En del av TV4 finns med i 

alla nischkanaler. Relationen till TV4 styr alla andra kanaler, det kan både vara bra och dåligt 
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förklarar Gidefeldt. Då TV400 är en ungdomskanal, måste de vara medvetna om att relationen 

till TV4 inte får vara lika nära som den skall vara för TV4 Plus och TV4 Fakta.

4.2 Profilernas roll för att stärka företaget och varumärket
Gidefeldt förklarar att profilerna är en metod TV4 använder sig av för att profilera kanalen. 

Det är något som TV4 har arbetat medvetet med sedan kanalens start. Vissa personligheter har 

varit med från början berättar Gidefeldt, till exempel Adam Alsing och Agneta Sjödin. 

Gidefeldt förklarar att de väljer profilerna efter vad de vill kommunicera, de som är TV4. 

Arefalk menar att programledare Ernst Kirsteiger passar in i TV4. Han är väldigt folkligt 

förankrad och omtyckt på alla plan. Han är inredare och kommer med en kunskap och en egen 

känsla. Hans känsla som person och professionell inredare tycker Arefalk passar TV4 perfekt. 

Gidefeldt menar att det är ”klockrent” för TV4 att använda sig av profiler för att bygga sitt 

varumärke av den anledningen att profilerna står människor nära. Människor har otroligt 

starka åsikter om profilerna förklarar Gidefeldt. Profilerna hjälper även till att positionera de 

olika nischkanalerna förklarar han. 

Att profilerna är viktiga för TV4 är något som alla intervjupersoner är överens om. Det är 

programledarna som på många sätt personifierar TV4 för TV4:s publik. Programledarna är 

TV4 för tittarna. Fyrenius menar att det ligger i hela TV4:s varumärke, att vara nära, 

personliga, tillgängliga och breda och det är just det deras profiler symboliserar. När man 

frågar någon om vad TV4 är så börjar folk ofta prata om olika personer förklarar Fyrenius och 

det är så de vill de ha det. Fyrenius förklarar att de vill använda profilerna de har för att stärka 

kopplingen, närheten till TV4. Detta gör de med hjälp av deras marknadsföring och 

kommunikation. Arefalk anser också att profilerna ger en personlig upplevelse av TV4. 

Profilerna är människor av kött och blod som tittarna får en relation till och det är i den 

relationen som någonting händer. Han menar att om det blir ett kallt företag som levererar

innehåll till tittarna skulle det inte bli bra. Den personliga kopplingen till de enskilda 

individerna som tittar på programmen tror han är jätte viktig. Programledarna blir länken 

mellan dem och publiken förklarar Arefalk. Kleberg menar att när man ser programledaren så 

ska man koppla han/hon till TV4. Han menar att det bygger på att man ska känna igen 

profilerna och även om personen inte har sett profilen speciellt mycket så känner hjärnan igen 

dem. Profilerna är extremt viktiga varumärkesbärare för TV4 berättar Kleberg. 
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Arefalk är medveten om att det finns risker med att profilera sig med hjälp av personer då de 

kan begå misstag eller uttrycka sig felaktigt. Kleberg menar vidare att det kan finnas en risk i 

att ha en enda profil eller för få profiler om man är en liten kanal. Personen kan till exempel 

kräva mer betalt, välja att gå till en annan kanal eller vara delaktig i en skandal. Då är det 

riskabelt att förknippas med en enda person. Arefalk menar dock att TV4 inte kan ta ansvar 

för allt som en person säger och gör då de inte är mer än människor. Fördelarna med att jobba 

med profiler väger över nackdelarna menar han.

4.3 Profilerna i de olika kanalerna
Gidefeldt förklarar att det är fyra av deras kanaler som har tydliga profiler, TV4, TV4 Plus, 

TV400 och TV4 Sport. Dessa är breddkanaler med stor del egenproducerade program. Andra 

kanaler som TV4 Guld, TV4 Film, TV4 Fakta och TV4 Komedi arbetar inte med profiler på 

samma sätt i och med att de är inköpskanaler. 

Kleberg berättar att det finns två sätt att jobba med profiler på, antingen att ha exklusiva 

programledare eller att kanalen använder sig av redan kända personligheter. På huvudkanalen 

arbetar de med exklusiva programledare. Med det menar han att de bygger en 

varumärkeskoppling mellan programledare och kanalen. Programledaren blir på det sättet 

exklusiv för just den kanalen. Det tar en ganska kort tid att bli etablerad på TV4 menar 

Arefalk. I vissa sammanhang går det fort att bli en del utav medvetandet hos tittarna. Vissa 

personer känner igen vissa och andra inte. Så det är väldigt olika från person till person vilka 

profiler som finns i deras medvetande.

”Man kan bara bli en profil om en slags bred allmänhet har en uppfattning om personen 

Du är inte det om ingen har koll på vem du är”

(Fredrik Arefalk)

Personen måste finnas i folks medvetande på något vis förklarar Arefalk. Det är extremt 

personligt. Många profiler uppskattas just för att det är personer, personliga och är sig själva, i 

det skapas det någon slags trygghet menar han. Om det helt plötsligt skulle bli någon helt 

annan skulle det bli en reaktion från publiken. Vidare menar Arefalk att alla programledare 

inte kan göra vad som helst. Nyhetsankaret Bengt Magnusson kan till exempel inte göra en 
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sketchunderhållning. Då utmanas det förtroende tittarna har för honom. Det måste hanteras

med varsamhet. Däremot finns det ibland undantag, exempelvis för sportjournalisten och 

programledaren Peppe Eng. Han är en person som passar väldigt bra för att göra olika saker, 

tittarna känner igen Peppe i olika roller, därför påverkas de inte berättar han. 

Arefalk förklarar att TV4 oftast vill nå en stor publik, både gamla och unga ska titta på TV4. 

Just nu har de en fantastisk grupp av personer/profiler med olika talanger och personligheter 

som de arbetar med förklarar Arefalk, trots det letar de ständigt efter att hitta nya profiler. 

Arefalk menar att programledarna är jätte viktiga för programmet, de ska bidra med att sätta 

en viss känsla kring programmet. Dock räcker det inte bara med att ha en bra programledare 

utan programmet måste även vara bra om det ska bli lyckat. Kleberg menar att valet av 

program och produktionen av program är det viktigaste. En dålig programledare kan räddas 

av ett bra program, en jättebra programledare kan nästan aldrig rädda ett dåligt program. En 

kombination av ett bra program i botten med rätt programledarval kan vara det som gör att det 

blir succé förklarar han. Arefalk har därför ett ansvar att placera programledarna i rätt 

program så att detta kan åstadkommas. Han förklarar att programledarna själva måste tycka 

att det är kul och att det känns bra. Alla programledarna jobbar de med på olika sätt förklarar 

han på grund av att alla är olika. Arefalk brukar ofta hitta en slags grund som programledarna 

kan stå på. Exempelvis har programledaren Martin Timell, programmet Äntligen hemma som

sin hemmabas. Där kan han vara under en längre tid. Målet är att jobba med programledarna 

över en längre tid. Arefalk förklarar att det är viktigt att bygga en långsiktig relation både 

mellan profilerna och programledarna samt programledarna och publiken så att man får en 

naturlig hemmaplan på olika sätt. 

Kleberg menar att TV4 vill bygga en koppling mellan programledaren och kanalen därför är 

det viktigt att använda samma programledare i flera program. Skulle man byta hela tiden 

skulle man inte uppnå det menar han. Då kommer ingen att komma ihåg personen, därför är 

det viktigt med kontinuitet menar han. 

4.3.1 Profilerna i nischkanalerna
Nischkanalerna särskiljer sig från TV4 och TV4 Plus, av den anledningen att de har begränsat 

med egenproduktioner. Alla nischkanaler består till större delen av inköpta program förutom 

TV4 Sport. Det gör att arbetet med profiler blir begränsat menar Beck-Friis. Det betyder dock 

inte att de inte arbetar med profiler alls. Beck-Friis menar att det är väldigt viktig att det
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istället finns starka profiler i de programmen de köper in, som sätter tonen i det. Programmen 

måste vara karaktärsdrivna så det inte blir helt identitetslösa menar Beck-Friis. Exempelvis är 

Engelska Nigella Lawson från matlagningsprogrammet ”Nigella” eller Cesar Millan i 

programmet ”Mannen som talar med hundar” en typ av TV-profiler, trots att de inte är 

svenska och sitter i huset menar Beck-Friis. Där handlar det om att lyfta fram de personer som 

är med i programmen och som inte är personer som TV4 kontrollerar menar Kleberg. Han tar 

upp ett exempel med en skådespelare i den amerikanska dramaserien Medium. Serien är 

inköpt men har en tydlig karaktär, Patricia Arquette. Genom att spela in vinjetter med henne 

eller göra små klipp där hon säger, titta på Medium på TV4, så kan hon användas som en 

profil för TV4 berättar Kleberg. 

På kanalen TV4 Fakta har de något som heter Fakta Favorit där de arbetar med allmänt kända 

personer som brinner för ett visst ämne. På det sättet arbetar de med att profilera kanalen och 

till viss del lyfta upp vissa profiler. När de jobbar med egenproduktion så är det speciellt 

viktigt för dem att hitta rätt personer som har rätt attribut för de målgrupper de vill nå och som 

kan lyfta ett program förklarar Beck-Friis. Hon förklarar att när de gör programmen för 

nischkanalerna är det viktigt att de hittar personer som känns rätt utifrån den målgrupp de vill 

nå samt ha en programledare som har rätt typ av kunskap och känsla för programmet i stort.

TV4 Sport har inga exklusiva ansikten. Ett sätt för dem är att använda sig av personer som 

redan är kända, exempelvis Paolo Roberto. 

”Han är ett känt namn från början och då tänker vi att vi ska renumésnylta lite på honom och 

använda oss av honom i vår marknadsföring”

(Johan Kleberg)

Kleberg berättar att på grund av att han är en känd och trovärdig person inom kampsport och 

att folk vet vem han är så kommer tittarna att få trovärdighet för kanalen. Dock menar han att 

Paolo Roberto aldrig kommer att kunna bli exklusiv för TV4 Sport eftersom han även arbetar 

med andra projekt samtidigt. 

Nischkanalerna och TV4 Sport använder sig även av programledare från huvudkanalen som 

redan finns i huset och som redan är kända. De känner folk igen och därför är det bra att 
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använda deras ansikten i TV4 Sport menar Kleberg. I och med att folk vet vilka de är så har 

de förhoppningsvis hög trovärdighet hos tittarna förklarar Kleberg. Cecilia Beck-Friis ger ett 

exempel på hur TV4 Fakta jobbar på det sättet. Där har de ett program som heter 

Nyhetsreportaget, där de använder sig av nyheternas material och klipper om det till en egen 

dokumentär som handlar om ett aktuellt ämne. I programmet är Bengt Magnusson 

presentatör. TV4 Fakta ligger mycket närmare TV4:s kärna än TV400, därför tror Beck-Friis 

att det stärker och bygger TV4 Fakta genom att använda sig av Bengt Magnusson. Beck-Friis 

poängterar dock att de måste vara lite försiktig med det här. Hon menar att det handlar om att 

skapa en balansgång med att veta hur mycket de ska låta TV-profiler och program gå på flera

plattformar, program och olika kanaler. Detta på grund av att det handlar om att skapa 

identiteter för kanalen som är viktigt för att locka nya tittare. Uppfattas alla kanaler lika, har 

ett likadant programutbud och använder sig utav samma programledare, så tar de mer tittare 

av sig själva än av sina konkurrenter förklarar Beck-Friis. 

Kleberg förklarar att det finns en utveckling för nischkanalerna, han menar att kött och blod är 

viktigt för TV4 och även på de mindre kanalerna, dock anser han att det är lite svårare för de 

mindre kanalerna och att man där behöver vara lite mer kreativ för att lyckas.

4.4 Profilerna i marknadskommunikationen
Gidefeldt menar att deras marknadsföring skall skapa ett behov för en person att titta på TV. 

Målet med deras marknadsföring är att så många tittare som möjligt ska titta på deras kanaler 

samt att annonsörer köper reklam i TV4-Gruppens medier. Han förklarar att de bland annat 

arbetar med olika kampanjer i sin marknadskommunikation för att åstadkomma det här. För 

att lyckas med en kampanj menar Gidefeldt att de först måste bestämma sig för vad de vill att 

kampanjen skall åstadkomma, kampanjens syfte. Sedan finns det olika metoder för att 

marknadsföra det förklarar han. I alla kampanjer som TV4 gör sätter de upp en 

kommunikationsmålgrupp, därefter väljer de profiler som tilltalar den aktuella målgruppen.  

Här är det viktigt att kampanjen är i linje med kanalens brand map. Det är sällan det görs 

kampanjer för en specifik profil tillägger Gidefeldt, däremot används de som en del av en 

kampanj. För att profilera en kanal kan en kampanj visa upp flera programledare samtidigt. 

Detta för att visa vilka personer som finns på kanalen och vad den kanalen har att erbjuda. Ett 

exempel är ”Välkommen till vår värld” som är en kampanj som används som reklamvinjett 

och stationsgrafik. Grundtanken med den, förklarar Gidefeldt är att de vill att tittarna skall 
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känna att de kommer närmre profilernas värld. För att åstadkomma det här filmades profilerna 

backstage vid förberedelserna inför sändning. Budskapet var, här är vår värld, kom till oss. 

Mattias Fyrenius förklarar att stationsgrafiken är en viktig del för att bygga varumärket och 

för att bygga en identitet, en känsla för en kanal.

En annan kampanj som de arbetar med just nu är ”Plussa mig”. Det är en reklamfilm som 

bygger på att visa upp profilerna i TV4 Plus berättar Gidefeldt vidare. Reklamen har ett 

genomgående tema som hänvisar tittare till nätet. Där kan de ”plussa” de olika 

programledarna och vara med i en tävling där de kan skriva en motivering till varför de tycker 

att en viss profil ska bli ”plussad”.

4.5 Profilerna på sajten
De använder också sina profiler på hemsidan förklarar Fyrenius. De har till exempel arbetat 

aktivt med programledaren David Helenius som ska leda programmet Humorgalan. Det gör 

de genom att profilen gör inslag om programmet samt bloggar, med andra ord ha ett 

närvarande på sajten. Anledningen till att de gör det här är för att bygga upp ett intresse och 

sprida vetskapen om att Humorgalan snart kommer att äga rum. Det handlar om att bygga upp 

ett intresse för TV-programmet menar Fyrenius. Ännu ett exempel på hur de jobbar med 

profilerna på sajten är arbetet med kocken och programledaren, Leila Lindholm. Hon har ett 

antal olika TV- program i rutan samtidigt som hon har alla sina recept på sajten, hon bloggar 

även på TV4:s hemsida. Fyrenius anser att hon sitter inne på mycket, inte minst receptmässigt 

som gör att de både kan och vill använda henne för att bygga upp nya tjänster. Han menar att 

sajten www.recept.nu inte hade varit så framgångsrikt om det inte hade varit för kopplingen 

till såväl rutan som till Leila personligen.

Fyrenius fortsätter att berätta att de i stort sett i deras stora fredags och lördags 

underhållningsprogram, oavsett om det är Idol eller Let’s dance arbetar med så väl 

programledare som deltagare på ett aktivt sätt på olika plattformar. Ett annat upplägg är det på 

deras nya nyhetsrelaterade tjänster, där handlar det mer om att använda de starka profiler 

innehållsmässigt menar Fyrenius. 
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4.6 Egenskaper hos en programledare

”Det är inte lätt att vara programledare. Det handlar om att skapa rutin och erfarenhet”

(Fredrik Arefalk)

I de stora produktionerna så krävs det en extrem rutin hos programledarna, inte minst när det 

är direktsändningar. Att programledaren Gry Forsell går in och kör programmet Körslaget är 

ett självklart val då hon har en stor erfarenhet av direktsändningar, hon kan hantera vad som 

helst och så är hon en härlig programledare som kan fånga publiken menar Arefalk.

Programledaren måste ha en lust att synas berättar han. Om de inte har lust att synas ska de 

inte bli programledare. De måste även ha en personlighet som går genom rutan. Det här är 

personer som kan ta en kamera och kan prata med en publik genom en kamera och få en 

relation på det sättet. Det krävs också en trygghet hos programledaren och att de är verbalt 

skickliga, samt har en professionell inställning. Det är ett hårt jobb med många förberedelser. 

Arefalk förklarar att om de ska hitta en TV-profil så måste de ha en idé om vad de ska göra. 

Han tror att det är svårt att bara ha en öppen casting och tro att personen kan passa till vad 

som helst. Programledare måste byggas upp från någon kunskap eller talang. För 

programledarna Martin Timell och Ernst Kirsteiger så bygger det på deras kunskap och därför 

lyckas de. Beck-Friis förklarar att det skiljer sig lite på hur programledaren behöver vara i det 

olika genres/program. TV400 som till exempel vill nå en ung målgrupp vill ha en 

programledare som appellerar dessa tittare. Där behövs programledare som är lite mer 

”spetsiga” än på TV4. Med att vara ”spetsig” menar Beck-Friis att ligga lite på gränsen och 

våga göra lite mer oväntade saker, samt våga ställa de frågor de alltid velat ha svar på. 

Det som gäller specifikt för sportprofiler menar Kleberg är att de ska ha hög trovärdighet 

inom sportvärlden. Programledare inom sporten ska våga ställa de tuffa frågorna med glimten 

i ögat berättar Kleberg. På sportområdet, vill de inte ha någon som är för grabbig förklarar 

han. Det får inte vara ”bira och bärs” stämning på deras programledare menar han. Utan de 

ska vara en liten mjukare framtoning men ändå ha en person med någon slags journalistisk 

bakgrund. Personen måste även vara en bra programledare som fungerar bra framför kameran 

menar han.
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Att folk irriterar sig på en programledare, det gör inte så mycket anser Kleberg. Det är bättre 

att ha en programledare som folk antingen älskar eller hatar. De som hatar vill ändå titta. 

Sedan finns det programledare som vissa hatar och som andra älskar. En programledare som 

kan fylla den funktionen menar Kleberg är Carolina Gynning, folk tycker något om henne och 

det är en viktig egenskap för att driva tittandet. Det skapar ett intresse, ett sug av att se henne 

samt att se programmet. Nyhetsankare ska istället vara trovärdig, tittarna får inte störa sig på 

Bengt Magnusson utan de ska känna att han vet vad han pratar om, så med andra ord detta är 

något som varierar från program till program menar Kleberg.

4.7 Profiler för att fylla tittarnas behov
Arefalk menar att människor har ett behov av att se samma personer i TV- rutan och att det 

beror på den mänskliga instinkten som handlar om trygghet, förtroende och relationer. De 

personer som syns i rutan kommer rakt in i publikens vardagsrum och TV blir därför väldigt 

personligt. Programledarna blir personer som publiken skapar en relation till. 

”Så som vi fungerar som individer, fungerar också vår relation till TV”

(Fredrik Arefalk)

Dessa behov handlar om den betydelse som TV har för olika människor förklarar Gidefeldt. 

Efter en undersökning som TV4 har gjort via medieföretaget Nordisk Media Analys, har de 

kommit fram till ett antal huvudfundament till varför människor tittar på TV. Det finns fem 

drivkrafter hos människor som får dem att titta på TV och att dessa bara är positiva. 

Avkoppling är en av drivkrafterna, människor vill ha en nödvändig paus från verkligheten och 

slippa prestera. Glädje och hopp är en annan drivkraft. Han menar att många människor ser 

fram emot ett visst program som berör för att det ger personen glädje och hopp. Lära sig och 

utvecklas, personer som tittar på inredningsprogram eller matlagningsprogram gör det oftast 

för att de får känslan av att de lär sig något och att de kan utvecklas. Andra behov TV-

tittandet kan fylla är tillhörighet och gemenskap. Exempelvis kan tittaren känna gemenskap 

med en viss programledare eller att ett visst program, det kan även tas upp som samtalsämne 

dagen efter. Drivkraften för TV-tittandet i det fallet är rädslan att inte ha något att säga i den 

gemensamma diskussionen och riskera att känna sig utanför. Slutligen menar Gidefeldt att 

människor har extremt stort behov av rutiner och att saker och ting hänger ihop i deras vardag.
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”Människor är beroende av rutiner och trygghet, det är en jätte stark drivkraft inte bara för 

TV utan i livet. När de ändrar om i en tablå så kan de bli tittarstorm”

      (Gunnar Gidefeldt)

Personerna i TV kan göra att dessa behov lättare fylls. Som ett exempel tar Gidefeldt upp 

”Timelleffekten” där folk skaffade verktyg efter programmet Äntligen hemmas stora 

framgång. Tittarna identifierade sig med programledaren Martin Timell och ansåg att om han 

kunde bygga så kunde även tittaren. 

4.8 Mediekonkurrensens betydelse för arbetet med profiler
Arefalk tror att på grund av vad som har hänt i TV och medievärlden de senaste åren så har 

det blivit ännu viktigare att arbeta med profiler. Konkurrensen är stor och det gäller att fånga 

tittarna. Utbytet växer dramatiskt, det finns mängder av kanaler. Gidefeldt menar att 

människor på grund av det här har blivit mer och mer selektiva i valet av både kanaler och 

program. Gidefeldt menar att människor tittar på flera kanaler men att de har färre kanaler i 

huvudet. Han anser att ju fler kanaler tittarna får välja mellan desto mer selektiv blir tittaren. I 

det bruset menar Arefalk är det viktigt att få en relation med tittarna. Enligt honom handlar

det om ett förtroende och någon slags personlig kontakt. All typ av kommunikation förklarar 

han handlar om det här, det gäller att mottagaren har förtroende för den som sänder iväg 

budskapet. Arefalk ser det som att programledarna är avsändare för kommunikationen. Därför 

blir alla programledarna som syns i rutan och som sänder iväg budskapet viktiga, oavsett om 

de är programledare för programmet Äntligen hemma eller är en sportankare. De har ett 

förtroende från tittarna. 

Fyrenius tror att en anledning till att det har skett en ökning av att arbeta med profiler, kan 

vara en kombination av en samhällsutveckling som har gått mer mot en individualisering med 

fokus på personer och individer och ett intresse för personer och individer. Sedan har det 

empiriskt visat sig att det fungerar. De gör kontinuerliga mätningar på hur folk uppfattar deras 

kanal samt deras profiler. Där menar han att det är bra för TV4 att jobba hårt med ett antal 

profiler. Arefalks perspektiv är alltid tittarna. Lyckas de med tittarna kommer annonsörerna 

också.
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5. Analys

5.1 Brand map
Kotler et al (1999:571) menar att varumärke är otroligt viktigt för produkten eller tjänsten och 

att varumärket kan skapa ett värde för produkten. Utmaningen med varumärket menar han är 

att utveckla en djup mening eller associationer till varumärket. Sedan måste företaget 

bestämma vilka associationer som skall kopplas till varumärket, hur de vill bygga upp sin 

varumärkesidentitet. Marknadschefen Gidefeldt förklarar att de arbetar utifrån en metod som 

kallas Brand map, det är en varumärkesplattform som allt utgår ifrån och som också ligger 

som grund för deras arbete. Den bygger på vad de vill vara samt hur de vill att tittarna skall 

uppfatta deras varumärke. I den brand mapen ingår en vision, mission, målgrupp, 

positionering, värderingar och ett antal tonalitetsord. På grund av det skulle man kunna säga 

att TV4:s brand map hjälper till att identifiera kanalen så att deras varumärke uppfattas på det 

sätt de vill bli uppfattade hos tittarna. Heide (2005:169) menar att en tydlig 

organisationsidentitet är viktig för att veta vad organisationen står för. Cheney & Christensen 

(2001) anser att det är viktigt för ledningen att kommunicera bilder av verkligheten även till 

de anställda, för att om inte organisationsmedlemmarna är införstådda med 

organisationsidentiteten så är det svårt att kommunicera ett konsekvent budskap till 

omvärlden (Heide 2005:169). I och med att Gidefeldt påstår att de utgår ifrån brand mapen i 

allt det gör skulle man kunna säga att TV4 använder sig av sin brand map för att TV4:s 

anställda skall veta vad de jobbar efter samt för att lyckas kommunicera ut ett konsekvent 

budskap till sin omgivning.

Ett varumärke kan förknippas med ett antal värden menar Werner Runebjörk (2004:50).

Gidefeldt förklarar att TV4 arbetar efter fyra grundvärderingarna; engagerande, kvalitet, 

bredd och nytänkande. Dessa värderingar finns med i TV4:s Brand map. Werner Runebjörk 

(2004:50) menar att företagsvärderingarna är en slags bas eller utgångspunkt som ett företag 

kan utgå ifrån. Gidefeldt berättar att de värderingar som TV4 arbetar efter är hämtade från 

olika mätningar, utifrån vad tittarna har för uppfattning om TV-mediet samt TV4:s 

varumärke. Det är tittarna som har skapat TV4:s värderingar menar han. Larsson (2001:98,99) 

anser att det ideala är att image och profil ska stämma överens, att omgivningens bild av 
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organisationen är den samma som organisationen vill bli uppfattad. Det betyder att i och med 

att TV4:s värderingar skapas av deras tittare så bygger deras profil på tittarnas image.

5.2 Profilerna som varumärkesidentiteter 
David E. Carter (1999:68) beskriver att vissa företag använder sig av personer som 

varumärkesidentiteter, detta för att stärka sitt varumärke. Gidefeldt förklarar att profilerna är 

en metod de medvetet använder sig av för att profilera och positionera de olika kanalerna. 

Gidefeldt förklarar också att de väljer profilerna efter vad de vill kommunicera, de som är 

TV4. Det betyder att de använder sig av varumärkesidentiteter för att stärka sitt varumärke.

Då Kleberg förklarar att profilerna är extremt viktiga varumärkesbärare för TV4 och Fyrenius 

menar att det ligger i hela TV4:s varumärke, att vara nära, personliga, tillgängliga och breda 

och att det är just det profilerna ska symbolisera, skulle det gå att säga att profilerna hjälper 

till att uppnå de som de vill vara samt hur de vill bli uppfattade av tittarna, det vill säga deras

brand map. Enligt Arefalk passar Ernst Kirsteiger perfekt för TV4 för han har allt som TV4 

varumärket står för, därför blir han en perfekt profil för TV4. Det kan betyda att hans identitet 

passar perfekt för TV4:s varumärke och på så sätt blir en perfekt varumärkesidentitet för TV4.

5.3 Profiler för att skapa trovärdighet 
Fill (2006:40) skriver att det är vanligt att företag använder sig av talesmän i sin 

marknadskommunikation för att skapa trovärdighet i de budskap som företaget vill förmedla. 

Dessa personer ses av publiken som sändaren av ett budskap, men de är i själva verket bara de 

som förmedlar budskapet mellan sändaren och publiken. Detta liknar hur TV4 jobbar. Gunnar 

Gidefeldt förklarar att de använder sig av sina profiler i sin marknadskommunikation för att 

nå publiken. Detta då kanske för att de med hjälp av profilerna ökar trovärdigheten hos 

publiken i de budskapen de vill få ut, och på det sättet får en mer effektiv kommunikation. 

Deras profiler blir sändarna av ett budskap och samtidigt trovärdiga som Fill beskriver det. 

Fill (2006:1) menar också att marknadskommunikation handlar om att kommunicera med 

olika intressenter och omgivning för att öka deras förståelse för andras intentioner och en 

uppskattning av värdet av de produkter eller tjänster som ett företag erbjuder. Det kan vara 

ännu en anledning till varför TV4 använder sig av profilerna i bland annat sin 

marknadskommunikation. 
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5.4 Profiler för att bygga en koppling till kanalen
TV4 arbetar inte bara med profilerna i deras marknadskommunikation utan också i deras 

kanaler. Kleberg berättar att de på huvudkanalen arbetar med exklusiva programledare, det 

vill säga att de bygger upp profiler så att de bli en del av tittarnas medvetande. De bygger en 

varumärkeskoppling mellan programledaren och kanalen. Han förklarar att TV4 vill bygga en 

koppling mellan programledaren och kanalen därför är det viktigt med kontinuitet, använda 

sig av samma programledare i flera program. Enligt David E. Carter (1999:68) tar det tid att 

bygga upp en identitet för en person. Precis som Kleberg menar att det krävs kontinuitet. Att 

koppla en viss person till en kanal tar tid. Detta kan vara ett av skälen till varför TV4 låter de 

olika profilerna medverka i olika program samt att de har en och samma profil en längre 

period i ett och samma program. På det sättet bygger de upp en identitet för profilen.  

5.5 Profiler för olika syften
Fill (2006:40) menar att de olika talesmännen som företag kan använda sig av för att nå ut 

med sitt budskap används för olika syften, experten används för att skapa trovärdighet medan 

en kändis skapar intresse och uppmärksamhet. Detta kan kopplas till TV4:s profiler, som kan 

liknas med talesmän. De är alla experter inom sitt område därför blir de trovärdiga, samtidigt 

är de kändisar som gör att de skapar ett intresse och uppmärksamhet. Detta kan vi även koppla 

till nischkanalerna. De tar ibland hjälp av utomstående kändisar eller använder sig av redan 

kända programledare från huvudkanalen. Kleberg berättar att TV4 Sport, istället för att bygga 

upp egna profiler, ibland använder sig av kändisar, ett exempel på en känd person de har 

använt sig av är Paolo Roberto. Experten används med ett syfte att skapa trovärdighet och 

kändisen för att skapa intresse och uppmärksamhet (Fill 2006:40). Kleberg menar att de 

använder sig av Paolo Roberto på grund av att han är en trovärdig och känd person inom 

kampsport. Folk vet vem han är och på grund av det kommer tittarna att få trovärdighet för 

nischkanalen TV4 Sport menar han. Det betyder att, i och med att Paolo Roberto både är 

expert och kändis inom sitt område blir han en bra person att använda som profil för TV4 

Sport. 

Nischkanalerna kan också enligt Kleberg använda sig av redan kända personer från TV4 

kanalen. Detta på grund av att de redan är kända för olika saker och därför redan har ett 

förtroende hos tittarna. De kan till exempel, använda sig av sportjournalisten och 

programledaren Peppe Eng som har sin hemmabas i TV4 kanalen med ett syfte att öka 
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trovärdigheten för TV4 Sport. Han är expert inom sitt område sport samt en känd person 

därför fungerar det bra. Arefalk förklarar att alla programledare inte kan göra vad som helst,

Bengt Magnusson kan till exempel inte kan göra en sketchunderhållning för då utmanas det 

förtroende tittarna har för honom. Han kan däremot göra nyheterna för att han är seriös och 

trovärdig. Det måste hanteras med varsamhet. Det betyder alltså att TV4 kanalen arbetar med 

sina profiler som Fill (2006:40) förklarar det för olika syften. Bengt Magnusson använder de 

sig av i nyhetsprogrammen med ett syfte att han skall skapa en seriös bild och så vidare. 

Vilket betyder att alla TV4 profiler blir som små varumärken i sig som har olika syften. 

Profilerna står för något och skall hålla sig inom sin ram för att inte förstöra programledarnas 

individuella varumärkesidentitet. 

Enligt Cecilia Beck-Friis handlar det om att skapa en balansgång för hur mycket man kan låta 

de olika programledarna jobba på olika plattformar, olika kanaler och program. Detta på 

grund av att det handlar om att skapa identiteter för kanalen som är viktigt för att locka nya 

tittare. Heide (2005:169) menar att en tydlig organisationsidentitet är viktig för att veta vad 

organisationen står för. Detta kan jämföras med profilernas egna varumärken. De kan inte 

göra vilka program som helst. Deras identitet måste stämma överens med programmet och 

kanalen.

Markman (2005) menar att samhället har blivit allt mer besatt av kändisar och att kändisar 

säljer lika bra som sex. Människor vill se ut som dem, klä sig som dem mm (Cooper & Burry 

2005:96). Hesmondhalgh (2005) menar att TV-företag kan tjäna på att ta hjälp av kändisar när 

det kommer till att marknadsföra sina produkter. Även nyhets - och underhållningsmedier 

tjänar på det, då kändisar bidrar till att fylla en plats och sändningstider samt att sälja 

publicitet eller höja publiksiffrorna (Evans & Hesmondhalgh 2005:99). Fyrenius tror att 

arbetet med profiler fungerar så bra för att samhällsutvecklingen den senaste tiden alltmer har 

gått emot en individualisering med fokus på personer och individer och ett intresse för 

personer och individer. Denna samhällsutveckling med en ökad individualisering och intresse 

för personer kan vara anledningen till att människor har fått ett ökat intresse för kändisar. Om 

så nu är fallet skulle det betyda att den ökade individualiseringen är bra för TV4 då deras 

profiler är kändisar och människor har ett intresse för dem och vill komma dem nära, som de 

kan göra genom att titta på TV-kanalen. 
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När kändisar används i annonsering är det viktigt att vara medveten om vilka problem som 

kan uppstå menar Fill (2006:40). Företaget bör tänka igenom om kändisen stämmer överens 

och passar med varumärkets identitet samt om kändisen kommer att bli accepterad av 

målgruppen. Kleberg menar att när man ser programledaren så ska man koppla han/hon till 

TV4. Det visar att det är något som TV4 har tänkt på, att profilen måste gå i linje med TV4 

varumärke. Arefalk menar till exempel att programledare Ernst Kirsteiger passar in i TV4,

han är väldigt folkligt förankrad och omtyckt på alla plan. Han menar att hans kunskaper 

inom inredning och personliga känsla passar TV4 perfekt.

Företag som jobbar med personer som företagsidentiteter bör även tänka på den långsiktiga 

relationen mellan kändisen och varumärket. Anledningen till det är att företaget ska ha en 

tanke av vad som kan hända om en person ändrar ett beteende. Det är viktigt att ha en bild av 

vilken påverkan en beteendeändring skulle ha på målgruppen och på deras attityd mot 

varumärket (Fill 2006:40). Arefalk är medveten om att det finns risker med att profilera sig 

med hjälp av personer. Han menar att profilerna kan begå misstag eller uttrycka sig felaktigt 

men att TV4 inte kan ta ansvar för allt som en person säger och gör då de inte är mer än 

människor. Arefalk anser att det viktigt att ha en bra relation med sina profiler. Han anser i 

likhet med vad Fill skriver att det är viktigt att ha en bra relation med profilerna. Att TV4 då 

kan bli mer insatta i hur profilen skulle påverka målgruppen om han/hon ändrar beteende. 

Detta betyder också att det är bra att TV4 inte bara har en profil utan flera. Skulle de bara ha 

en profil skulle det vara en ständig oro att den personen skulle ändra sitt beteende eller agera 

fel och på det sättet dra ner varumärket.   

5.6 Profilerna som ett konkurrensmedel på marknaden
Arefalk tror att på grund av vad som har hänt i TV och medievärlden de senaste åren så har 

det blivit ännu viktigare att arbeta med profiler. Konkurrensen är stor berättar han och det 

gäller att fånga tittarna. Arefalk förklarar att utbytet växer dramatiskt, det finns mängder av 

kanaler. Jönsson & Strömbäck (2007: 45-46) menar att medierna konkurrera mot varandra på

olika marknader.  

På publikmarknaden konkurrerar medierna om publikens uppmärksamhet, och för att vinna 

den erbjuder de ett innehåll som de förväntar sig att publiken ska finna är attraktivt. Gidefeldt

förklarar att de ständigt gör undersökningar om vad publiken tycker och tänker. Detta då 
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kanske med en anledning till att det är en konkurrens på publikmarknaden och att de vill få så 

många tittare som möjligt.

På annonsmarknaden menar McManus (1994) att medier erbjuder publikens uppmärksamhet 

mot annonsintäkter (Jönsson & Strömbäck 2007:44). Det finns en stark koppling mellan 

framgång på publikmarknaden och framgång på annonsmarknaden (Jönsson & Strömbäck 

2007:46). Arefalk menar att om man vinner publiken så vinner man också annonsörer. 

Annonsörerna vill annonsera där de vet att de når många människor. Det betyder att TV4 är 

mycket insatt i den nära kopplingen mellan publikmarknaden och konkurrensmarknaden.

Bourdieu (1998) menar att medierna konkurrerar på Symbolmarknaden om att ha ett 

symboliskt kapital, eftersträvan av legitimitet och trovärdighet (Jönsson & Strömbäck 

2007:49). Gidefeldt förklarar att de ständigt arbetar efter deras brand map och menar att om 

de är i linje med orden som finns i deras brand map, får de tittarnas förtroende. Arefalk menar 

att det är viktigt att i det ”bruset” som råder få en relation med tittarna. Han anser att det 

handlar om ett förtroende och någon slags personlig kontakt. Profilerna har ett förtroende från 

tittarna förklarar Fyrenius. Det betyder att TV4 arbetar hårt för att vinna förtroende och 

trovärdighet på symbolmarkanden. 

Jönsson & Strömbäck (2007: 85,86) nämner ytterligare en marknad där konkurrens råder; 

nämligen Personalmarknaden. På denna marknad konkurrerar medierna om att ha den bästa 

personalen. De färgstarka profilerna förknippas med kanalen och kan fungera som ett sätt att 

locka tittare till olika program. Enligt Arefalk skall deras profiler ha någon slags kunskap 

samt en personlighet som går genom rutan. Han menar att det är programledarna som på 

många sätt personifierar TV4 för TV4:s publik och programledarna är TV4 för tittarna, vilket 

Jönsson & Strömbäck beskriver att det de färgstarka profilerna ska förknippas med kanalen. 

Det betyder att det är viktigt för TV4 att få de bästa programledarna. Frågan är vad som

definieras som bäst, en profil som anses som den bästa hos en kanal behöver inte vara det för 

en annan i och med att alla har olika grundvärderingar och mål.
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5.7 Tittarna behov
James Lull (2000:101 ff) förklarar att modellen ”Uses and gratification” handlar om 

individens behov och de mediebaserade metoder som individen skapar för att tillfredsställa de 

behoven. Författaren skiljer mellan fysiska och abstrakta behov. De fysiska behoven är 

medfödda behov som människor inte kan leva utan som exempelvis mat, vatten och sömn. De 

senare behoven är de som en person inte har med sig från födseln men som är viktiga för 

människans erfarenheter.

Lull (1980,1990) menar att människor kan använda sig av TV för att exempelvis: illustrera 

deras erfarenheter och känslor, för gemenskap, för det sociala, för psykisk och verbal kontakt, 

avkoppling, behålla relationer, lösa problem och för att stötta olika åsikter (Lull 2000:110).

Gidefeldt förklarade att TV4 har gjort en undersökning som ledde fram till ett antal 

huvudfundament till varför människor tittar på TV. Den visade att människor tittar på TV för, 

avkopplingens skull, glädje och hopp, lära sig och utvecklas, tillhörighet och gemenskap samt 

trygghet och rutin. Resultatet stämmer väl med mycket av det som Lull (2000) nämner.

Arefalk menar att människor också har ett behov av att se samma personer i TV- rutan och att 

det beror på den mänskliga instinkten som handlar om trygghet, förtroende och relationer.

Gidefeldt förklarar att tittaren till exempel kan känna gemenskap med en viss programledare 

eller att ett visst program. Programmen kan även tas upp som samtalsämne dagen efter. Precis 

som Lull (2000:108) beskriver det att genom parasocial interaktion med nyhetsankare eller 

programledare kan personen tillfredställa behovet av social tillhörighet. Det betyder att det är 

mycket viktigt för TV4 att jobba med att tillfredställa människans så kallade abstrakta behov 

som Lull (2000:101 ff) kallar dem, de behoven som är viktiga för människans utveckling. 

Skulle de inte göra de skulle deras arbeta inte vara lönsamt.

Jönsson & Strömbäck (2007:147,148) förklarar att mediernas innehåll blir ett 

konkurrensmedel mot sina konkurrenter för att vinna publikens uppmärksamhet. Han menar 

därför att mediernas innehåll inte kan avvika allt för mycket från publikens förväntningar och 

från de värden som uttrycks genom varumärket. Gidefeldt talar om att människan har ett 

behov av trygghet och rutiner, Jönsson & Strömbäck menar att innehållet inte kan avvika för 

mycket från publikens förväntningar. Det betyder att om TV4:s innehåll skiljer sig för mycket 

från vad tittaren förväntar sig av kanalen så uppfylls inte deras behov av trygghet och rutiner. 
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6. Diskussion & Slutsats 

6.1 Profilens betydande roll
Att arbetet med profiler fungerar så bra för TV4 tror vi beror till stor del på att alla i företaget 

är insatta i profilernas betydande roll för företaget. TV4 har ett nära samarbete mellan sina

olika avdelningar och vet vad tittarna vill ha, vilket vi också tror har en stor påverkan på 

företagets framgång. Profilerna skall inkluderas, synas och höras i allt de gör. Alla är 

medvetna om att det ligger i hela TV4:s varumärke att vara nära, personliga, tillgängliga och 

breda och det är just det som profilerna symboliserar. Vi tror att det kan vara svårt för ett 

företag att uppfattas som personligt om de inte tar hjälp av personer. Tittarna måste få en 

relation till profilerna för att få ett förtroende för kanalen, vilket är vad allt handlar om. 

Relationen i sin tur skapas genom att tittarna får se dem ofta i olika situationer och därigenom

känna samhörighet med dem. I jämförelse med TV3 och Kanal 5 har tittarna ett starkare 

förtroende för TV4. Till en viss del tror vi att det är på grund av att TV4 lutar mer mot public 

service i och med sitt avtal med staten. Däremot tror vi att profilerna är ett viktigt komplement 

för trovärdighetsskapandet. 

6.2 Kopplingen mellan profilen och kanalen
När tittare ser en programledare, till exempel Martin Timell, så ska de koppla honom till TV4. 

Därför anser vi att det är självklart att de väljer profiler som ska gå i linje med vad TV4 står 

för. Vi anser att detta är extra viktigt i ett medieföretag där det är innehållet som är det

viktiga. Profilerna är en del av det innehållet och fungerar som sändare av budskapet och 

därför är de så viktiga personer för en TV-kanal. Innehållet är det som står i fokus och är det 

som bedöms av tittarna. Skulle då profilerna som är en del av innehållet ha en personlighet 

samt egenskaper som inte går i linje med TV4 så skulle tittarna uppfatta TV4 annorlunda. Det 

krävs också att profilen exponeras ett visst antal gånger med ett konsekvent agerande för att 

tittarna skall koppla profilen till kanalen. 
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6.3 Profilerna som verktyg
Profilerna blir enligt oss som verktyg som de använder sig av för olika syften. I och med att 

alla profiler har enskilda personligheter så kan de förstås inte användas i alla sammanhang, 

därför används de efter vilket syfte de har med en kanal, TV-program eller kampanj. För valet 

av profiler har målgruppen en betydande roll, de måste ta till sig profilen på rätt sätt. I en 

kanal eller ett program kan TV4 exempelvis välja programledaren Bengt Magnusson med ett 

syfte att skapa trovärdighet. I och med att han är en seriös och trovärdig person i sig så 

uppfattas hela programmet som seriöst och trovärdigt av tittarna. Vi skulle med det vilja dra 

slutsatsen att profilerna i sig är som små varumärken som TV4 kan använda sig av i sin 

verksamhet. I och med att varje profil har olika värden kan de användas i olika syften.

6.4 Tittarnas behov av profiler
I början av 90-talet då det inte fanns lika många kanaler som det finns idag, var det inte lika 

svårt att urskilja sig från andra. Idag däremot måste TV-kanalerna anstränga sig för att nå 

genom bruset. Antalet kanaler har ökat och kommer att fortsätta öka i och med övergången till 

det digitala marknätet. Vi tror att detta är en underliggande faktor till varför TV4 har reagerat 

och satsar mycket på profiler. Trots att TV4 menar att de alltid har arbetat med profiler ser vi 

att det är extra tydligt just nu, därför drar vi en koppling till övergången som skedde hösten 

2007. Vi tycker oss se att tendensen mot att personifiera de olika programmen har ökat. I den 

konkurrens som råder har vi förstått att det viktigaste är att försöka fånga tittarna, lyssna till 

deras behov. Människor har bland annat ett behov av trygghet, rutiner, samt få en relation 

med dem på kanalen. Ett av alla skäl till varför människor tittar på TV var i ett 

avslappningssyfte samt för att få en paus från vardagen. Därför tror vi att det är viktigt för en 

TV-kanal att inte komma med för mycket nytt hela tiden samt med för mycket oväntade 

saker. Tittarna vill ha något de känner igen, alltför att slippa tänka för mycket. Om tittarna får 

det de vill ha så kommer de att komma tillbaka till kanalen.

6.5 Fördelar med profiler i TV
Vi anser att TV4:s arbete med TV-profiler är ett vinnande koncept i och med att behoven som 

närhet, trygghet och rutiner är något som finns i alla människors natur. Profilernas funktion av 
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att skapa en relation och förmedla en känsla av närhet kommer aldrig att dö ut, vilket gör det 

till en bra strategi att satsa på. 

6.6 Profilernas roll för andra typer av medieföretag
Vi tror även att tryckta medier, så som tidningar, kan använda sig av det som Kleberg kallar 

externa och exklusiva profiler. Externa profiler, exempelvis kändisar så som Lisa Marklund 

eller Jan Guillou skriver ofta olika krönikor i tidningarna. Det tror vi kan öka trovärdigheten 

för tidningen i och med att de är trovärdiga personer. Tidningens interna skribenter kan 

fungera som exklusiva profiler om läsarna känner igen dem. Igenkännigheten tror vi kan 

skapas genom att ha bilder på skribenterna i anknytning till texten. På så sätt blir texten mer 

personlig. Däremot tror vi inte att läsarna får samma relation till profilerna i tidningen som 

tittarna får till profilerna i TV i och med att TV ger en flerdimensionell bild av profilen. 

Samma sak gäller för radio, profilerna skapar en relation till lyssnaren och en koppling till 

programmet, däremot får de ingen bild på profilen. Den rörliga bilden i TV avslöjar mer om 

profilen än vad en bild eller en röst gör.

6.7 Förslag till vidare forskning
Något som vi anser skulle vara intressant för framtida forskning är att jämföra de olika 

kanalerna. Hur arbetar SVT som är en public service kanal? Hur arbetar och profilerar sig de 

kommersiella kanalerna Kanal 5 och TV3? Arbetar de medvetet överhuvudtaget med TV-

profiler? 

Intressant forskning skulle också vara att se det ur TV-tittarnas perspektiv. Hur ser de på TV-

profilerna och hur uppfattas de? Uppfattas de på samma sätt som TV4 tror eller vill att de ska 

uppfattas? Hur påverkas de?

Det hade även varit intressant att följa utvecklingen för både TV4:s och nischkanalernas 

arbete med profilerna. Kommer TV4 fortsätta att arbeta med profiler och kommer det att bli 

en större fokus på profilerna i nischkanalerna framöver?



________________________________________________________________________
46

7. Källförteckning

Armstrong, G & Kotler, P (2007). Marketing: an introduction. 8 International ed.

Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall

Armstrong, G. & Kotler, P (2008). Principles of marketing. 12:e uppl. Upper Saddle 

River,New Jersey: Prentice Hall

Backman, J. (1998). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 

Carter, D. E. (1999). Branding: the power of market identity. New York: Hearst

Cederskog, G. (2008). Schlagerbagaren. Artikel i DN 2008-02-08.

Tillgänglig: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=740918 (2008-04-29)

Cooper, J & Burry, K & Eamonn Forde (red.) (2005). IAEL 2005 – celebrity. London: Five 

Eight

Differ (2008). Information om företaget Differ.

Tillgänglig: http://www.differ.se (2008-05-03)

Engblom, L-Å. & Wormbs (2007). TV och radio efter monopolet. Stockholm: Ekerlid

Evans, J. & Hesmondhalgh, D. (2005). Understanding media: inside celebrity. Meidenhead: 

Open University Press

Falkheimer, J. (2001). Medier och kommunikation – en introduktion. Lund: Studentlitteratur

Fill, C. (2006). Simply Marketing Communications. Harlow: FT Prentice Hall

Grönroos, C (1996). Marknadsföring i tjänsteföretag. 3. uppl. Malmö: Liber Hermod

Hadenius, S. & Weibull, L. (2003). Massmedier - En bok om press, radio & TV. Stockholm: 

Bonniers

Harrie, E. (utg.) (2006). Media trends in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden –

radio, TV och Internet. Nordic Media Trends 8. Göteborg: Nordiskt informationscenter 

för medie- och kommunikationsforskning (NORDICOM)

Heide, M. & Johansson, C. & Simonsson, C. (2005). Kommunikation & Organisation.

Malmö: Liber

Jönsson, A. M. & Strömbäck J. (2007). TV-journalistik i konkurrensens tid – Nyhets- och 

samhällsprogram i svensk TV 1990-2004. Stockholm: Ekerlid

Kotler, P. & Armstrong, G. & Saunders, J. & Wong, V. (1999). Principles of Marketing. 2 

European ed. London: Prentice Hall



________________________________________________________________________
47

Larsson, L. (2001). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 2upl. Lund: Studentlitteratur

Lull, J. (2000). Media, communication, culture – a global approach. Oxford: Polity

Mediamätning i Skandinavien AB. (2008). Månadsrapport april 2008. 

Tillgänglig: http://www.mms.se/manrapp/Månadsrapport_2008-04.xls (2008-05-19)

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder – att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur

Schierbeck, P. (red.) (2007). Medieutveckling 2007. Haninge: Radio- och TV-verket

Sundin, S. (2003). Den svenska mediemarknaden 2003. Göteborg: Nordiskt 

informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (NORDICOM)

Treffner, J. & Gajland, D. (2001). Varumärket som värdeskapare. Stockholm: Ekerlid 

TV4 (2008). Organisationsstruktur. 

Tillgänglig: http://www.tv4.se/1.299807/2008/03/03/organisation (2008-05-19)

Webb, J. R. (2002). Understanding and Designing Marketing Research. 2.uppl. London: 

Thomson Learning

Werner Runebjörk, I. (2004). Ditt personliga varumärke – om retorik, värderingar och 

förtroende. 1upl. Malmö: Liber



________________________________________________________________________
48

8. Bilaga 1. Intervjuguider 

Intervju 1. Ida Larsson, Varumärkesstrateg och 
projektledare på Differ, Stockholm

Bakgrund
Utbildning 
Arbetsposition
Arbetsuppgifter

1. Vad symboliserar ett starkt varumärke?

2. Vad krävs för att ett varumärke ska bli starkt?

3. Hur kan företag arbeta för att utveckla och stärka sitt varumärke?

4. På vilket sätt kan personer användas för att påverka varumärket?

5. Hur kan man göra för att stärka sitt varumärke med hjälp av profiler/personer?

6. Vad anser du om att ta hjälp av profiler för att stärka varumärket?

7. Hur vanligt är det att man jobbar med personliga profiler för att stärka sitt varumärke?

8. Vad är skillnaden när man jobbar med profiler som varumärken, i jämförelse med 
produkter?

9. Har du ett exempel på företag som har jobbat med profiler på det sättet som har 
lyckats bra?

Varumärken inom medieföretag

10. Vad är det för skillnad mellan ett ”vanligt” företag och ett medieföretag när det gäller 
arbetet med sina varumärken?

11. Vi har uppmärksammat att TV4 har stort fokus på sina profiler/programledare. Var 
tror du att det har för betydelse för deras varumärke?
På vilket sätt kan det styrka TV4s varumärke?

12. Går det att se något generellt mönster för hur TV-kanaler arbetar med kända profiler?
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Intervju 2. Gunnar Gidefeldt, Marknadschef TV4

1. Bakgrund
– Nuvarande och eventuellt tidigare arbetsposition på TV4.
– Utbildning

2. Vad innebär din arbetsuppgift som marknadschef på TV4?

3. Vad är det som skiljer TV4 från andra kanaler?

4. Hur vill TV4 bli uppfattade av omgivningen?

5. Hur tror du att omgivningen uppfattar TV4?

6. Hur jobbar TV4 med sin marknadsföring?

7. Hur jobbar ni med varumärket TV4?

8. Hur arbetar ni med de olika kanalernas enskilda varumärken?

Vi har uppmärksammat att TV4 har stort fokus på ett antal TV-profiler till exempel i era 
TV-sändningar, årsredovisning och på er hemsida.

9. Är detta något ni medvetet arbetar med? 

10.  På vilket sätt jobbar ni med era TV-profiler i er marknadsföring?

11.  Hur länge har ni fokuserat på era profiler?

12.  Vilken betydelse tror du TV4-profilerna har för TV4?

13. Skiljer det sig något mellan profilernas roll på huvudkanalen och nischkanalerna?

14.  Påverkar profilerna varumärket?
a.Om ja, på vilket sätt?

15.  Vilken påverkan tror du TV-profilerna har på publiken?

16.  Vem/Vilka är det som väljer TV4 profilerna?

17.  Finns det olika kriterier för hur en profil skall vara för att nå de olika målgrupperna?
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Intervju 3. Fredrik Arefalk, Programchef för TV4 Allmän

1. Bakgrund
– Nuvarande och eventuellt tidigare arbetsposition på TV4.
– Utbildning

2. Vad innebär dina arbetsuppgifter som programchef för TV4 Sverige?

3. Vem är det som väljer vilka program som ska visas?

4. Hur väljer ni programledare till de olika programmen?

5. Vilken betydelse har programledaren för programmet?

6. Vilken betydelse har programledarna för TV4?

Vi har uppmärksammat att TV4 har stort fokus på TV-profiler i exempelvis era TV-
sändningar, årsredovisning och på er hemsida,

7. Arbetar ni medvetet med så kallade tv-profiler?
a. Om ja, vad är anledningen till att ni gör det?
b. Varför gör ni det?

8. Hur skulle du definiera begreppet TV-profil?

9.  Vilka är TV4 största TV-profiler?

10.  När blir en programledare en TV-profil?

11. Vem/Vilka är det som väljer TV-profilerna?

12. Utifrån vilka kriterier väljer ni vilka TV-profiler som ni ska satsa på?

13. Finns det olika kriterier för hur en profil skall vara för att nå de olika målgrupperna?

14. Vilken betydelse har TV4:s profiler för TV4?

15. Skiljer det sig något mellan profilernas roll på huvudkanalen och nischkanalerna?

16. Vilken påverkan tror du TV-profilerna har på publiken?

17. Hur tror du tittarna påverkas av förflyttningen av profilerna mellan de olika kanalerna? 

18.  I SVT:s nya program TV-stjärnan letar de efter en ny TV-profil, tror du att det går att 
hitta en TV-profil på det sättet?
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Intervju 4. Johan Kleberg, VD för TV4 Sport, biträdande 
chef för nischkanalerna

1. Bakgrund
- Nuvarande och eventuellt tidigare arbetsposition på TV4
- Utbildning

2. Vad innebär din arbetsuppgift som VD för TV4 sport och biträdande chef för 
nischkanalerna?

3. Vilka målgrupper har sporten på Tv4 allmän och nischkanalen TV4 Sport?

4. Hur arbetar ni för att nå era målgrupper?

5. Väljer ni att ha någon speciell fokus på programledare inom sporten?

6. Vilken betydelse har programledarna för sportprogrammen?

7. Vilka programledare anser du är mest populära inom sporten på TV4 idag?

8. På vilket sätt arbetar ni med era programledare för att skapa starka profiler?

9. Vem är det som väljer programledare?

10. Utifrån vilka kriterier väljer ni vem som ska vara frontfigur/programledare för ett nytt 
program?

11. Får ni speciella direktiv uppifrån när det gäller personerna som ska synas i rutan på 
sporten? (Vem/vilka, klädsel, beteende osv.)

– Om ja, vilka direktiv får ni?

Vi har uppmärksammat att vissa programledare har blivit starka TV4 profiler och att TV4 
fokuserar mycket på programledarna/profilerna. 

12. Vilken betydelse tror du att TV-profilerna har för TV4 som helhet?

13. Har TV-profilerna en större betydelse för vissa programtyper än för andra?

14. Skiljer det sig något mellan profilernas roll på huvudkanalen och nischkanalerna?

15. Om du jämför med de olika nischkanalerna. Hur skiljer det sig då mellan vilken fokus 
det är på programledarna/profilerna i dem? 
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Intervju 5. Cecilia Beck – Friis, Chef för Nischkanalerna

1. Bakgrund
- Nuvarande och eventuellt tidigare arbetsposition på TV4
- Utbildning

2. Vad innebär din arbetsuppgift som chef för nischkanalerna?

3. Vilka målgrupper har de olika nischkanalerna?

4. Hur arbetar ni för att nå era målgrupper?

Vi har lagt märke till att TV4 har stort fokus på ett antal TV-profiler.

5. Är detta något som ni arbetar med på nischkanalerna?
a. Om ja, På vilket sätt?
b. Om nej, Varför inte?

6. Finns det någon/några av nischkanalerna som fokuserar mer på TV-profiler än andra?
a. Varför?

7. Vilken betydelse tror du att programledarna har för de olika nischkanalerna?

8. Vem är det som väljer programledare för nischkanalerna?

9. Utifrån vilka kriterier väljer ni vem som ska vara frontfigur/programledare för ett nytt 
program?

10. Finns det olika kriterier för hur programledarna vara för att nå de olika målgrupperna?

11. Får ni speciella direktiv uppifrån när det gäller personerna som ska synas i rutan på 
sporten? (Vem/vilka, klädsel, beteende osv.)

a. Om ja vilka direktiv får ni?

12. Vilken betydelse tror du att programledarna/profiler har för TV4 som helhet?

13. Skiljer det sig något mellan profilernas roll på huvudkanalen och nischkanalerna?

14. Har TV-profilerna en större betydelse för vissa programtyper än för andra?

15. Varför väljer TV4 att fokusera på ett visst antal profiler?

16. Hur länge har de fokuserat på att arbeta med profilerna?
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Intervju 6. Mattias Fyrenius, Chef för Nya medier

1. Bakgrund
- Nuvarande och eventuellt tidigare arbetsposition på TV4
- Utbildning

2. Vad innebär din arbetsuppgift som chef för Nya medier?

3. Skulle du kunna berätta lite om TV4:s hemsida?
(Ex. antal besökare, populärast sida, hur ni tänkte när ni skapade den, hur länge den 
funnits mm)

4. Vad har hemsidan för betydelse för TV4 som helhet?

5. Hur ser Nya mediers samarbete ut med resten av TV4?

Vi har lagt märke till att TV4 har stort fokus på ett antal TV-profiler både i TV-sändningarna 
och på hemsidan.

6. Är detta något som TV4 medvetet arbetar med?
a. Om ja, på vilket sätt?
b. Varför?

7. På vilket sätt arbetar TV4 med profilerna genom hemsidan?

8. Vem är det som bestämmer vilka profiler som syns på hemsidan?

9. Får ni på Nya medier speciella direktiv uppifrån när det gäller profilerna som ska 
synas på hemsidan? (Ex. Vem/vilka som ska synas, i vilket sammanhang, hur många 
gånger de syns mm.)

10. Utifrån vilka kriterier väljer TV4 vilka profiler som ska vara med på hemsidan?

11. Vilken betydelse tror du att TV-profilerna har för TV4 som helhet?

Vi har även uppmärksammat att programledarna bloggar på er hemsida. 

12. Varför väljer ni att ha programledare som bloggar på hemsidan?

13. Vad är syftet med bloggarna?

14. Vilka programledare får blogga TV4:s hemsida?

15. Vem väljer vilka programledare som får blogga?


