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Stay put, soon you may select your 

commercials 

– A qualitative study of viewers’ attitudes towards selectable ad-

contents on Web TV  

Abstract  
This c-level paper examines if viewers' attitudes towards advertisement may be influenced with an 

optional service that makes it possible to choose on which commercials will get presented while 

watching Web TV. To gather information, we used an empirical study that involved focus group 

interviews with experienced participants. The study is therefore based on respondents' previous 

knowledge of online video in order to compare these against the new experimentally implemented 

service. After the study we have found that attitude change seems to have occurred: The majority 

of viewers believe that a selectable advertising service would increase the viewing experience for 

the better. However, a minority thinks that it could lead to an additional step for user’s choice, 

which can be judged to be too time-consuming. 

 

Keywords: Web TV, Attitudes, Choice, Advertisement, Online video, Commercial, Internet, TV, 

Interactive. 
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Sitt kvar, snart kan du välja din reklam  

– En kvalitativ studie om tittarnas attityder till valbart 

reklaminnehåll på webb-TV 

 

Sammanfattning 
Denna C-uppsats undersöker om tittarens attityder till marknadsföring på webb-TV kan förändras 

av en interaktiv tjänst som ger möjligheten att välja de reklamfilmer som ska presenteras. 

För att skaffa information använde vi oss av en empirisk studie som involverade 

fokusgruppsintervjuer med erfarna deltagare. Studien är därför baserad på respondenternas 

tidigare kunskap av webb-TV för att kunna jämföra dessa mot den nya experimentella 

implementerade tjänsten. Efter studien har vi funnit att attitydförändringar verkar har inträffat: 

Majoriteten av tittarna tycker att en valbar reklamtjänst skulle öka tittarupplevelsen till det bättre. 

Dock tycker en minoritet att valet leder till ett ytterligare moment som bedöms vara för 

tidskrävande. 

 

Nyckelord: Webb-TV, Attityder, Val, Annonser, Online video, Reklam, Internet, TV, Interaktiv.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt ges läsaren en kort introduktion i ämnesvalet. Därefter följer ett resonemang 

som leder fram till studiens syfte, frågeställning, och avgränsningar. 

 

 

Interaktiviteten som sker på webben möjliggör nya former av medieformat som traditionell 

TV saknar. Men en kombination av dessa medför att användarna har chans att dra nytta av 

både webb och TV i ett enhetligt format, vilket kan beskrivas som webb-TV (Nysveen, 

Thorbjørnsen, & Pedersen, 2007, s.6).    

Digitala medier kan idag selektera bort material och information som inte anses intressera 

läsaren eller tittaren. Genom att registrera ett beteendemönster och historik på webben kan 

exempelvis annonsplatser eller reklaminslag anpassas efter individen. Att samtidigt själv 

kunna få bestämma och tycka till gestaltar en viktig form av frihet på webben (Schwartz & 

Ward, 2002, s.1-2). 

 

En ökad utformning av interaktivitet kan själv placera användaren bakom ”styrspakarna”. 

Ett flertal amerikanska webb-TV-tjänster tillåter idag deras användare att utifrån ett urval 

bestämma vilket reklaminslag som önskas visas. Denna uppsats kommer att undersöka om en 

ökad form av interaktivitet på webb-TV, som gestaltas i form av valbart reklaminnehåll kan 

generera attitydförändring gentemot reklam som direktuppspelas.    

 

1.2 Syfte 
En tjänst på webb-TV erbjuder nya möjligheter till annonsvärlden av att låta tittarna själv 

välja reklaminnehåll efter eget intresse. Syftet med studien är att jämföra tittarnas 

attitydförändringar till den nya tjänsten, med en traditionell direktuppspelning av reklam. 

Studien fokuserar därför på att undersöka och beskriva attityder samt åsikter i relation till 

valbart reklaminnehåll. Undersökningen kommer att involvera en explorativ 

forskningsmetodik. Fokusgrupper med erfarenhet inom ämnesområdet kommer att diskutera 

utvalda frågor, först därefter kommer ett videoscenario att presenteras för att erhålla 

respondenternas egna uppfattningar.  
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1.3 Frågeställning 
Vilka attityder har tittarna till valbart reklaminnehåll på webb-TV?  

1.4 Avgränsning 
Vi kommer att fokusera på mediet webb-TV via en persondator (eng. PC). Den demografiska 

avgränsningen som vi valt att konstruera innefattar män och kvinnor i åldrarna 16-35 år med 

tidigare erfarenheter i mediet. För att säkerställa deltagarnas kunskap inom det aktuella ämnet 

är avgränsningen motiverad efter den största demografen av webb-TV-tittare (Findahl, 2011, 

s.25). På grund av studiens tidsaspekt och praktiska skäl har vi valt att söka respondenter i 

Stockholms Län.  

 

Studien kommer avgränsa begreppet webb-TV med fokus på Play-tjänsterna från Sveriges tre 

största kommersiella TV-hus vilka är: MTG (ex. TV3 och TV6), SBS TV (ex. Kanal5 och 

Kanal9) samt TV4-Gruppen (Reklamkraft, 2012).   

2 Bakgrund 
I detta kapitel ger vi läsaren en förstudie inom ämnesområdet för att bidra med förståelse och 

inblick i den empiri samt data som uppsatsen kommer att behandla.  

2.1 Grundläggande definitioner 
Nedan följer tre viktiga definitioner och begrepp som kommer att användas under uppsatsen. 

2.1.1 Webb-TV 
 

Distribution av television via Internet för uppspelning i dator, mobiltelefon  

("mobil-TV"), vanlig TV eller annan mediespelare. 

(Nationalencyklopedin, 2012e) 

 

Video på nätet, onlinevideo. Som webb-TV definieras ”all rörlig bild” (ej bildspel)  

som oavsett spellängd visas i någon form av inbäddad mediespelare på webbsidor  

och spelas upp i en webbläsare. 

(MMS, Mediamätning i Skandinavien, 2012a) 
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2.1.2 Streaming 
 

Distribution av datafiler med ljud, bild och video för direkt uppspelning i dator  

eller mobiltelefon. 

(Nationalencyklopedin, 2012d) 

2.1.3 Reklam 
 

[...] Ett av de konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för  

att främja försäljningen av en vara eller tjänst. Via betalt utrymme i olika medier  

förmedlas reklambudskapet, som ofta består av både text och bild, till de  

potentiella köparna, målgruppen. 

(Nationalencyklopedin, 2012c) 

2.1.4 Attityd 
 

[...] Termen attityd används ofta för en varaktig inställning som har byggts upp  

genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot något. 

(Nationalencyklopedin, 2012a) 

 

2.2 Webb-TV – Ett växande medie 
Faktorer som svenskens vana till internet, det utbyggda bredbandsnätet och den teknologiska 

utvecklingen av mobila enheter, bidrar alla till en utökad tillgänglighet av webb-TV.  

Svenskarnas tillgång till bredband
1
 har ökat sedan lanseringen år 2003 från 23 procent, till 88 procent år 

2011. Samma utvecklingskurva går att jämföras med antalet svenskar som dagligen använde internet 

under år 2003. Statistiken ökade ifrån 25 procent till 69 procent på mindre än åtta år. Minoriteten av de 

personer som inte använder internet i dagligt bruk består främst av den äldre generationen som inte har 

skolats med samma tekniska förutsättningar (Findahl, 2011, s.10-11).  

Enligt statistik ifrån MMS, Mediamätning i Skandinavien (2012c, s.4) som levererar tittarsiffror, ökade 

antalet konsumerade timmar av webb-TV i mars 2012 till 12,2 milj., jämfört med februaris mätning på 

9,6 milj. timmar (MMS, Mediamätning i Skandinavien, 2012b, s.4). Denna statistik signalerar ett tydligt 

intresse av att webb-TV är en attraktiv plattform för konsumenter, och det i sin tur skapar en lukrativ 

annonsmarknad för företag.   

En annan tydlig signal som visar att svenskar väljer att omfamna digital strömmad media är den kraftigt 

                                                 
1
 Paginas IT-ORDBOK. Definition, bredband. http://itord.pagina.se/default.asp?Id=371 

http://itord.pagina.se/default.asp?Id=371
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minskade försäljning av den fysiska DVD- och Bluray- skivan. Mellan åren 2010-2011 sjönk 

försäljningen med strax under 15 procent, och prognoser visar på att denna utveckling förväntas vara 

den samma även under 2012 (Duner, 2012). 

2.2.1 Annonsering på webb-TV 
De svenska kommersiella webb-TV aktörerna, exempelvis TV-bolagen TV3, TV6, TV4 samt Kanal5 

gör det möjligt för företag att annonsera på internet via reklamspots. Dessa aktörer erbjuder stora delar 

av kanalutbudet från de traditionella TV-sända programmen, via så kallade Play-tjänster (MMS, 

Mediamätning i Skandinavien, 2012d, s.ii). I och med att de program som visas är reklamfinansierade 

leder detta till att användningen av webb-TV kan nyttjas utan kostnad för tittaren. Ett alternativ som 

flera av TV-bolagen erbjuder är så kallade Premium-tjänster, vilket innebär att tittaren slipper 

uppspelningen av reklamer mot en fast kostnad, exempelvis via fasta abonnemang eller så kallade betal-

TV-tjänster
2
. Det finns även ett bredare programutbud med möjlighet till högre hastigheter för att 

strömma bättre bild- och ljudkvalité
3
.  

 

Reklamen som spelas upp på webb-TV idag är till stor del den samma som i traditionell TV-reklam, 

vilket leder till en envägskommunikation. Men reklamen på webb-TV kan även fungera på ett interaktivt 

sätt. När reklamen spelas upp kan tittaren själv välja att klicka på reklamen som visas i webb-TV, 

därefter länkas tittaren vidare till exempelvis annonsörens webbsida eller den aktuella produkten. Denna 

typ av interaktion är något som traditionell TV saknar (IAB Sweden, 2010, s.4). 

 

Reklamtiden på webb-TV jämfört med traditionell TV skiljer sig åt tidsmässigt. Under en timmes 

programtid på en kommersiell TV-kanal får reklamen som spelas upp inte överstiga åtta minuter 

(Ekman, 2010). Reklamen på webb-TV är konstruerat efter tre olika annonsformat.  

 Prespot - Annons innan programmets start 

 Midspot - Annons under programmet 

 Postspot - Annons efter programmets slut 

 

 

  

                                                 
2
 Betal-TV, Nationalencyklopedin 2012b, http://www.ne.se/betal-tv?i_h_word=pay-per-view 

3
 TV3 Play, TV4 Play, Kanal5 Play, http://www.tv3play.se/premium, http://www.tv4play.se/om_premium/las_mer, 

http://www.kanal5play.se/ 

http://www.tv3play.se/premium
http://www.tv4play.se/om_premium/las_mer
http://www.kanal5play.se/
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Reklamformatets annonslängder varierar beroende på Play-tjänst och program. Generellt sätt har en 

Prespot och Postspot en uppspelningslängd på ca: 15-20 sekunder, och en Midspot som innehåller en 

sekvens av ca: 60-90 sekunder (MTG TV & RADIO, 2011). 

2.3 Reklamformer 
Reklam översätts till På nytt ropa högt på latin och förknippas med olika former av påverkan (Grusell, 

2008, s.22). Avsikten med reklam är att få konsumenten att alstra en nyfikenhet till nya produkter som i 

slutändan kan leda till ett framtida köp. Kritiker menar dock att reklam framställer ett artificiellt behov, 

samt att det ofta porträtterar och förmedlar en förvrängd samhällssyn som i flera fall kan uppfattas som 

sexistiskt med konservativa könsroller (Grusell, 2008, s.34).  

 

För att konsumenten skall attraheras av budskapet krävs element i kommunikationen som är 

engagerande och aktiverande. Reklamen i framtiden anses kunna utvecklas till ett mer riktat format 

anpassat efter individens personliga intresse. Facebook, YouTube och Google har alla bidragit till att 

utforma de presenterade annonserna efter användarens beteenden och tidigare sökmönster (Grusell, 

2008, s.182-183).  

 

Olika medier är ämnat för olika reklamformer. Tidningar ger möjligheten för läsaren att själv avsätta tid 

till att läsa intressant reklam framförallt då mediet oftast ses som en seriös informationskälla. Däremot 

har TV en tydligare underhållningsstämpel eftersom att individen exponeras för rörliga bilder och ljud. 

Dock anses reklam som är av påtvingad form vara störande, och leder oftast till ett irriterat avbrott i 

mediekonsumtionen (Grusell, 2008, s.180).  

2.4 Push- och Pullstrategier 
När annonsering av produkter eller tjänster marknadsförs används två vitala tekniker för att realisera 

budskapet. Den ena benämns som Push-strategi, vilket innebär att informationen skickas till kunden via 

kommunikation ifrån bolagen, utan att någon typ av närliggande faktor påverkat kunden (Armstrong & 

Kotler, 2011, s.384). Detta kan exemplifieras av den TV-reklam som finns tillgänglig idag, både på 

webben samt via traditionell TV.  

 

Pull-strategin är en marknadsföringsstrategi som lägger stor vikt på att marknadsföra företagets avsedda 

säljprodukt, vilket resulterar i att konsumenten aktivt efterfrågar den produkt som är av intresse (ibid.). 

Reklam som distribueras via webbannonser bidrar till en utgörande roll av webben med möjligheter av 

att interagera med exempelvis företagens egna webbsidor.  
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Den uppmärksamhet som annonsörerna erhåller av konsumenten kallas för direct marketing, vilket 

innebär exponering via portaler som sökmotorer, webb-TV och andra medier. Detta tillvägagångssätt 

tenderar att bli mer fördelaktigt för annonsörerna eftersom att metoden alstrar en större samt snabbare 

publicitet (Jensen Bruhn, 2008, s.75).  

2.5 Etablerade aktörer med valbart reklaminslag 
Det finns flera webb-TV aktörer som erbjuder en selektion av valbart reklaminnehåll till tittaren, 

exempelvis TV-kanalen TVNZ
4
 och online streaming företaget Hulu

5
. Hulu är den mest etablerade 

tjänsten idag, men är endast tillgänglig inom Förenta Staterna av Amerika. Under Mars månad hade 

Hulu 31,1 milj., unika besökare och sände ut närmare 1,7 mdr. reklamklipp (comScore, 2012). 

Hulu ger annonsörerna möjlighet att förena varumärken med de videoinnehåll som finns online, samt 

ansluta detta till de engagerade konsumenterna som använder tjänsten för att skapa en bättre 

sammanhållning sinsemellan (Schafer, 2011). Hulu upplevde att det fanns en tydlig frustration bland 

kunderna som använde deras tjänst. Främst på grund av att utbudet till reklaminnehållet inte kunde ses 

efter egna villkor, och även att den tillhörande annonseringen bestod av en envägsmonolog och inte 

något som innehöll interaktivitet (Schafer, 2011). Hulu valde därför att skapa något som de kallade för 

Hulu Ad selector (se Figur 1), vilket gav tittaren kontrollen över att själv bestämma vilken reklam som 

skulle visas.  

Figur 1. Illustration över Hulu Ad Selector på hulu.com (Bild: Lawler 2011) 

                                                 
4
 Television New Zeland Limited, http://tvnz.co.nz/planit-toolbox/online-advertising-2970372  

5
 Hulu, http://www.hulu.com/  

file:///C:/Users/sh10vp1626.KTD/AppData/Local/Documents/Default.rdp
file:///C:/Users/sh10vp1626.KTD/AppData/Local/Documents/Default.rdp
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I kombination med denna utveckling kunde annonsörerna fokusera på en större annonsmarknad till 

konsumenterna. Exempelvis innebar det en möjlighet av att låta företag presentera tre av sina 

varumärken och låta tittaren bestämma vilken av dessa som var av störst intresse (Colaco, 2011). 

 

Efter att tjänsten implementerats användes feedbacken som underlag mellan tittaren, Hulu och 

annonsörerna som ett ytterligare steg för en vidareutveckling. Den nästa generation av tjänsten gav 

därför upphov till att låta tittarna själv betygsätta reklamen ifall den var intressant eller irrelevant. 

Informationen har lett till att Hulu kunnat konstruera en plattform av reklamen efter tittarnas intresse för 

att ge annonseringen högre effektivitet och tittaren en bättre reklamupplevelse (Schafer, 2011). 

 

Hulus idéer bygger på att lyfta fram de reklamer som anses vara av relevans för tittarna och samtidigt 

skära ner på de annonser som inte uppskattas. Värdet av att exempelvis veta om någon av deras 

konsumenter letar efter en ny bil anses vara av stor vikt för annonsörerna. Hulu menar att 

konsumenterna är otroligt starka på att tydliggöra vad de värdesätter mest respektive minst. Deras mål är 

dock att få tittaren att aktivt utföra ett eget val som inte skall återkopplas med ett utförande som 

genererar onödigt arbete (Schafer, 2011). 

 

Ett komplement till Hulu Ad selector blev senare Hulu Ad swap, en tjänst som tillåter tittaren att snabbt 

byta reklam om innehållet skulle uppfattas som irrelevant eller tråkigt. Tidigare studier har visat att den 

nya funktionen ökar tittarupplevelsen samtidigt som annonsörerna erhåller positiva resultat av den 

reklam som visas (Colaco, 2011). 
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3 teoretisk ansats 
I denna del av studien tar vi upp de väsentliga teorierna för studiens forskning. Teorierna bygger på att 

förklara sambandet av hur val kan genomföras och vilka effekter de kan åstadkomma.  

3.1 Interaktiva valmöjligheter 
Flera storföretag, däribland Burger King lyfter fram kundens möjlighet av att välja, exempelvis genom 

deras klassiska slogan som lyder Have it your way (Burger King, 2012). Att ha valmöjligheter innebär 

inte alltid att tillfredställelsen hos individen ökar. Ju fler valmöjligheter, desto högre är förväntningarna 

på de resultat som valen genererat (Iyengar & Lepper, 2000, s.1003-1004). Ett stort urval i affärer bidrar 

till att locka till sig nyfikna konsumenter. Företag lyfter gärna fram att konsumenters 

attraktionsupplevelse påverkas av de urval som erbjuds. Därför är det även betydelsefullt för 

konsumenten att få bukt med de val som framställts för att styra över sina individuella behov 

(Oulasvirta, Hukkinen & Schwartz, 2009, s.2-3).  

 

Ett för stort urval påverkas av negativa konsekvenser som senare utgör en del av människans beteende 

på grund av två orsaker: Den ena bygger på att flera val kan leda till ”hjälplöshet” istället för lättnad. 

När människan omges av för många val blir det besvärligt att fastställa ett beslut överhuvudtaget. Den 

andra konsekvensen beskriver hur människans tillfredsställelse påverkas av att genomföra ett val. Med 

flera valmöjligheter skapar människan automatiskt högre förväntningar. Det blir därför svårt att 

åstadkomma en tillfredsställelse av de val som gjorts, när människan i åtanke vet att valet eventuellt 

kunde varit bättre. Trots den stora komplexiteten av att kunna utföra ett val associerar människor 

valmöjligheter generellt med något som kan likställas med frihet (Schwartz, Wells & Iyengar, 2006, 

s.147).  

Om en större andel av tittarna avstår av att välja reklamen själv och låter en slumpmässig reklam visas, 

behöver slutsatsen inte betyda att beslutet var för enkelt, ointressant eller inte ansågs bidra med en 

tillräcklig tillfredsställelse. Tvärtom, valet kan också visas vara för svårt och komplext, vilket kan 

resultera i att användaren väljer att inte välja (Ariely, 2000, s.245).  

Interaktioner i olika sammanhang är ofta influerade av att människor använder program som verktyg för 

att uppnå ett visst mål. Att introducera en kontroll över informationsflödet kombinerat med de verktyg 

som används, kan det generera i en bättre passform till det individuella informationsbehovet och även en 

utökad flexibilitet. Kontroll över information tenderar att förbättra individens engagemang genom att 

öka möjligheten till att själv utforska samt förstå de informationsflöden som exponeras för användaren 

(Atterer, Wnuk & Schmidt, 2006, s.206-207).   
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Interaktionen mellan människor och webben är i stort sett limiterade på grund av de traditionella GUI´s 

(Graphical User Inteface) som datorerna är beroende av (Mynatt & Edwards, 1992, s.1-2).  

 

För att åstadkomma en framgång för en interaktivare reklam i digitala medier krävs det att användaren 

blir uppmärksammad i det element som realiseras. Interaktiva reklamer når endast de användare som på 

eget initiativ väljer att interagera. Vilket kan resultera i en reklamupplevelse som användaren anser 

involvera något som likställs med ”intressant” och ”relevant” (Berte, Vyncke & De Bens, 2010, s.57-

58). 

 

Men kontrollen i informationssystem bör användas med en viss försiktighet, i synnerhet när den 

kognitiva belastningen är hög eller när aktiviteten är ny eller upplevs vara svår (Ariely, 2000, s.245). I 

miljöer med större intensitet av interaktioner kan kontrollen av informationsflöden behandlas som två 

typer av uppgifter; första uppgiften handlar om att förstå information och de andra beskriver huruvida 

användaren kan hantera informationsflödet eller inte. Om dessa resurser i bearbetningsprocessen är 

begränsade kan uppfattningen leda till att tittaren har svårt att verkställa ett val på grund av 

informationens komplexitet (Ariely, 2000, s.246). 

 

Interaktiva valmöjligheter ger effekt på följande områden (Tykocinski & Ruffle, 2003, s.155), (Ariely, 

2000, s.245), (Schwartz, Wells & Iyengar, 2006, s.147), (Kleina, 1998, s.201), (Oulasvirta, Hukkinen & 

Schwartz, 2009, s.2).  

 Användarkontroll - Interaktiva valmöjligheter bidrar till en utökad kontroll av 

informationskontexten.  

 Engagemang - Det tar tid att välja, flera val genererar i en större osäkerhet. 

 Besluts kvalité - Flera val bidrar till att försvåra jämförelseprocessen i urvalet vilket påverkar 

beslutskvalitén. 

 Tillfredställning - Människan är mer benägen att välja saker som gör dem mindre nöjda när 

urvalet är för stort. 

 Attraktion - Flera objekt ökar uppfattningen av attraktioner och kan medföra en process som 

innebär att användaren granskar de val som finns. 
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 Eskalering av förväntningar - För höga förväntningar, vi kommer alltid tro att det finns något 

som är bättre än det vi valt. 

 Tidsaspekt - Användaren kan helt undvika att välja om utförandet ska ske under en kort 

tidsperiod. Däremot kan en längre tidsperiod bidra med att ett beslut tas snabbare. 

 Skyller på sig själv - I slutändan finns det ingen annan att skylla på förutom sig själv, du har 

gjort ditt egna val. 

 

Olika perspektiv bekräftas när jämförelser sker mellan traditionell TV och webb-TV. Folk är mer 

benägna att titta på TV i en mindre interaktiv miljö, då människor har blivit mer vana att använda TV 

utan att behöva interagera. Det hävdas även att avkopplingen och tillfredställelsen som erhålls genom 

TV bäst kan upplevas i miljöer med större möjlighet till socialt umgänge, då användningen av webben 

associeras till en enskild individs aktivitet (Nysveen, Thorbjørnsen & Pedersen, 2007, s.6). 

3.2 Relevant- och irriterande reklam 
I mediemarknaden kan konsumenten och annonsören uppfattas som två olika lag. Konsumenten som 

generellt sätt inte vill bli avbruten under sin mediekonsumtion, och annonsören som vill att reklamen ska 

uppmärksammas (Stühmeier & Wenzel, 2011, s.98). Konsumenter har en tendens att finna 

marknadsföring på webben påträngande och därmed uppfattas reklamen som irriterande. Dessutom kan 

annonsering som avbryter eller stör en online-aktivitet bidra till att konsumentens anseende av både 

varumärket och produkt kraftigt försämras (Smith, 2011, s.490). 

 

Att upprätthålla en form av relevans innebär att bidra med en betydelsefull information som sätts i 

sammanhang för ens egna personliga intresse.  

Den reklam som idag används via exempelvis webb-TV, är grundläggande för tittarnas intresse till 

reklamen som spelas upp. Relevant reklam eftersträvar att kunna tillkalla tittarnas uppmärksamhet. 

Relevansen bygger på två karaktäristiska utgångspunkter: Att erbjuda reklam efter personliga intressen, 

samt att tittarna själv väljer vilka tjänster han/hon vill ta emot i utbyte mot den uppmärksamhet av 

information som erbjuds. Tittarnas kontroll är ett viktigt element, och handlar inte bara om att skydda 

konsumenternas information, utan även att placera tittarna i egen kontroll av den information som 

existerar (Wang, Fang & Lu, 2008, s.1164). Relevant reklam bidrar med större sannolikhet att tittarna 

kommer att stanna kvar på webbsidan och det i sin tur kan leda till fler möjligheter av att lyckas sälja en 

produkt i form av flera interaktionsmöjligheter (ibid.)
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3.3 Personifierad information 

En sökning i exempelvis YouTube, Google, Facebook eller Hulu kan generera ett resultat som 

anpassats utifrån att tidigare kartlägga användarens beteendemönster. Detta anses minska ett 

tidskrävande arbete för användaren om urvalet är för stort samt att den anpassade 

informationen, beroende på tidigare preferenser, kan skräddarsys efter individuella 

intresseprofiler (Nysveen, Thorbjørnsen & Pedersen, 2007, s.7-8). Dessutom låter flera 

företag lyfta fram trender, populära sökalternativ och anpassad annonsering som anses lämpad 

efter användarens intressen (Oulasvirta, Hukkinen & Schwartz, 2009, s.32).  

 

The technology will be so good, it will be very hard for people to watch or  

consume something that has not in some sense been tailored for them 

– Erik Schmidt, Google CEO (Pariser, 2011, s.47) 

 

Konsekvensen av detta kan bidra till att skapa personifierade intressefilter som tillsammans 

bildar en bubbla där individens egna unika universum av information samlas. Det 

problematiska är att det inte är individen själv som bestämmer vilken information som finns i 

bubblan. Detta beror på att algoritmerna som avgör vilken information som skall vara synlig 

påverkas av de länkar användaren klickat på, och det i sin tur kan även associeras till en form 

av övervakning (Pariser, 2011). 

 

Parisers argumentation (ibid.) är att algoritmerna saknar en struktur som bygger på etik. Om 

algoritmerna ska bestämma vad användaren exponeras för måste flera faktorer än bara 

relevans bearbetas. Exempelvis behöver de även presentera information som anses vara 

obehagligt, utmanade och viktigt för att kunna förena ett bredare perspektiv med flera 

synvinklar. Om webben konstrueras på detta vis är det viktigt att reglerna för vad som syns 

och inte syns finns tillgängligt för alla. Vilket resulterar i att människan själv gestaltar en 

kontroll som leder till ett självbestämmande (ibid.). 
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4 Metod 
I denna del av uppsatsen beskrivs metodvalen och därefter reflektera s det över 

forskningsmetodikens tillvägagångssätt. Fokusgruppsintervjuer har genomförts för att få en 

generell bild av åsikter och attityder, som sedan sammanställts av gruppens resultat till 

valbart reklaminnehåll på webb-TV. Den primära källan i undersökning bestod av 14 

fokusgruppsdeltagare uppdelade i tre grupper. Deltagarna kommer sedermera beskrivas som 

respondenter.   

4.1 Vetenskapligt forskningsparadigm 
Positivismen strävar efter ett synsätt som har sitt ursprung i naturvetenskapen, dock har 

metoderna återkopplats och spridit sig till andra vetenskapliga områden på senare tid. Till 

skillnad från hermeneutiken bygger positivismen på att eftersträva säker kunskap. Den 

kunskap som undersöks säkerställs genom att dra slutsatser kring iakttagelser med hjälp av 

tillhörande logik. Eftersom att logiken är förknippat med matematiken skall de insamlade 

fakta kvantifieras för att erhålla generaliserbara slutsatser av studien (Thurén, 2006, s.16-17). 

 

Eftersom att undersökningen har sitt ursprung i en explorativ ansats med kvalitativa studier 

som utgångspunkt fastställdes användningen av ett hermeneutiskt forskningsparadigm. 

Hermeneutiken passar studien utmärkt då paradigmet eftersträvar tolkningar av ordets 

innebörd (Thurén, 2006, s.16, 60-61). Med hjälp av de teoretiska samt empiriska material som 

insamlats kommer informationen bearbetas i förhållande till frågeställningen och syftet av 

studien.  

 

De två huvudsakliga forskningsstrategierna, kvalitativ och kvantitativ syftar på sätt att 

klassificera metoder som bäst lämpar sig till den använda frågeställningen och forskningens 

syfte av studien (Bryman, 2001, s.33). Utifrån studiens frågeställning användes en kvalitativ 

forskningsansats som ger ett induktivt synsätt där fokus ligger på tolkningar av ord som 

resulterar i en djupare förståelse av exempelvis attityder, åsikter och beteenden. Ett 

kvantitativt forskningsförhållande ger istället en objektiv ontologisk inriktning som kan 

generera ett deduktivt resultat utifrån prövningar av teorier (Bryman, 2001, s.34-35). 
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4.2 Val av forskningsmetodik 
Metodvalen skall i linje med syftet samt den tillhörande frågeställningen vägleda uppsatsens 

framfart. Detta redovisas mer i detalj nedan. 

4.2.1 Fokusgruppsintervjuer 
Att arbeta med fokusgruppsintervjuer bidrar till att ge en stor tyngd på frågorna som rör ett 

förhållandevis väl avgränsat område och bygger på ett samspel i gruppen för att få en 

betydelsefull sammansättning av åsikterna. Fokusgrupper ger möjligheten att studera 

individerna som gemensamt skapar en uppfattning i en händelse, och hur de sedan tolkar 

händelsen (Bryman, 2001, s.325-326).  

 

Författarna delade upp rollerna som facilitator och dokumentförare under 

fokusgruppsintervjuerna (Bell, 2005, s.163). Dessa roller växlades varannan gång under 

metodutförandet.  

4.2.2 Intervjuteknik 
Då specifika teman kommer att diskuteras utifrån syftet har studien använt sig av en semi-

strukturerad intervjuform ur ett mottagarperspektiv. Utformningen av intervjun gav 

respondenterna stor frihet till att utveckla sina svar efter egna tankar och åsikter. Även en 

frågeguide med förberedda uppföljningsfrågor (se Bilaga 1) upprättades för att härleda 

samtalet till det valda undersökningsområdet. Flexibiliteten i intervjuguiden gav facilitatorn 

utrymme att växla frågornas ordningsföljd samt ställa oförberedda frågor beroende på hur 

intervjun fortlöpte (Bryman, 2001, s.127, 300-302).  

4.2.3 Pilotstudie 
För att minimera chansen av missförstånd och misstolkningar kontrollerades 

frågeformuleringarna i form av pilotstudier. Målet var att säkerställa frågornas relevans och 

tydlighet i det avseendet att diskussionen kunde genomföras utan några större oklarheter.  

 

Efter genomförda pilotstudier justerades delar av intervjuguiden. Frågornas inbördes ordning 

grupperades om för att få ett mer strukturerat samt effektivare schema. De nya justeringarna 

resulterade i att frågorna fick en betydelsefullare ordningsföljd, och ett starkare 

diskussionsflöde i gruppen (Bryman, 2001; Bell, 2005).   
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Till en början användes en muntlig berättelse i ett försök att förklara hur en valbar 

reklamtjänst skulle kunna fungera. Men redan efter första pilotintervjun konstaterades det att 

respondenterna fick svårt att visualisera valprocessen, vilket även resulterade i att ett flertal 

följdfrågor uppstod snabbt. Ett muntligt scenario anses även kunna generera misstolkningar i 

en senare diskussion då respondenterna oftast har skapat olika föreställningar av tjänsten 

(Benyon, Turner & Turner, 2005, s.219). I och med detta utfall skapades istället ett 

videoscenario.   

4.2.4 Videoscenariot 
Utifrån resultat av pilotstudien konstruerades ett videoscenario, föreställande hur en valbar 

reklamtjänst skulle kunna upplevas med tillhörande User Story. User Stories används för att 

skapa en förståelse för vad människor gör och vad dem vill, och på så sätt bidrar scenariot till 

en bredare kontext med hjälp av informationsomfånget (Benyon, Turner & Turner, 2005, 

s.195-196). Den använda User Storyn bestod av en användare som fick välja Prespot-reklam 

till tv-serien Two-and-half-men på TV3 Play. Användaren illustrerades i form av en animerad 

muspekare (se Figur 2).  

 

Figur 2. En skärmdump från videoscenariot med illustration av valbart reklaminnehåll på TV3 Play [Obs, 

Montage] (Bild: Toor & Jonsson 2012) 
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Designen inspirerades av tjänsten Hulu Ad selector (se Figur 1), och bestod av ett urval av tre 

reklamfilmer, och en synlig tidsmarkör. Tidsmarkörens syfte är att upplysa användaren att om 

ett val inte har utförts inom en bestämd tidsperiod, spelas automatiskt ett slumpmässigt 

reklamklipp upp. För att scenariot skulle efterlikna aspekter som behandlar verklighet och 

realitet, användes en skärmdump av TV3 Play där den valbara tjänsten monterades in på 

spelaren (se Figur 2).  

 

TV3 Play hade under april 2012 (MMS, Mediamätning i Skandinavien, 2012d) de program 

med det största antalet tittare av de kommersiella webb-TV-aktörerna, vilket gav upphov till 

att flera av respondenterna kan ha känt igen webbsidans utformning, detta kontrollerades dock 

inte explicit. Samtliga tre reklamfilmsalternativ som användaren fick välja var aktuella 

Prespots som slumpmässigt valdes i TV3 Play när videoscenariot skapades.   

Innan och efter videoscenariot var facilitatorn noga med att framföra att en valbar reklamtjänst 

inte fanns tillgänglig i dagsläget på TV3 Play, och att det som visades var ett montage.  

4.3 Urval 
Fokusgruppsintervjun involverade frågor om mediet webb-TV med en reklambaserad 

finansiering. I och med det söktes aktivt deltagare som använde webb-TV regelbundet. 

Därmed ansågs deltagarna uppnå en god och motiverad grad av erfarenhet (Bryman, 2001, 

s.332), för att förmedla en pålitlig insyn av uppkomna attityder och åsikter vid användning av 

mediet. För att upprätthålla en naturlig samtalsdiskussion ställdes inga krav på att individerna 

inte skulle känna varandra sedan tidigare (Bryman, 2001, s.333). Den demografiska 

avgränsningen konstruerades efter den största gruppen av webb-TV användare i Sverige, 

vilket innefattar män och kvinnor i åldrarna 16-35 år (Findahl, 2011, s.25). På grund av 

studiens begränsade tidsaspekt och praktiska skäl skedde sökandet endast inom ett avgränsat 

område med utgångspunkt där transport och kommunikationsled till Södertörns högskola 

ansågs goda.    

 

Rekrytering av deltagare genomfördes främst med hjälp av affischering (se Bilaga 2) utanför 

Stockholms Kulturhus, samt i studentbiblioteken på Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm 

universitet och Södertörns högskola, samtliga i Stockholmsområdet. Den uppsatta 

rekryteringsaffischen förmedlade det diskuterade temat på ett överbegripligt sätt med 

information om intervjun, urval av schemalagda intervjutillfällen, samt kontaktuppgifter för 
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intresseanmälan. Som ett ytterligare komplement till sökningsprocessen togs det kontakt med 

Södertörns högskolas studentkår, SöderS i ett försök att nå ut till deras medlemmar.  

Slutligen rekryterades totalt 14 respondenter uppdelade i tre olika intervjutillfällen. Samtliga 

respondenter befann sig inom den demografiska avgränsningen. Första fokusgruppen innehöll 

tre män och en kvinna. De andra två resterande grupperna bestod av två kvinnor och tre män. 

Den totala medelåldern för samtliga respondenter var 24,6 år.   

4.4 Lokal och utrustning 
Intervjuerna utfördes i Södertörns studentbiblioteks bokningsbara grupprum där samtalen 

kunde genomföras med en normal samtalston i en ostörd miljö (Bell, 2005, s.168). Lokalerna 

hade utrymme för 6-8 personer, vilket gjorde att respondenterna inte kände sig inträngda. 

Fokus har varit att skapa en känsla som gör att deltagarna känner sig bekväma under 

intervjun. Utrustningen som disponerades under intervjuns genomförande var följande: dator 

kopplat till tv-skärm, extern ljudinspelningsenhet, white-board, och diverse andra hjälpmedel 

som anteckningsblock, penna etc. Under intervjun bjöds respondenterna även på fika. 

4.5 Utförandet 
Samtliga fokusgruppsintervjuer använde sig av en tydlig strukturering för att öka validiteten 

av studiens utförande, vilket redogörs nedan.  

4.5.1 Strukturen av fokusgruppsintervjun 
 

 Konsumtionsvanor – För att skapa en inledning till samtalsämnet fick respondenterna 

öppet dela med sig och diskutera om sina konsumtionsvanor av mediet. 

 

 Förhållningssätt till reklam – Denna del behandlade attityder i kombination med 

tidigare erfarenheter av reklam på webb-TV. 

 

 Önskad reklam – Finns det ett intresse av att titta på reklam överhuvudtaget? 

 

 Uppspelning av videoscenariot – I detta avsnitt presenterades videoscenariot på en 

TV-skärm (se avsnitt 4.2.4). 

 

 Valbart reklaminnehåll – Utifrån videoscenariot diskuterades den interaktiva 

valmöjligheten, och vad skulle en sådan implementering generera för attityder till 

reklamupplevelsen?   
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Efter att ha genomfört tre fokusgruppsintervjuer med totalt 14 respondenter drog vi slutsatsen 

att inga ytterligare intervjuer behövde genomföras, eftersom att diskussionerna överensstämde 

med varandra anser vi att teoretisk mättnad är uppnådd (Bryman, 2001, s.314-315).  

4.6 Tillförlitlighet 
Reliabilitet som förknippas med tillförlitligheten av en undersökning behandlar de frågor som 

är direkt kopplade till resultaten. Denna process används för att granska resultatet för att 

kontrollera om svaret av en ny undersökning blir överensstämmande med befintligt resultat. 

Detta är en fas som hjälper till att identifiera undersöknings olika påverkan (Bryman, 2001, 

s.43). Sammanfattningsvis handlar reliabiliteten i grunden om frågeställningar kopplade till de 

mått och mätningar som genomförts, t.ex. ”Hur pålitliga är resultaten?” och ”Vilka 

konsekvenser ges av undersökningen?” (Bryman, 2001, s.86).  

 

Ljudinspelningar av intervjuerna kan leda till en större reliabilitet genom möjligheten att 

lyssna flera gånger för att inte missa någon viktig del. Råmaterialet av intervjun bidrar till att 

transkriberingen blir offentlig vilket gör att andra forskare kan ta del av informationen i form 

av sekundäranalyser med vidare forskning i ämnet. Transkriberingen ser till att bemöta 

anklagelser om att exempelvis resultatet inte är korrekt i förhållande till undersökningen. 

Eftersom att kvalitativa studier lägger fokus på att tolka och analysera ord är en fullständig 

transkribering en vital del för att säkerställa ett noggrant resultat (Bryman, 2001, s.310).  

 

Ett annat mycket bekant forskningskriterium är validiteten. Validitet handlar om att granska 

samt kritisera de slutsatser som framställts av undersökningen. De finns två viktiga faktorer 

som påverkar validiteten i en studie: Den interna validiteten gör det möjligt att säkerställa en 

hög grad av likhet mellan uppfattningar och observationer kopplat till de teorier som fastställts 

i studien. Sammanfattningsvis används den interna validiteten för att motivera påståenden om 

undersökningens kausalitet. Extern validitet är kopplat till hur resultat går att generaliseras 

(Bryman, 2001, s.43-45). Utförandet av pilotstudierna har medfört en ökad validitet, då 

frågorna och scenariot prövades vid flertalet tillfällen för att säkerställa att studien förhåller 

sig inom syftets ramar.  
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Ibland finns det en stor efterfråga av att kunna replikera eller att reproducera en annans 

forskares studie för att jämföra gamla resultat mot nya resultat. Detta bygger på att gamla 

studier måste kunna genomföras igen (Bryman, 2001, s.43).  

 

Olika former av källmaterial kan sammanfattas som primär- och sekundärkällor. Studiens 

primära källa kännetecknas av de fokusgruppsintervjuer som genomförts under den empiriska 

datainsamlingen av undersökningen. Den sekundära datainsamlingen av studien består 

mestadels av källor med vetenskapliga anknytningar kring tidigare forskning inom 

ämnesområdet. Dock har även publicerade och kommersiella källor använts som en extern 

form av sekundär data, detta för att bidra med ett mer tidsenligt informationsomfång då 

statistik och mätningar uppdateras regelbundet (Bell, 2005, s.123-124). 

4.7 Metodkritik 
Under genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har naturliga grupper av vänner, kollegor, 

studenter förekommit för att skapa diskussioner som fortlöper i en behaglig 

samtalston.  Emellertid är inte alltid denna procedur optimal, dels för att redan existerade 

samspelsmönster uppenbaras och även att statusskillnader kan inverka ofördelaktigt på 

resterande i gruppen. Således skulle detta ha tagits mer hänsyn till för att öka gruppdynamiken 

(Bryman, 2001, s.333, 338). Fokusgruppsintervjuerna har endast bestått av erfarna webb-TV 

användare, vilket kan ge ett vilseledande resultat i förhållande till personer som inte använder 

tjänsten regelbundet.  

Under fokusgruppsintervjuerna som genomfördes kunde intervjuguiden innehållit flera frågor 

för att öka förståelsen kring respondenternas subjektiva känslor. Dock bör det tilläggas att 

författarna inte är vana intervjuare, och allt eftersom gick intervjuerna bättre och bättre. 

 

Scenariot som skapades kan vara missvisade på det sätt att reklamutbudet som presenterades i 

videon kan ha återgivit en redan tidigare dålig relation till de framförda reklamerna. Detta 

innebär att respondenterna möjligtvis skapat en negativ inställning till tjänsten indirekt och 

haft det i åtanke under intervjuns genomförande. Eftersom att studien innehåller en kvalitativ 

utgångspunkt har avsikten alltid varit att eftersträva ett objektivt synsätt för att minska 

påverkan av undersöknings resultat. 
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel av uppsatsen kommer vi att analysera och presentera de resultat som 

genererats av vår kvalitativa undersökning. För att besvara studiens problemformulering 

kommer vi analysera de data som kartlägger syftet och frågeställningen till de underliggande 

kategorierna: attityder och åsikter i fokus med ett valbart reklaminnehåll på webb-TV. 

 

5.1 Konsumtionsvanor 
Respondenterna presenterar en närmast enhetlig bild om vad de anser att webb-TV är. 

Ord som streaming, online-video och klipp på nätet repeterades vid beskrivning av mediet. 

Den generella uppfattningen av begreppet webb-TV förknippas främst med de Play-tjänster 

som mediahusen tillhandahåller, men även andra videotjänster som exempelvis YouTube och 

Aftonbladet-TV diskuteras. 

För mig är det typer av tjänster liksom streaming-tjänster, men även sådana här 

existerandekanaler som presenterar sitt material på webben som SVT, TV6, och 

Kanal5 och sådär. 

 - Man 27 år, Fokusgrupp 1 

 

Friheten av titta på valda program när respondenterna önskar ansågs vara den primära orsaken 

till varför de använder sig av webb-TV idag. Andra fördelar innefattar komfort och närheten 

till en PC, samt ett större tillgängligt programutbud i jämförelse med den traditionella TV:n. 

[...] Om jag till exempel ska titta på TV så är jag bunden av tablån när  

programmet ska visas, medan på webben så har jag själv möjlighet att kunna gå  

in och bestämma när jag ska titta på det jag vill se liksom, och att jag kan komma  

åt sånt som kanske inte visas på de vanliga TV-kanalerna via abonnemang liksom.  

- Man 25 år, Fokusgrupp 2 

 

[...] Jag tycker det är jättesmidigt med just tillgängligheten. Du måste inte sitta 

bänkad prick kl. 20:00 för att se TV-program som du vill se, utan du kan välja att  

se det på morgonen, kvällen eller när du känner för det. [...] 

- Man 23 år, Fokusgrupp 3 
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5.2 Förhållningssätt till reklamen 
Respondenternas låter oss veta att deras nuvarande förhållningssätt till reklamen är blandande. 

Ett fåtal väljer att aktivt uppmärksamma reklamen för att få ta del av nya produkter och 

trender. Andra anser sig själva inte vara lika mottagliga.     

Alltså de flesta saker som jag köper överhuvudtaget har jag ju sätt på reklamen.  

Jag tror på reklamen, jag är försäljarens bästa vän, jag tror på allt. 

- Kvinna 23 år, Fokusgrupp 2 

 

[...] Jag vill inte se någon reklam alls. Jag vill se på det program jag skall titta på. 

- Man 22 år, Fokusgrupp 3 

 

Ett mönster vi har kunnat konstatera under fokusgruppsintervjuerna är att majoriteten har en 

negativ inställning till visningen av reklamen på webb-TV. Flera känner att reklamen 

genererar ett irritationsmoment som grundas på bristen av relevans. En tydlig enighet bland 

respondenterna avspeglade att reklam som avser vara riktade eller ämnade till specifika 

könsroller, såsom manligt och kvinnligt, borde till viss del avgränsas eller regleras för att 

omotiverat behövas ses av fel mottagare. 

Är det mans-reklam, alltså reklam för män, det är jag helt ointresserad av, men  

som tur är så är det ju faktiskt mer kvinnliga reklamer. 

- Kvinna 23 år, Fokusgrupp 2 

 

[…] Tamponger och allt vad det innebär, illaluktande flytningar, det är jävligt  

trevligt och se, speciellt inte när man ska sätta sig ner och äta. Nej, sånt kan man  

sålla bort tycker jag! Det är inget trevligt. 

- Man 24 år, Fokusgrupp 2 

 

Reklam som tydligt var anpassad till en annan målgrupp än tittaren genererade i en avsevärt 

sämre upplevelse. Att kontinuerligt tvingas se irrelevanta produkter eller tjänster leder ofta till 

att respondenten tappar fokus, och väljer att koncentrera sig på annat. Några berättar att de 

helt, eller delvis har ändrat sitt beteende kring hur de väljer att se på webb-TV på grund av 

irrelevansen. 
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All reklam jag ser tycker jag i stort sätt är ointressant och irriterande, då går jag 

egentligen ifrån datorn och gör något annat så länge. 

- Man 23 år, Fokusgrupp 3 

 

[…] Jag lägger aldrig märke till den, bara sitter av och försöker snarare dra ner  

volymen så pass mycket att det inte pausas och tar upp en ny flik. [...] 

- Man 31 år, Fokusgrupp 1 

 

En annan vital del till de uppkomna attityderna är frustrationen som uppstår vid ett abrupt och 

oväntat reklamavbrott, samt när samma reklam upprepas frekvent. Flera påstår att dessa 

moment har bidragit till att inställning till annonsören påverkats negativt.   

Jobbig, och onödig. Den hackar sönder hela programmet tycker jag. Det spelar  

typ ingen roll vad det är för reklam. Det är tandborstar, tandkräm, tamponger.  

De känns så onödigt och irriterande, och så är det ju samma reklam på varje  

paus också. 

- Kvinna 26 år, Fokusgrupp 2 

 

[...] En reklam om någon hudvårdsprodukt eller något som inte är riktat till mig,  

de känns ju bara jätteirriterade när den avbryter mitt i programmet. Är det  

däremot något som jag skulle vilja ha:  - Ja det där kan jag tänka mig, då känns  

det ändå som att: - okej, de här var ändå lite värt att de avbröts mitt i. [...] 

- Man 24 år, Fokusgrupp 3 

 

Trots den destruktiva inställningen påpekar respondenterna att annonseringen är ett 

betydelsefullt element för att se material gratis, och att reklam som återfinns på webb-TV är 

betydligt kortare än på traditionell TV. Däremot tillkännagavs det att reklamavbrott på 

traditionell TV är mindre påfrestande i förhållande till webb-TV via PC. 

Alltså reklamen är ju inte lika lång på webb-TV som den är i verkligheten, och det  

är skönare men samtidigt när man kollar på webb-TV så vill jag inte ha någon  

reklam överhuvudtaget. 

- Kvinna 23 år, Fokusgrupp 2 
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5.3 Önskad reklam 
När respondenterna börjar resonera angående reklam som de egentligen vill se på är det 

individens personliga intresse som spelar en avgörande roll. Den typ av reklam som bör 

introduceras mer skall helst innehålla humor för att de ska kännas tilltalade. Men de mest 

essentiella som grupperna diskuterat och som anses vara av en betydelsefullare karaktär, 

handlar om huruvida reklamen är riktad till tittaren eller inte. 

[...] Men sen så tycker jag även om reklam, beroende på vilken reklam det är. [...] 

- Kvinna 23 år, Fokusgrupp 2 

 

[...] Det beror på. Om det är något som är mera riktat till det programmet som  

man ser på. 

- Man 23 år, Fokusgrupp 1 

 

En generell tendens bland respondenterna gör även anspråk på att de dock ofta föredrar 

reklam inom samma genre. Detta resulterar i ett val som värderas utifrån tidigare erfarenheter 

och intresse i samband med reklamens utformning. 

Jag gillar reklamerna som följer samma tema som ICA- och MediaMarkt- 

reklamen, och de som faktiskt är av ungefär samma karaktärer och det händer lite 

olika saker och oftast lite komiska inslag. Då tycker jag, i alla fall första gången  

den ploppar upp, att då kollar man för att se vad det har hittat på den här gången. 

- Man 24 år, Fokusgrupp 3 

 

[…] Men det är lite svårt det där med vad man är intresserad av för reklam, och  

ena sidan så vet man ju ungefär vad man gillar för någonting, och om man skulle  

ha något att föredra så skulle det ju vara det som man är intresserad av. [...] 

- Man 25 år, Fokusgrupp 2 
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5.4 Valbart reklaminnehåll 
Efter presenterat scenario med tillhörande User Story (se avsnitt 4.2.4) fick respondenterna 

fritt utrymme att diskutera den interaktiva tjänsten. Målet var att förmedla en uppfattning om 

hur valbart reklaminnehåll på webb-TV kan fungera. Respondenterna menade att scenariot var 

både trovärdigt och realistiskt konstruerat. Diskussionerna inleddes med att flertalet 

betraktade självbestämmandet som något positivt. Ord som frekvent användes var: 

”intressant”, ”bra” och ”roligt”. 

Att man får möjlighet att välja vilken reklam som man måste titta på innan 

programmet kör igång, det låter faktiskt som ett bra scenario. Visst, jag måste  

titta på reklam men jag får åtminstone möjlighet att välja vad jag ska titta på.  

Eller att jag får alternativ på vad jag ska titta på. För mig låter det bra faktiskt. 

- Man 27 år, Fokusgrupp 1 

 

[...] Om det är så att man ändå måste kolla, som det är med webb-TV att man  

måste kolla på reklamen innan själva klippet kommer. Då ser jag, alltså då kan  

man ju lika gärna välja någonting som intresserar en eller någonting som man  

kanske har fått ut någonting av, som är roligt eller intressant hellre än att de  

kommer upp på må få. Så att jag skulle gärna se valbar reklamtjänst. [...] 

- Kvinna 29 år, Fokusgrupp 2 

 

Respondenterna låter oss även få veta att interaktioner i webb-TV har en stor betydelse för hur 

intresset kan generera förändringar av människors attityder.   

Just bara med interagerandet i sig, att göra valet känns ju som att man blir lite  

mer dedikerad. 

- Man 31 år, Fokusgrupp 1 

 

Jag tycker det visar en styrka just det här med webb, att det sker interaktioner,  

att man kan interagera med det här. Det är något av det viktigaste och finaste  

med internet. 

- Man 27 år, Fokusgrupp 2 
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Flera respondenter förutspådde att valmöjligheten även kan locka tittare till en högre grad av 

uppmärksamhet för att se reklamen. Detta ligger till grund för hur användarens nyfikenhet 

påverkas av det utförda valet. En annan återkommande åsikt var att möjligheten av att välja 

betraktades som ett psykologiskt knep. 

 

[…] Ja, jag skulle nog se reklamen, eftersom jag har valt den. Det blir ju mer 

intressantare saker. 

- Kvinna 23 år, Fokusgrupp 2 

 

Jag tycker att valmöjligheter generellt sätt är bra. Jag tror definitivt att när man  

valt reklamen då fokuserar man nog lite mer på vad som händer i reklamen. [...] 

- Man 24 år, Fokusgrupp 3 

 

Jag tror att man undermedvetet lurar sig själv lite. Man tänker att -Ja, nu har jag 

faktiskt gjort ett val, fast det egentligen bara handlar om att vara en konsument,  

och jag tror att man känner att om man får välja sin reklam, så tror jag att det är 

mycket större chans att man faktiskt kollar på reklamen. 

- Man 26 år, Fokusgrupp 1 

 

Flertal av respondenterna som tidigare starkt kritiserade en upprepning av samma 

reklamsekvens, eller reklam där den uttänkta målgruppen var någon annan än mottagaren, 

förhöll sig positiva till en sådan tjänst om relevansen kunde förstärkas. 

Det är skitbra ju! Då slipper man ju se tampongreklamerna om man inte vill. […] 

- Man 22 år, Fokusgrupp 3 

 

Åsikter som präglades av rädslan och oron var att valmöjligheten skulle påverka tittarnas 

förhållningssätt i form av ett utökat moment i anslutningen till processen för att se ett 

program. En annan viktig infallsvinkel var om en PC var uppkopplad till en traditionell TV, så 

menade ett flertal av respondenterna att man fann det bekymmersamt att man möjligen var 

tvungen att behöva resa sig upp för att utföra ett val. 
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Ja, alltså det känns som en ytterligare grej. Inte nog med att man ska gå in och  

välja att kolla på programmet och sen ska man välja vilken reklam jag ska se.  

Känns som för många val helt plötsligt. 

- Kvinna 27 år, Fokusgrupp 2 

 

Jag tror att det är problematiskt det här med att man ska välja. Om man sitter i  

soffan och satt på sin webb-TV , då vill man inte gå upp till datorn bara för ett  

val. Jag tror om man har datorn i sängen eller i knät är det inget problem. […] 

- Man 26 år, Fokusgrupp 2 

 

Valmöjligheten lockade inte alla. Respondenter som hade ett starkt negativt förhållningssätt 

till reklam, behöll till stor del samma inställning. Likaså påpekade flera att den totala 

tidsaspekten, dvs. från val av program till visning kunde förlängas om inte snabba val kunde 

utföras. 

Om det är samma tid eller om man säger att det tar lika långt tid att välja som att  

det spelas upp automatiskt då skulle jag absolut välja valbart reklam. Det enda är  

att, om man står vid två val och det valbara alternativet skulle ta längre tid. Då  

tror jag att jag skulle välja det som vi redan har nu. Jag är mer inne på tid, hur  

lång tid det tar. Man vill ju vara så effektiv som möjligt för att man är på sidan  

där reklamen spelas upp för att man vill se ett avsnitt eller på webb-TV. 

- Man 23 år, Fokusgrupp 3 

 

Jag skulle faktiskt inte bry mig, det skulle nog bara ta tid. Så hellre att dem bara rullar 

på något på en gång. […] 

- Kvinna 24 år, Fokusgrupp 3 
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5.5 Idéer till förbättring  
Under fokusgruppsintervjuerna diskuterades flera framtidsaspekter gällande en utvecklad 

form av den valbarhet som presenterades i scenariot.  

Men jag kanske skulle vilja ta det ännu längre i form av en intresseprofil eller 

någonting där det verkligen kan skräddarsys. För om reklamer är för generella så  

blir jag inte så intresserad ändå. 

- Man 24 år, Fokusgrupp 2 

 

Flera av deltagarna var positiva till en ny form av profil som registrerar intresset efter den 

reklam som valts. Därefter skall profilen generera nya matchningar med användarens intresse 

för att i slutändan slippa göra egna val. Denna intresseprofil skulle även kunna implementeras 

i andra medier, exempelvis: radio, Smart-Tv och digital press.   

 

Det har ju varit såhär kritiserat att - åh, Google vet vad du är intresserad av att  

titta på, so what? Det är väl jättebra? Då kommer det fram reklam som är kul  

 istället för någon annan ointressant reklam. 

- Man 31 år, Fokusgrupp 1 

 

Det spekulerades även i att respondenterna istället skulle vilja ha kategorier som val, istället 

för färdiga reklamuppspelningar. Önskemålet om att få välja en reklamkategori var högt 

värderat. Dels för att slippa välja reklam under en Midspot sekvens, men även för att ge 

användaren enklare urval.  

[...] Lite mer kategorier liksom, att man får välja utifrån det. Så det blir lite  

lättare liksom, typ mode, sport, resor och så. [...] 

- Kvinna 26 år, Fokusgrupp 2 

 

Andra intressanta infallsvinklar för vidare forskning kan exempelvis vara en ny form av 

interaktivitet under reklamtiden som inkluderar spel eller annan underhållning. 
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6 Slutsats och diskussion 
I detta kapitel presenteras slutsatsen av de resultat studien genererat. Inledningsvis krävs det 

att en klar uppfattning om hur tittarna förhåller sig till reklamen idag är, därefter finns 

möjlighet att svara på den valda frågeställning för att förstå vad som ligger till grund för de 

uppkomna attityderna. 

 

Resultatet visar att tittarnas attityder till reklam idag är spritt skilda. Ett fåtal av 

respondenterna väljer att fokusera och följa reklamuppspelningen framför sin PC. Medan en 

större del av deltagarna bär på inställningen att de sällan uppmärksammar eller väljer att inte 

titta på reklamen. De främsta anledningarna anses vara följande: Den dåliga variationen av 

utbud samt reklam som saknar relevans.  

 

En kontinuerlig upprepning med samma typ av innehåll resulterar i att tittaren tillslut förlorar 

intresse av att både observera och uppskatta reklamen. Dessutom kan en växande irritation 

skapas av att målgrupp och demografin i reklamen inte speglar tittaren. Avsaknaden av 

relevant innehåll bidrog till ett beteende där tittaren helt eller delvis avskärmade sig ifrån 

reklamuppspelning med att t.ex. stänga av ljudet, byta flik i webbläsaren eller lämna datorn 

för att fördriva reklamtiden.  

 

Syftet med studien är att jämföra potentiella attitydförändringar mellan den traditionella 

direktuppspelningen av reklamen och en tjänst som ger tittarna möjlighet att välja reklam på 

webb-TV. Studiens undersökning har gjort det möjligt att besvara den presenterade 

frågeställningen, vilket redogörs nedan. 

 

Vilka attityder har tittarna till valbart reklaminnehåll på webb-TV? 

 

Den huvudsakliga uppfattningen uttryckte ett positivt förhållningssätt till den nya 

interaktionsmöjligheten. Den bedömdes kunna reducera den uppkomna irritationen av att 

tittaren ständigt skall behöva omges av irrelevanta reklaminslag. Värdet av att kontrollera 

informationsflödet efter eget behag ansågs bidra till att förstärka både engagemang och fokus, 

vilket även gav anspråk på en nyfikenhet av att se det utförda valet. Flera av respondenterna 

uppskattade tidsmarkören, eftersom den informerade tittaren om hur lång tid som återstod 

innan en slumpvald reklam automatiskt spelades upp. Däremot betraktades denna sekvens 

som ett stressigt moment såvida valet inte var uppenbart för tittaren.  
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Trots de nämnda fördelarna uppstod en skeptisk association till tjänsten. En del menade att 

valen kändes grundlösa och att det endast mynnade ut i ett tidskrävande moment. Att behöva 

genomföra ett val kunde därmed leda till ett påtagligare avbrott i mediekonsumtionen för 

tittaren. Respondenterna som var starkt kritiska till reklam behöll sin inställning och 

förklarade att värdet av att interagera saknade betydelse.  

 

Att utveckla marknadsföringsstrategin från Push till Pull vid reklamuppspelningen har gett 

anspråk på att majoriteten ansåg att en högre acceptans kunde tillämpas tack vare den nya 

interaktionen. Genom att introducera möjligheten av att kunna preferera och samtidigt 

selektera bort reklamfilm som anses vara irriterande kan mediekonsumtionen resultera i en 

behagligare upplevelse för en del tittare. Det som kan konstateras är att tjänsten måste 

eftersträva en tydlig och simplifierad layout för att valet skall kunna genomföras under en 

kortare tidsperiod. Ett snabbt utfört val minskar följaktligen risken till att tjänsten upplevs som 

ett störande och tidskrävande moment. Tidsmarkören som signalerar hur lång tid tittaren har 

på sig att utföra ett val kan orsaka en stressad situation. Den stressade situationen kan därför 

medföra att valet blir för svårt att genomföra.  

Om de tidigare valen placeras i personifierade informationsfilter kan nya skräddarsydda urval 

röra sig allt närmare en högre relevans i reklamutbudet som speglar tittarens intresse.  

 

Tidigare studier stärker slutsatsens riktning. Pull-strategin har visats påverka respondenternas 

inställning, då den enligt Smith (2011, s.490) kan upplevas som mindre påträngande eftersom 

det innebär att gå från ett passivt förhållningssätt till ett aktivt. Wang, Fang & Lu (2008, 

s.1164) menar att reklam som saknar både underhållning och engagemang oftast orsakas av en 

explicit brist på relevans till tittarnas intresse. Reklam som kopplas till program och speglar 

tittarens intresse bidrar till en positivare inställning till att observera vad som visas (Berte, 

Vyncke & De Bens, 2010, s.57-58). Därför kan interaktiviteten skapa emotionella band som 

inte bara ansluter konsumenten till annonsörerna, utan även konsumenten till webb-TV 

kanalen för att lyckas åstadkomma ett anpassat format efter egna önskemål (Nysveen, 

Thorbjørnsen & Pedersen 2007, s.23-24). Men enligt Tykocinski & Ruffle (2003, s.155) får 

inte valet framstå som för komplext då det tenderar att framställa ett negativt förhållningssätt 

med faktorer som osäkerhet och ångest i att man väljer ”fel”. 
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Vi tror att studiens utfall har visat att en introduktion i form av en ny interaktivitet för erfarna 

webb-TV tittare kan resultera i större attitydförändringar till reklamuppspelningen hos 

majoriteten av respondenterna. En utökad egenkontroll i informationsflödet skapat i form av 

ett valbart reklaminnehåll ansågs minska risken för att tittarna ser reklaminslag som irrelevant 

och ointressant. Vi har funnit att tittaren är mer angelägen att titta på reklam om kontexten 

sätts i relation till individens intressen, vilket i sin tur medför ett utökat välbefinnande i 

upplevelse av tjänsten. Men samtidigt kan vi konstatera att en sådan tjänst även kan fallera om 

den känns tidskrävande och om reklaminnehållet inte känns intresseväckande.  

7 Framtida forskning 
I denna studie har våra resultat gjort det möjligt att besvara vår undersökta frågeställning som 

skildrar tittarnas attityder till webb-TV med en prägel av valbart reklaminnehåll. Webb-TV är 

ett växande medium som kan förena interaktivitet och teknik på ett innovativt förfarande, 

vilket i sin tur förutspår för en ljus framtid med stor utvecklingspotential. Området är tämligen 

nytt, vilket vi anser kunna bidra till en genuin forskningsmöjlighet med goda anspråk på 

önskvärda framgångar. Ett ytterligare steg i en sådan studie vore att genomföra användartester 

i ett uppbyggt program för att lyckas fånga tittarens användarupplevelse av systemet.  

 

Den intresseprofil som nämndes under intervjuerna (se avsnitt 5.5) skulle även kunna 

implementeras i en funktion som gör det möjligt att via kameror läsa av ansiktsuttryck, och 

därefter avgöra hur uppmärksammad, intresserad och ofokuserad tittarna är till den reklam 

som spelas upp. Detta skulle kunna bidra med att systemet automatiskt byter eller förändrar 

reklaminnehållet efter tittarens ansiktsuttryck, humör eller tillfredställelse. 
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9 Bilagor 
Nedan följer arbetets bilagor som användes till studien.   

9.1 Bilaga 1 
Intervjuguide till fokusgrupper 
 
 
ALLMÄNT WEBB-TV 
 
   1.     Vad är webb-TV för er? 
   2.     Vilka webb-TV kanaler tittar ni på? 
   3.     När tittar ni på webb-TV? 
   4.     Hur tittar ni på webb-TV? 
   5.     Varför tittar ni på webb-TV? 
 
ATTITYDER OCH ÅSIKTER 
 
   6.     Vad har ni för relation till reklamen på webb-TV? 
   7.     Vad gör ni under reklamen?  
   8.     Vilka synpunkter har ni kring scenariot som spelades upp? 
  



 

41 

9.2 Bilaga 2 

VI SÖKER 

FOKUSGRUPPSDELTAGARE 
 

 

DU KOMMER ATT INGÅ I EN FOKUSGRUPP FÖR ATT DISKUTERA TITTARNAS  
ATTITYDER TILL DEN UPPSPELANDE REKLAMEN SOM FINNS IDAG, SAMT ALTERNATIV  
TILL ATT SJÄLV FÅ VÄLJA REKLAMINNEHÅLL PÅ WEBB-TV.   
 
UNDERSÖKNINGEN KOMMER ATT VARA EN DEL AV EN C-UPPSATS SOM  
PRESENTERAS PÅ SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA.  
 
DISKUSSIONEN BERÄKNAS PÅGÅ UNDER 45MIN OCH KOMMER ATT SKE I SH:S 
STUDENTBIBLIOTEK. VI BJUDER SJÄLVKLART PÅ FIKA.   
 
FÖLJANDE TIDER FINNS ATT TILLGÅ:  
 

------ 

------ 

------ 

 

 
ANMÄL DITT INTRESSE TILL FÖLJANDE E-POST ADRESS:  
webbtv.sh@mail.com  
 
VÄNLIGEN UPPGE ÅLDER OCH VALD TID.  
 
TACK SÅ MYCKET FÖR ATT DU STÄLLER UPP!   
 

 

 

 

 


