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Abstract 

The technological development contributes to an increase in advertising when it 

comes to media. Those who are working to develop advertising are constantly looking 

for new ways to reach consumers in unexplored contexts. Web TV is a relatively new 

technique that involves the distribution of television across the Internet. This study 

intend to investigate how users perceive advertising appearing on web TV, and 

contribute to the knowledge about how advertising adapt to new media. To reach the 

results of this study, we used quantitative data, collected in the form of web-surveys 

and qualitative data collected through semi-structured interviews. The results of the 

study showed that the user has a negative attitude towards advertisements on web TV. 

Despite the negativity, the user still understand and recognize the importance of 

advertising concerning the survival of tv-channels online. It is also clear that the 

choice of web TV service mainly is based on the supply of programs, and not on how 

the service contain advertising or not. 
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Sammanfattning 
Den teknologiska utvecklingen bidrar till att reklam i media ökar. Reklamutvecklare 

söker ständigt nya sätt att nå konsumenten genom reklam i outforskade sammanhang.  

Webb-TV är en relativt ny teknik som innebär distribution av television via internet. 

Denna studie avser att undersöka hur användare upplever reklaminslag som 

förekommer på webb-TV samt bidra med kunskap om hur reklam anpassas till nya 

medier. För att komma fram till studiens resultat användes kvantitativ datainsamling i 

form av webb-enkäter samt kvalitativ datainsamling genom semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet av studien visade att användaren har en mycket negativ 

inställning till reklaminslag på webb-TV. Trots den negativa inställningen har 

användaren ändå förståelse och inser vikten av reklam för webb-TV-kanalernas 

överlevnad. Det framgår även att valet av webb-TV-tjänst främst grundar sig på 

programutbudet och inte på om tjänsten konsumerar reklam eller inte.  

 

Nyckelord 
Webb-TV, reklam, internetTV, streaming 
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Förord 
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1. Inledning	  
 

Reklamen förändras ständigt vilket delvis kan förklaras av den teknologiska 

utvecklingen.1 För länge sedan, under antiken, syntes reklamen på butiksskyltar och 

affischer. Senare som tryck i tidningar. Sedan sändes den på TV och idag finns den på 

internet. Då reklamen ökar kraftigt söker reklamutvecklare nya sätt att nå målgrupper 

och konsumenter genom reklam i outforskade sammanhang.2 

 

Medieinnehållet konsumeras i allt större utsträckning framför datorskärmar, läsplattor 

och mobiltelefoner som förändrar reklamens förutsättningar då nya format måste 

uppfinnas. Uttryck och kanaler för reklam är således under ständig utveckling vilket 

innebär förändringar i på vilka sätt den produceras, hur den ser ut och var vi möter 

den.3  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur reklam anpassas till nya medier. 

Vi har valt att titta på webb-TV där vi undersökt några av de reklaminslag som 

förekommer och undersöka användarnas attityd till den.  

 

Frågeställning: Hur upplever användaren reklaminslag på webb-TV?  

 

1.2 Avgränsning  

Reklam är ett ständigt förekommande fenomen och finns överallt i vårt samhälle. 

Studien kommer endast behandla den reklam som förekommer på webb-TV. 

Reklamen vi vill undersöka är den som visas från det att användaren startar ett webb-

TV-program, tills det att programmet är slut. Studien handlar således inte om den 

reklam som förekommer utanför webb-TV-rutan. 

 

Webb-TV även kallat internet-TV handlar om distribution och finns i flera olika 

varianter. Vi har valt att endast behandla de svenska TV-bolagens webb-TV-tjänster: 

SVTplay, TV3play, TV4play, kanal5play och tv6play. Studien behandlar de program 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Rosengren, Sara & Sjödin, Henrik. Reklam – förståelse och förnyelse. Malmö: Liber, 2011. Sidan 12. 
2	  Wikipedia (sv): Reklam, http://sv.wikipedia.org/wiki/Reklam	  
3	  Rosengren, Sara & Sjödin, Henrik. Reklam – förståelse och förnyelse. Malmö: Liber, 2011. Sidan12.	  
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som användaren i efterhand kan se på webb-TV-tjänsten och inte andra format som 

innefattar program kortare än 10 minuter, klipp, livesändningar och extramaterial. 

 

Anledningen till att vi valt att ha med SVT-play i vår studie är att vi vill se om det 

finns någon skillnad i användandet av en reklamfri webb-TV-tjänst och de med 

reklam.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Reklam 

Ordet reklam är en sammansättning av två latinska ord, "re" och "clamare" där "re" 

betyder "på nytt" och "clamare" "ropa högt". Reklamens avsikt är att få mottagaren att 

tänka i nya banor och våga prova nya saker.4 Företag använder reklam som ett 

konkurrensmedel i sin marknadsföring för att främja försäljningen av en tjänst eller 

vara. Genom betalt utrymme i ett medium förmedlas reklambudskapet, ofta bestående 

av både bild och text, till de tänkbara konsumenterna.5  

 

Reklam har funnits sedan urminnes tider och den äldsta, och troligtvis den enklaste, 

formen av reklam är "mun till mun-metoden" som innebär att ett rykte sprids om en 

produkt eller tjänst mellan människor.6 De första formerna av reklam kom redan 

under antiken, då i form av butiksskyltar och affischer. I Sveriges äldsta tidning 

Ordinari Post Tijdender7 infördes 1645 sveriges första annons, en annons om den 

svenska psalmboken. Sedan dess har reklamen tagit rejäl fart och i slutet av 1800-talet 

var annonser ett medel för att finansiera och skapa tidningar, bland annat Dagens 

Nyheter och Göteborgs-posten.8  

 

Den snabba utvecklingen av reklam har kommit att påverka både medieinnehåll och 

mediestruktur. När television, förkortat TV, introducerades öppnades portarna för ett 

nytt sätt att distribuera reklam.9 Den första TV-reklamen sändes 1941 i USA av 

radioföretaget NBC. Detta ledde senare till att de ledande företagen i radio flyttade sin 

reklam till TV.10 TV-reklamen fick störst spridning bland TV-serier som sändes på 

dagtid där hemmafruar var målgruppen.11 Reklamavbrotten innehöll ofta reklam för 

tvål och såpa, därav benämningen soap opera (på svenska: såpopera) som är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Grusell, Marie. Reklam – En objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. 
Göteborgs Universitet, 2008. Sidan 22. 
5 Nationalencyklopedin: Reklam, http://www.ne.se/reklam  
6 Wikipedia (sv): Reklam, http://sv.wikipedia.org/wiki/Reklam  
7 Nationalencyklopedin: Ordinari post tijdender,	  http://www.ne.se/ordinari-post-tijdender  
8 Nationalencyklopedin: Reklam, http://www.ne.se/reklam	  
9	  Grusell, Marie. Reklam – En objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. 
Göteborgs Universitet, 2008. Sidan 20. 
10 Nationalencyklopedin: Reklam-TV, http://www.ne.se/lang/reklam-tv  
11	  Wikipedia (sv): TV-reklam,  http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-reklam 	  
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dramatiska TV-serier utan förutbestämda slut.12 I Sverige började provsändningar 

med reklam år 1954 men reklamfinansiering förbjöds 1956 då den första TV-kanalen 

startades. Det dröjde till 1987 tills TV-reklamen återigen kom till sverige då satelit-

TV-kanalen TV3 startades.13 1990 startade TV4, Sveriges idag största 

reklamfinansierade TV-kanal, sina sändningar via satellit och kabelnät. När Sverige år 

1992 som sista land i Europa tillät fri reklamfinansierad television började TV4 sända 

över marknätet.14 

 

Förändringarna gällande kabel- och satellitsändningsreglerna medförde att nya 

reklambärande medier introducerades, TV3, TV4 och Kanal 5. Konsekvenserna av 

detta blev att dagspressen, som på 1980-talet dominerat reklammarknaden, i mitten av 

2000-talet minskat till 30 %. I slutet av 1980-talet fanns det i princip ingen TV- eller 

radioreklam alls i Sverige och få kände till fenomenet internet. Idag är internet en 

självklar reklambärare och nås varje dag av en stor publik. 15  

 

2.2 Webb-TV och reklam idag  

Under 2006 ökade användningen kraftigt av Webb-TV i Sverige. De flesta TV-

bolagen har idag (2012) ett stort webb-TV-utbud för att komplettera sina ordinarie 

sändningar.16  

 

Med Webb-TV, även kallat internet-TV, menas rörlig bild, således inte bildspel. Den 

rörliga bilden visas i någon typ av inbäddad mediaspelare på webbsidor och spelas 

upp i en webbläsare. Webb-TV handlar om distribution av television via internet.17 

För att spela upp television på internet används antingen mobiltelefon, dator, vanlig 

TV eller annan mediaspelare. Webb-TV används för distribution av program som 

redan sänts där tittarna själva kan välja hur och när de vill titta. Det används även för 

uppspelning i realtid, det vill säga direktsändning.18 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Nationalencyklopedin: Tvålopera, http://www.ne.se/lang/tvålopera  

13	  Nationalencyklopedin: Reklam-tv, http://www.ne.se/lang/reklam-tv 
14 Wikipedia (sv): Public service, http://sv.wikipedia.org/wiki/Public_service 	  
15	  Grusell, Marie. Reklam – En objuden gäst? Allmänhetens uppfattningar om reklam i morgonpress och tv. 
Göteborgs Universitet, 2008. Sidan 20.	  
16 Nationalencyklopedin: Webb-TV, http://www.ne.se/webb-tv  
17Sveriges annonsörer: KIA-index lanserar mätguide för webb-TV, 27 nov 2009, 
http://www.annons.se/artiklar/kia-index-lanserar-matguide-webb-tv  
18 Nationalencyklopedin: Webb-TV, http://www.ne.se/webb-tv 
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En undersökning från mediavision visar att år 2008 tittade 1,7 miljoner svenskar på 

Webb-TV, mellan 15 och 74 år, på Webb-TV. Undersökningen kan jämföras med 

statistiken från 2009 då 3,8 miljoner svenskar tittade på Webb-TV.19 Idag tittar 60 

procent av den svenska befolkningen mellan 15-74 år på webb-TV under en 

genomsnittlig månad enligt mediavision. Människor använder idag allt fler skärmar 

såsom surfplattor och uppkopplade TV-apparater. Idag är det webb-TV-tittande via 

mobilen som ökar allra mest. Enligt mediavision äger idag över hälften av alla bosatta 

i Sverige mellan 15 och 74 år en smartphone.20 

 

Det svenska bolaget Videoplaza har utvecklat en teknik kallat overlay, i folkmun 

kallat popup (Se figur 1). Reklamformatet består av reklam som visas samtidigt som 

Webb-TV-programmet pågår. Reklambanner är klickbar och visas i nedre delen av 

skärmen. Väljer användaren att klicka på reklambannern, pausas programmet 

automatiskt.21 År 2008 introducerades overlay i Sverige22 och kanal 5 var först med 

att använda tekniken.23  

 
Figur 1  
 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Mediavision: Webb-TV, http://www.mediavision.se/wp-content/uploads/2012/09/Pressrelease-webbTV-2009-
09-03.pdf   
20 Mediavision: Webb-TV, http://www.mediavision.se/wp-content/uploads/2012/09/Pressrelease-webb-TV-aug-
2012.pdf  
21 Nyteknik: Reklam i Webb-TV, http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article73551.ece  
22 Nyteknik: Reklam i Webb-TV, http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/internet/article73551.ece  
23 MMS: Webb-TV-ordboken, http://www.mms.se/tjanster/Webb-TV/webbtvordboken.asp?styr=uvhel 	  
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Webb-TV blev år 2009 ett reklammedium att räkna med då reklamintäkterna uppgick 

till 50 miljoner kronor. Resultatet beror på att de stora TV-kanalerna samt annonsörer 

på allvar börjat satsa på webb-TV.24 Under 2010 uppgick reklamintäkterna till drygt 

100 miljoner kronor enligt statistik från institutet för reklam och mediestatistik. Idag, 

2012, fortsätter webb-TV-reklamen att öka stadigt.25 

 

Reklam på webb-TV förekommer bland annat i form av reklamavbrott där 

reklamfilmer visas.26 (Se figur 2) TV-kanalens huvudsyfte med reklam är att öka 

intäkterna medan annonsörens huvudsyfte är att marknadsföra produkten27 eller 

tjänsten för att på så vis öka försäljningen.28 

 

 
Figur 2 
 

2.3 AdBlock 

Idag finns ett tillägg till de flesta webbläsarna vars funktion blockerar reklam i form 

av sidelement och annonser från att visas.29 År 2002 skapade Henrik Aasted Sørensen 

det första tillägget.30 En av de mest populära annonsblockerare heter Adblock och är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24Mediavärlden: Reklam i Webb-TV,	  http://www.medievarlden.se/marknad/1-marknad/10975-genombrott-foer-
reklam-i-webb-tv-  
25 Mvision: Reklam i Webb-TV, http://www.mvision.se/kopen-av-webb-tv-reklam-fortsatter-att-oka/  
26 Wikipedia (sv): TV-reklam, http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-reklam  
27 Nationalencyklopedin: Reklam-TV, http://www.ne.se/lang/reklam-tv 
28 Wikipedia (sv): TV-reklam, http://sv.wikipedia.org/wiki/TV-reklam  
 
29 Wikipedia (en): AdBlock Chrome, http://en.wikipedia.org/wiki/AdBlock_(Chrome)  
30 Adblockplus: Adblockplus, http://adblockplus.org/en/about  
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ett tillägg till webbläsaren Google Chrome.31 Adblock för Google Chrome skapades 

200832 och har idag över 10 miljoner användare.33 Till webbläsaren mozilla firefox 

heter tillägget Adblock plus och har idag cirka 15 miljoner användare.34 Enligt 

nättidningen IDG.se är Adblock ett problem för mediebranchen då någon måste betala 

för den reklam som inte visas.35 

 

2.4 Webb-TV premiumkonto 

Enligt mediavision har idag omkring 200 000 hushåll någon form av abonnemang för 

Webb-TV.36 Kanal 5, TV3, TV4 och TV6 erbjuder alla någon typ av premium-tjänst 

som innebär att användaren slipper reklaminslagen.37 TV3 och TV6 använder en 

abonnemangs-tjänst som heter Viaplay.38 TV4 använder sig av en en tjänst som heter 

TV4 Play Premium.39 Även kanal5 använder sig av en liknande tjänst som heter 

Kanal 5 Play Premium.40 Priset för ett premiumkonto varierar och ligger mellan 49 till 

99 kronor i månaden.41 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
31 Wikipedia (en): AdBlock Chrome, http://en.wikipedia.org/wiki/AdBlock_(Chrome) 
32 Wikipedia (en): AdBlock Chrome, http://en.wikipedia.org/wiki/AdBlock_(Chrome) 
33 Chrome: Adblock, https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock/gighmmpiobklfepjocnamgkkbiglidom  
34 Mozilla: Adblockplus https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/adblock-plus/  
35 IDG: Om Adblock http://www.idg.se/2.1085/1.271986/adblock--din-varsta-fiende 	  
36 Mediavision: Om premiumtjänster, http://www.mediavision.se/nyhet/rekordhogt-webb-tv-tittande-driver-
betaltjanster/  
37 Radio och TV: TV-tjänster, http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Rapporter/Bestall-tv-
tjanster.pdf  2013-01-09  
38 ViaPlay: Premium, http://viaplay.se/package/tv  
39 TV4Play: Premium, http://www.tv4play.se/premium  
40 Kanal5Play: Premium, http://www.kanal5play.se/info/om-kanal-5- 
play#!/play/program/25194065/video/25705409  
41 Radio och TV: TV-tjänster, http://www.radioochtv.se/Documents/Publikationer/Rapporter/Bestall-tv-
tjanster.pdf 	  
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3. Tidigare forskning 

Webb-TV-reklam är ett relativt nytt fenomen vilket innebär att det idag finns 

begränsat forskningsmaterial inom området. Det finns däremot forskning som berör 

vårt ämne, vilket vi valt att ta upp under detta kapitel.  

 

På grund av det tunna utbudet har vi valt att använda oss av en kandidatuppsats som 

behandlar ämnet. Vi har valt att göra en liknande undersökning som Sabri Jean 

Haddad och Carl Idensjö utfört i studien, Webb-TV-reklam – Påverkan och 

synpunkter, då vi främst vill se om eventuella attitydsförändringar skett sedan studien 

utfördes år 2010. Vi har även valt att använda en annan datainslamingsmetod då vi 

anser att författarnas metod är en aning svag. 

 

3.1 Webb-TV reklam - Påverkan och synpunkter - Sabri Jean Haddad och Carl 

Idensjö  

Webb-TV reklam - Påverkan och synpunkter är en kandidatuppsats utförd av Sabri 

Jean Haddad och Carl Idensjö. Syftet med studien är att undersöka hur unga vuxna i 

Stockholm ser på den reklam som visas på webb-TV samt undersöka hur den 

påverkar användarens tittarupplevelse. 

 

Resultat de fick fram gällande individens åsikter var att 80 % har en negativ 

inställning till webb-TV-reklam. De beskriver att den negativa inställningen beror på 

att reklamen anses som störande, ointressant och irriterande. De beskriver även hur 

flera deltagare inte vill bli störda när de tittade på ett webb-TV-program. Alla 

deltagare i undersökningen påpekade att reklamen visades för ofta och var för långa. I 

resultatet framgår även att 50 % av deltagarna ansåg att reklamen var dåligt riktad 

mot tittarna och att fel reklam visades under fel program. Alla deltagare hade dock 

förståelse för varför reklam existerar samt företagens vikt att marknadsföra sina 

produkter och tjänster på detta sätt. 

 

Gällande reklamens påverkan på individen visade resultatet att 14 av de 20 deltagande 

i undersökningen påverkades av reklamen på webb-TV. Resultatet visar även att 

deltagarna blev påverkade av reklamen om den låg inom deras intresseområde. Två av 
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de som inte påverkades av reklamen svarade att de inte var närvarande när den 

visades, och kunde således inte påverkas.  

 

3.2 Svenskarnas inställning till reklam - Marie Elfving (nu: Grusell) 

I boken Lyckan kommer, lyckan går - Trettio kapitel om politik, medier och samhälle 

har Marie Grusell, som är universitetlektor vid Göteborgs universitet, skrivit ett 

kapitel som heter Svenskarnas inställning till reklam.  

 

I denna rapport undersöker Marie Grusell svenskarnas inställning till reklam i medier. 

Detta för att ge en bild av hur svenskarna ser på medier som reklampelare. Grussel 

presenterar svenskarnas attityd till reklam i medier och diskuterar kring vad som kan 

ligga bakom den inställningen till reklam som svenskarna har. Marie Grussel 

analyserar och diskuterar undersökningar som gjorts av mediebarometern där 

telefonintervjuer utförts med slumpvis valda personer mellan 9 och 79 år.42 Vidare 

använder sig Grusell av en undersökning från Riks-SOM där 3000 personer mellan 16 

och 85 år fått svara på ett frågeformulär.43 Mediebarometerns undersökning är från år 

2003 och Riks-SOMs undersökning från år 2004. 

 

Reklam uppfattas av svenskarna mer och mer vara en del av den dagliga 

medieanvändningen. En naturlig del av att svensken tar del av ett visst medium blir 

således att reklamobservationen ökar. 

 

Resultatet visar också stora skillnader i svenskarnas inställningar till reklam i de olika 

medierna. Studien visar att svenskar är mer positiva till annonser i morgonpress. 

Direktreklam som kommer i brevlådan, reklam i TV och radioreklam följer därefter. I 

det stora hela visar studien att svenskar har en relativt negativ inställning till reklam i 

de olika medierna. Enligt Grusell är PR generellt sammankopplat med negativa 

associationer och reklam är närbesläktat med just PR.  

 

Sett till de demografiska faktorerna visar det att kvinnorna har en mer positiv 

inställning till annonser i morgonpress samt direktreklam i brevlådan. När det gäller 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Nordicom: Mediebarometer, 
http://www.nordicom.gu.se/?portal=mt&main=om_mediebarometer.php&menu=menu_sve  
43 SOM-institutet: Undersökningar, http://www.som.gu.se/undersokningar/riks-som/  
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inställningen till TV- och radioreklam finns däremot ingen skillnad könen emellan. 

Däremot finns det åldersskillnader där de yngre svenskarna är mer positivt inställt till 

TV-reklam, radioreklam och direktreklam än den äldre.  

 

Både kanalpreferens och regelbundet tittande när det gäller TV har också analyserats. 

Svenskarna som endast tittar på kommersiella kanaler, till exempel TV4 och kanal5, 

visar sig vara mest positiva till TV- reklam. Även de som kombinerar tittandet med 

SVT och kommersiella kanaler är relativt positivt inställda. Den grupp som är minst 

positiv till TV-reklamen är de tittare som enbart tittar på SVT. Sammanfattningsvis är 

majoriteten av svenskarnas inställning till reklam negativ.  

 

Grusells teori om svenskarnas inställning till reklam stärks även av en undersökning 

från Novus som visar att 44 procent av svenskarna var positivt inställda till reklam år 

2005. Idag, 2012, motsvarar siffran 18 procent. I undersökningen uppgav 51 procent 

att de har en mer eller mindre negativ inställning till reklam.44 

 

3.3 Unga om reklam - Marie Grusell 

Denna rapport från 2012, Unga om reklam av Marie Grusell, har publicerats i 

DEMICOMS rapportserie på Mittuniversitet.45  

Rapporten är en fortsättning på avhandlingen Reklam - en objuden gäst? Syftet är att 

undersöka hur unga användare, från 17 till 29 år, upplever att reklam i medier 

påverkar. 

 

Metoden bestod av kvalitativa intervjuer med unga svenskar i åldrarna 17 till 29 år. 

Respondenterna har fördelats efter kön, ålder, social bakgrund samt sysselsättning för 

öka chanserna till varierande beskrivningar. Resultatet i studien bygger på 2 

fokusgrupper, där 5 respektive 5 deltog, samt 7 individuella intervjuer. 

 

I resultatet framgår det att respondenterna både tycker samt tänker mycket om reklam. 

Grusell förklarar att för dagens unga vuxna är reklam i vardagen en självklarhet då de 

är uppvuxna med den. När respondenterna upplever att de själva har kontrollen över 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Sveriges Annonsörer: Reklamrapporten 2012, 
http://www.annons.se/sites/default/files/novus_reklamrapporten_2012.pdf  
45 Mittuniversitetet: demicom, 
http://www.miun.se/sv/universitetet/Organisation/institutioner/itm/DEMICOM/Publikationer/Nyhetsarkiv/ 	  
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vad de vill ta del av, är de mer positiva till reklamen. I intervjuerna framgår det tydligt 

att respondenterna inte tycker om att bli störda av Tv-reklam. Trots detta menar 

respondenterna att Tv-reklamen är bra då de får tid till att göra annat. 
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4. Metod  

I detta kapitel kommer vi att redovisa de metoder vi tillämpat för att komma fram till 

studiens resultat.  

 

En kvantitativ samt kvalitativ undersökningsmetod användes för insamling av data. 

Den kvantitativa metoden bestod av enkätundersökning där de kvalitativa 

semistrukturerade intervjuerna gav djup och förståelse för de frågor som enkäten tog 

upp.  

 

4.1 Urval  

I denna studie har vi valt att undersöka alla personer som tittar på webb-TV oavsett 

ålder, kön, religion eller annan etnicitet. Webb-enkäten publicerades på Facebook där 

vi uppmanade alla att delta för nå en så bred målgrupp som möjligt. 

 

Även till de semistrukturerade intervjuer ville vi nå en så bred målgrupp som möjlig. 

Intervjupersonerna valdes utifrån ålder och kön för att på så vis få så varierande svar 

som möjligt. De som intervjuades var:  

 

• Man 33 år 

• Man 29 år 

• Kvinna 22 år 

 

Valet av respondenter gjordes ur ett bekvämlighetsurval, där samtliga som 

intervjuades var vänner till oss, då tiden för studiens utförande var begränsad.   

 

4.2 Tillvägagångssätt  

Innan valet av metod ställde vi oss frågan, vad behöver vi veta? och varför? Utifrån 

dessa frågor bestämde vi vilka metoder som passade bäst för studiens syfte för att 

sedan utforma hur datainsamlingen skulle gå till.46  

 

Till denna studie valde vi att använda oss av kvantitativ undersökning i form av 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005. Sidan 115. 
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Webb-enkäter. Valet grundar sig på att det var det bästa tillvägagångssättet för att få 

en bred uppfattning om användandet av webb-TV samt användarens attityd till den 

reklam som visas.  

 

Vi valde att skicka ut Webb-enkäter istället för enkäter i pappersformat då vi ansåg att 

det var det bästa sättet att nå ut till många användare.  

 

Dessa Webb-enkäter skapades i google docs och publicerades genom 

statusuppdateringar på det sociala nätverket Facebook. Valet att publicera enkäten på 

Facebook grundar sig i att hemsidan har ett stort antal användare och vår målgrupp 

består av alla som använder sig av webb-TV. För att nå en bredare målgrupp hjälpte 

facebookanvändare i olika åldrar oss genom att dela enkäten bland deras vänner. 

Totalt svarade 135 personer på webb-enkäten.  

 

Till studiens kvalitativa undersökning användes en semistrukturerad intervjuteknik då 

vi ansåg detta vara en bra metod för att få ut mer information då möjlighet till 

följdfrågor ges. Genom svar från webb-enkäten kunde vi dra slutsatser om vad som 

var signifikant och vad vi behövde få ut av intervjuerna. Som Bell skriver i 

introduktion till forskningsmetodik så är det efter avslutat intervju lättare att analysera 

och sammanfatta resultatet i en strukturerad intervju än om en ostrukturerad 

intervjuteknik tillämpats.47 

 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes på tre personer. Utförandet av dessa 

intervjuer skiljde sig åt något.  

 

Anders 33 år intervjuades via Skype där respondenten befann sig på sitt kontor där 

miljön, enligt honom, var lugn utan några störningsmoment. Anledningen till att vi 

intervjuade Anders via Skype var att det var svårt att träffa personen då vi befann oss 

i olika städer.  

 

Sofia 22 år samt Henrik 29 år intervjuades hemma hos Mikael Johanssons i lugn och 

ro utan störningsmoment.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47	  Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur, 2005. Sidan 159-160. 
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Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av inspelningsfunktionen röstmemom på 

Iphone.  

 

4.3 Metodkritik 

I denna del redovisas de eventuella brister i metodiken som kan ha påverkat studiens 

resultat.  

 

4.3.1 Kvantitativ metod 

I den kvantitativa delen valde vi att skicka ut en webb-enkät som endast publicerades 

på det sociala nätverket Facebook. Vilket innebär att de personer som svarat tillhör en 

begränsad målgrupp där ålder, etnicitet och kultur inte varierar tillräckligt för att få 

svar från alla användargrupper av webb-TV. Eftersom vi valde att lägga ut enkäten på 

webben kan vi inte heller säkerställa om en person svarat flera gånger.  

 

4.3.2 Kvalitativ metod 

En kvalitativ undersökning genomfördes med semistrukturerade intervjuer på tre olika 

personer, kvinna 22, man 29 och man 33. Det valda antalet respondenter kan möjligen 

ge en missvisande bild av helheten då målgruppen som använder sig av webb-TV är 

betydligt mer omfattande.  

Fler intervjuer skulle behöva genomföras för att nå en bredare målgrupp.  

 

Respondenterna kan heller inte tala för hela deras åldersgrupp, vilket innebär att om 

en person uttrycker något betyder det inte att andra användare i samma ålder tycker 

likadant.  
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Enkätundersökning  

Vi kommer i detta kapitel redovisa studiens resultat i form av text och diagram.  
 

Totalt deltog 135 personer i enkätundersökningen och resultatet på demografisk fakta 

gällande kön och ålder redovisas nedan i diagram 1 och diagram 2.  

 

Diagram 1 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Diagram 2 
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Vi ställde frågan till de deltagande i enkätundersökningen om de tittar eller någon 

gång har tittat på Webb-TV.  Se diagram 3.  

 

Diagram 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten i undersökningen gäller nu endast de personer som svarade ja på frågan om 

de tittar eller någon gang har tittat på webb-TV. Det totala antalet deltagande i 

kommande undersökning är 127 personer.   

Diagram 4 

 

 

 

 

Diagram 5 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 6 visar vilka 

Tittar eller har du tittat på webb-TV? 
 

Hur tittar du på webb-TV? 
 

Hur ofta tittar du på Webb-TV? 
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webb-TV-tjänster som användarna använde sig av.  

 

Diagram 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7 visar vilka Webb-TV-tjänster som de deltagande i undersökningen 

använde sig mest av.  

 

Diagram 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet nedan redovisar vad den främsta anledningen till användarens val att 

använda en webb-TV-tjänst mer än en annan. Se diagram 8.  

 

 

 

 Vilka Webb-TV-tjänster använder du dig av? 
 
 

Vilken Webb-TV-tjänst använder du dig mest av? 
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Diagram 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 9 visar hur ofta användaren tittar på reklamavbrotten som visas under ett 

program.  

 

Diagram 9 

 

 

 

 

Diagram 10 

 

 

 

 

 

Användaren har möjlighet att klicka 

Vilken är den främsta anledningen till att du använder denna Webb-TV-tjänst mest? 
 

Hur ofta tittar du på reklamavbrotten? 
 

Stör du dig på reklamavbrotten? 
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på reklaminslagen för att komma till produkten eller tjänstens hemsida, vi ville vi ta 

reda på hur ofta detta sker. Se diagram 11 och diagram 12. 

 

Diagram 11 

 

 

 

 

  

 

 

 

Diagram 12 

 

 

 

 

För att ta reda på om användarna tillämpar någon reklamblockerare för att slippa 

reklamen ställdes frågan som diagram 13 redovisar.  

 

Diagram 13 

 

 

 

 

 

Hur ofta klickar du på reklamen i reklamavbrotten? 
 

Hur ofta klickar du på pop-up-reklamen? 
 

Använder du någon reklamblockerare för att slippa reklamen? 
 



	   25	  

5.2 Kommentarer enkätundersökning 

I den kvantitativa webb-enkät som vi skickade ut gav vi respondenten möjlighet till 

att i slutet av enkäten ge övriga kommentarer på det ämne vi tagit upp. I denna del 

redovisas några av de kommentarer som respondenterna givit i webb-enkäten. Se 

bilaga 2 för alla kommentarer.  

 

“Jag ser reklam som ett nödvändigt ont för att kanalerna ska 

kunna försörja sig och skapa program och därför stör det mig inte 

märkbart.”  

- Kvinna 25-29 år 

 

   “Det är förjävligt att det är reklamavbrott på webbtv”  

- Kvinna 21-24 år 

 

“Har inget emot reklam men vill gärna kunna styra om och när 

jag vill se den eller inte. Det är en stor fördel med inspelade 

program. Vill man inte se är det bara att spola förbi. Tycker också 

det är viktigt att reklaminsalgen under ett och samma program är 

varierade. Blir tröttsamt om samma vara/film återkommer med 

allt för kort mellanrum. Då förlorar varan snare sitt 

reklamvärde.”  

- Kvinna 40-äldre 

 

“Jag hatar att det alltid är samma reklam i varje paus. Kollar man 

på 3 program en kväll hinner man se samma reklam typ 10 ggr.”  

- Kvinna 25-29 år  

 

“Mest irriterad på reklamen när man tittar på något tv-klipp o 

sedan avbryts     det av någon anledning, då måste man se om 

reklamen i början igen.”  

- Man 21-24 år 

 

“Reklam är djävulens påfund!”  

- Man 25-29 år 
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“Använder adblock så jag slipper reklamen helt och hållet, därav 

svaren i enkäten.”  

- Man 21-24 år  

 

“Intressant ämne. Jag har sett att någon av play-sidorna har bytt 

till att ha reklam-fönster när man pausar filmen/videon - vilket jag 

tycker är grymt! då är det helt okej att ha reklam då jag inte blir 

störd i mitt tittande. jag är således mer mottaglig för reklam än 

om jag blir störd under mitt tittande (irritation skapar inte 

köplust)”  

- Man 25-29 år 

 

“När jag väl trycker på reklamen, är det av misstag.”  

- Man 30-34 år 

 

5.3 Semistrukturerade intervjuer 

Inför denna kvalititativa del av vår studie valde vi att utgå från de enkätsvar vi fått i 

den kvantitativa studien. Totalt intervjuades tre personer där samtliga valde att vara 

anonyma. På grund av anonymiteten har vi gett de tre respondenterna fiktiva namn: 

 

• Anders, 33 år, gymnasielärare  

• Henrik, 29 år, student 

• Sofia, 22 år, student 

 

Här har vi valt att sammanfatta resultatet fråga för fråga för att på ett tydligt sätt 

kunna redovisa svaren. 

 

Tittar du på reklamen under reklampausen? 

Samtliga respondenter berättar att de tittar på reklamavbrotten ibland. De förklarar att 

försöker göra något annat medans reklamen visas. Henrik berättar att han försöker 

undvika reklamen eftersom den inte ger honom något och den är ofta samma under en 
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längre tid.  

 

Om du inte tittar på reklamen, vad gör du då?  

Sociala medier är något som samtliga respondenter sysselsätter sig med under 

reklampausen. Sofia berättar att hon även gör andra sysslor, exempelvis städar 

rummet, ritar eller tar upp en ny flik i webbläsaren. Henrik berättar att han ibland går 

på toaletten eller gör en macka i köket. Anders brukar även han passa på att ta upp en 

ny flik och besöka nyhetssajter. 

 

Har du någon gång tryckt på den? 

Alla repondenter svarar att de aldrig tryckt på reklamen med flit utan endast av 

misstag.  

 

Vad tycker du om längden på reklamavbrotten? 

Samtliga repondenter svarar att de tycker att reklamenavbrotten är för långa. Anders 

berättar att han förstår vikten av reklam men att han tycker reklamen är för lång. Detta 

leder till att han inte tittar på webb-TV-tjänster där reklam visas utan istället tittar på 

SVT-play som är reklamfri. Sofia berättar att reklamen ibland kan vara så lång att hon 

knappt orkar fortsätta titta på programmet.  

 

Har du någon typ av reklamblockerare? (t.ex. AdBlock) 

Ingen av de svarande använder någon typ av reklamblockerar. Henrik berättar att han 

inte visste att det fanns något sådant.  

 

Hur tittar du på webb-TV?  

Sofia tittar endast på webb-TV genom sin dator. Henrik och Anders kopplar datorn 

till sina TV-apparater. Ibland händer det även att Anders tittar direkt på datorn eller på 

sin smartphone. Anders motiverar valet att koppla datorn till sin TV med att bilden 

blir större.  

 

Vilka Play-tjänster använder du dig mest av?  

Anders och Henrik använder SVT-play mest medans Sofia använder TV4-Play. 

Anders berättar att den stora anledning till att han tittar mest på SVT-play på grund av 

programen och att arkivet är mycket bra.  
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Är det någon Play-tjänst som du anser är bättre/sämre än någon annan?  

På denna frågan svarar Anders att eftersom han använder SVT-play mest och kan 

tjänsten väl är det för honom lättare att navigera än på andra play-tjänsterna som han 

anser vara röriga. Henrik tycker att TV6-play är sämre än de andra tjänsterna då den 

ofta strular. Han tycker det är ett stort problem när programmet hänger sig på TV6-

play eftersom han då måste starta om programmet och tvingas då att titta på 

reklamenavbrotten igen. Han berätta även att han anser att SVT är en bättre play-

tjänst då de inte visar någon reklam. Sofia berättar att hon är van vid TV4-play men 

har inga problem med att navigera och förstå de andra play-tjänsterna.  

 

 

Under programmets gång kommer det upp så kallad “pop-up-reklam”, är det 

någonting du har lagt märke till?  

Samtliga respondanter svarar att de har lagt märke till pop-up-reklamen. 

 

Vad tycker du om pop-up-reklamen?  

Anders tycker att pop-up-reklamen är mer irriterande än vanlig reklam för att den stör 

mitt i tittandet. Han har svårt att tänka sig att användarna får en positiv bild av den 

reklams innehåll eftersom det blir ett störande irrationsmomen. Även Henrik ser pop-

up-reklamen som ett störande moment men anser inte att den är lika irriterande som 

reklamavbrotten. Sofia tycker att pop-up-reklam är irriterande och jobbig. Hon menar 

på att hon blir störd och önskar att den inte fanns där då det redan finns tillräckligt 

med reklam.  

 

Vad tycker du ska göras för att förbättra reklamen på webb-TV? 

Här svarar Sofia att hon helst skulle vilja slippa reklamen helt. Ett alternativ skulle 

annars vara att ha reklamen i slutet så att tittarna själva får välja att titta på den eller 

inte. Henrik anser att det är ett nödvändigt ont med reklaminslag. Han tittar hellre på 

den sortens reklam än exempelvis produktplacering. Anders tycker att redan att 

kanalerna är smarta då användaren kan köpa premium för att slippa reklamen. 

 

Vad skulle krävas för att få dig att titta på reklamen? 

Samtliga respondanter anser att reklamen bör vara intressant för att de ska titta. 
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Henrik och Sofia säger att de även skulle titta om reklamen var rolig.  

 

Kan du tänka dig att betala för att att se program i efterhand om du slipper 

reklam? 

På denna fråga svarar Anders att han skulle kunna tänka sig detta om det blir billigare 

än det är idag för premiumtjänster. Henrik svarar att han skulle kunna tänka sig att 

betala men inte så mycket. Sofia skulle inte kunna tänka sig betala då hon anser att det 

är krångligt att betala över internet.   

 

Hur ser du på reklamen i Web-TV kontra vanlig TV? 

Här svara samtliga att de ser mer positivt på reklam som visas på webb-TV än reklam 

som visas på TV. Sofia berättar att när hon tittar på webb-TV är det lättare att göra 

något annat än när hon tittar på TV. Anders säger att han van vid att det är mycket 

reklam när han sitter vid datorn och att han kanske därför är mer positiv till reklam än 

när han tittar på TV. Henrik tycker att den lilla klockan som visas uppe i högra hörnet 

som visar hur lång tid det är kvar reklamavbrottet är en bra funktion. De kortare 

reklamavbrotten på webb-TV tycker han är bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   30	  

6. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultatet från enkätundersökningen och de 

semistrukturerade intervjuerna. Resultaten från de olika metoderna kommer att ställas 

i relation till varandra och relateras till tidigare forskning.  

 

6.1 Inställning till reklaminslag 

I Marie Grussells studie, Svenskarnas inställning till reklam, visar resultatet att 

majoriteten av svenskarna har en negativ inställning till reklam i media. Resultatet 

gällande användarens inställning till reklam överensstämmer med det resultat vår 

studie visar gällande attityden till reklaminslagen på webb-TV. Grussell kommer även 

fram till att svensken är mer positiv till reklam i morgonpress. Vi tror att attityden till 

reklam i morgonpress och på webb-TV skiljer sig då mottagaren själv beslutar hur 

länge denne vill ta del av den reklam som finns i morgonpressen. På webb-TV finns 

inte samma möjlighet utan användaren får rätta sig efter reklamen och kan heller inte 

bestämma hur länge den visas.  

 

Majoriteten av respondenterna hade en mycket negativ inställning till den reklam som 

visas under programmets gång på webb-TV. Enkäten visar att användaren stör sig 

något mer på popup-reklamen än reklamavbrotten. Detta beror på att användarna 

upplever att popup-reklamen stör i tittandet. Detta kan relateras till Marie Grussells 

rapport, Unga om reklam, där respondenterna inte tycker om att bli störda av reklam 

när de tittar på TV. Gällande pop-up-reklamen har vi förståelse för att användaren är 

mer negativt inställd då den visas samtidigt som programmet. 

 

Användarna menar att reklaminslagen som visas ofta är ointressanta och tenderar till 

att visas upprepade gånger under en längre tid. Detta resulterar i att reklamen blir ett 

irritationsmoment och flera respondenter påpekar att irritation inte skapar köplust utan 

leder istället till att det skapas en negativ bild kring det som annonseras. Användarna 

klickar inte på reklaminslagen och när de väl gör det så är det av misstag. 

 

Trots den negativa inställningen till reklam har användarna ändå förståelse för att den 

måste finnas för att kanalerna ska kunna finansiera sig. Resultatet bekräftas av Sabri 

Jean Haddad och Carl Idensjö, i studien Webb-TV-reklam - Påverkan och synpunkter, 
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där samtliga respondenter hade förståelse för reklamens existens.  

 

Utebliven reklam skulle innebära att kanalerna måste hitta nya sätt att finansiera sig 

på, exempelvis genom produktplacering, och då står användaren hellre ut med 

reklaminslagen.  

 

Marie Grusell skriver i Svenskarnas inställning till reklam att den grupp som är minst 

positiv till reklam är de som enbart tittar på SVT. Jämför vi resultatet i vår studie 

mellan de som använder SVTs webb-TV tjänst mest med resterande användare visar 

det att inställningen näst intill är identisk hos dessa grupper.  

 

6.2 Undvikande av reklam 

Det framkommer att användarna sällan tittar på reklamavbrotten och istället 

sysselsätter sig med en annan kortare aktivitet för att på så vis slippa titta på 

reklamen. Toalettbesök, Facebook och nyhetssajter är vanligt förekommande 

aktiviteter under reklamavbrotten. Vi tror att en bidragande orsak till att användarna 

sällan tittar på reklamavbrotten är att de snabbt, utan att anstränga sig, kan ta upp en 

ny flik i sin webbläsare och behöver således bara höra ljudet för att veta när reklamen 

är slut.   

 

I Grussels rapport, Unga om reklam, visar resultatet att användarna som tittar på 

traditionell TV även de gör annat under tiden reklamen visas. Detta visar att 

användarens beteende under reklamavbrotten på TV är liknande som under webb-TV.  

 

Användarna förklarade att nedräkningen som finns uppe i högra hörnet under 

reklamavbrotten är en bra funktion då man lätt kan se hur långt det är kvar på 

reklamen och tiden kan då planeras. Det som krävs för att användarna ska titta på 

reklamen är att den intresserar alternativt är rolig. Därför tror vi att anpassad reklam 

skulle generera i att användaren i större utsträckning tittar på reklamavbrotten då 

reklamen är anpassad efter användarens intressen och slipper då bli irrelevant. 

 

Flera av respondenterna kan tänka sig att betala en mindre summa pengar för att 

slippa reklaminslagen. En respondent nämner att webb-TV-kanalernas 

premiumkonton är ett smart sätt att slippa reklaminslag men att de har en tendens till 
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att vara föra dyra. En av fyra användare har istället för att köpa premiumkonton 

installerat någon typ av reklamblockerare till sin webbläsare för att slippa reklamen. 

Då så pass många har en reklamblockerare är ett stort problem för webb-TV-

kanalerna, då någon måste betala för den reklam som inte visas, och vi anser att det är 

av stor vikt att kanalerna gör något åt detta.  

 

6.3 Val av webb-TV-tjänst 

Den webb-TV-tjänst som majoriteten av respondenterna använder mest är svt-play. 

Valet av tjänst beror främst på programutbudet men också på faktorer som hur 

lättnavigerad tjänsten är samt hur väl tekniken fungerar. Detta betyder att trots den 

negativa inställning till reklaminslagen är det programmen som styr valet av webb-

TV-tjänst och inte reklamen. Användaren väljer att stå ut med reklamen då 

programmen prioriteras. Däremot uppstår irritation hos användarna när tjänsten 

avbryts eller hänger sig eftersom de blir tvungna att starta om programmet och tvingas 

åter se reklamavbrotten då de inte går att spola förbi.  

 

Vi tror att en stor del som svarat annat på frågan i enkäten gällande anledning till val 

av webb-TV-tjänst beror just på om tekniken har en tendens till att strula.    

 

Flera användare väljer public service för att på så sätt slippa den reklam som 

förekommer på de kommersiella kanalernas webb-TV-tjänster Trots den negativa 

inställningen till reklamen är det främst programmen som styr valet av webb-TV-

tjänst och inte reklamen.  
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7. Slutsats 

Som svar på vår frågeställning blir slutsatsen av denna studie att användarna har en 

negativ inställning till reklaminslag på webb-TV. Pop-up-reklam visade sig vara, om 

möjligt, ett ännu större störningsmoment än reklamavbrotten. Trots den negativa 

inställningen har användarna ändå förståelse för hur viktig reklam är för kanalernas 

överlevnad.  

 

Resultatet visar även att det främst är programutbudet som styr användarnas val av 

webb-TV-tjänst och inte om tjänsten konsumerar reklam eller inte. Det framkom även 

att användaren sällan tittar på reklamavbrotten och sysselsätter sig istället med 

exempelvis surfande på Facebook och nyhetssajter.  

 

En kort sammanfattning av resultatet blir således att användarna stör sig på reklamen, 

förstår att den måste finnas, men tittar inte på den.  

 

7.1 Framtida forskning 

Då vår studie tydligt visar att användarna inte tittar på reklamavbrotten anser vi att 

mer forskning inom området behövs. Enligt oss skulle en undersökning öka 

förståelsen till varför användaren inte tittar samt bidra till kunskap om sätt att öka 

tittaraktiviteten under reklamavbrotten.  

 

Vi anser även att det behövs mer forskning gällande hur användarnas inställning till 

reklam på webb-TV kan påverkas.  
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9. Bilagor	  
 
Bilaga 1 
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Bilaga 2 
 
Kommentarer enkätundersökning 
 
”Jag använder en vanlig tv? är det en smart-tv? kopplar in datorn via hdmi-kabel” 
- Man 25-29 år 
 
“Jag har inga större problem med reklamavbrotten men jag stör mig när det blir 
avbrott utan att någon reklam visas. Exempelvis på tv4play där reklamavbrottet bara 
är en vit ruta i x antal minuter, troligtvis för att reklamplatsen inte blivit köpt. I de 
fallen tycker jag att programmet bara borde fortsätta utan avbrott.” 
- Kvinna 21-24 år 

 
“Det är förjävligt att det är reklamavbrott på webbtv” 
- Kvinna 21-24 år 

 
“Har inget emot reklam men vill gärna kunna styra om och när jag vill se den eller 
inte. Det är en stor fördel med inspelade program. Vill man inte se är det bara att 
spola förbi. Tycker också det är viktigt att reklaminsalgen under ett och samma 
program är varierade. Blir tröttsamt om samma vara/film återkommer med allt för 
kort mellanrum. Då förlorar varan snare sitt reklamvärde.” 
- Kvinna 40 år eller äldre 
 
“Ni är söta!” 
- Man 25-29 år 
 
“Mest irriterad på reklamen när man tittar på något tv-klipp o sedan avbryts det av 
någon anledning, då måste man se om reklamen i början igen.” 
- Man 21-24 år 
 
“Om Youtube hade räknats som webb-TV skulle svaren ha blivit något annorlunda, 
framför allt i fråga om hur mycket jag använder webb-TV. Känner nämligen att jag 
använder Youtube till samma saker som en normal person använder webb-TV-
tjänster.” 
- Man 21-24 år 
 
“TJÄNA” 
- Man 21-24 år 
 
“Har bara använt det för att titta på "Den sista dokusåpan" när den gick på TV. Gick 
dålig tid därför såg jag den på webben!” 
- Kvinna 21-24 år 
 
“Går ej att välja fler alternativ vid varför jag helst tittar på svtplay. Främsta 
anledningen till att jag väljer Svtplay är att programmen är bättre helt enkelt.”  
- Kvinna 25-29 år 
 
“Reklam är djävulens påfund!” 
- Man 25-29 år 
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“Tittar på webb-TV för att se program vid andra tider än när de går på tv. 
Ser nästan uteslutande på svt-play, så egentligen var det svårt att minnas hur mycket 
jag stör mig på reklam i webb-TV-sammanhang. Försökte komma ihåg hur det känns 
när det kommer upp i tv4-play. 
Jag kan inte ens minnas att tv4-play har popupreklam (fast det kan de ha, men jag 
minns inte det i alla fall), så svaret på den frågan blev snarare baserad på 
popupreklam i allmänhet (på tex youtube). Vet inte om jag hade svarat annorlunda 
om jag kunnat relatera till popupreklam i tv-program, som oftast är längre än korta 
youtube-filmer.” 
- Kvinna 21-24 år 
 
“Jag kopplar min dator till tv:n” 
- Man 25-29 år 
 
“Den främsta anledningen till att jag använder webb-TV är pga bekvämligheten med 
att kunna titta när man vill, kunna pausa osv” 
- Man 21-24 år 
 
“Tjaaaa, vill bara förtydliga en grej: jag tittar bara på solsidan på webb-TV, men jag 
kunde inte välja att jag valde en tv4 pga speciellt program...puss /frida” 
- Kvinna 21-24 år 
 
“Lycka till med uppsatsen:)” 
- Kvinna 20 år eller äldre 
 
“Tittar bara på webb-TV när jag missat programmet live” 
- Kvinna 21-24 år 
 
“AdBlock! <3<3<3” 
- Kvinna 21-24 år 
 
“Kikar mest på Kanal5play då man kan kika på programmen där under en längre tid, 
inte endast 7 dagar efter sändningstid som t.ex. tv4 har.” 
- Kvinna 21-24 år 
 
“Använder adblock så jag slipper reklamen helt och hållet, därav svaren i enkäten.” 
- Man 21-24 år 
 
“kinn är i toppform” 
- Man 21-24 år 
 
“Jag hatar att det alltid är samma reklam i varje paus. Kollar man på 3 program en 
kväll hinner man se samma reklam typ 10 ggr. Varför har man det?” 
- Kvinna 25-29 år 
 
“Intressant ämne. Jag har sett att någon av play-sidorna har bytt till att ha reklam-
fönster när man pausar filmen/videon - vilket jag tycker är grymt! då är det helt okej 
att ha reklam då jag inte blir störd i mitt tittande. jag är således mer mottaglig för 
reklam än om jag blir störd under mitt tittande (irritation skapar inte köplust).  
En annan bättre lösning vore att differentiera mängd reklam istället för att ha 
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premium-konton. Tänk om man istället för att låsa alla gamla program till premium 
istället ökar mängden reklam successivt för gamla program. Men att man ändå kan 
kolla på dom.  
Premium-kontot skulle då i så fall bara innebära att man slipper reklam - vilket är 
rimligt då man faktiskt betalar för att slippa reklamen.“ 
- Man 25-29 år 
 
“Trökigt att playapparna på iphone kräver premiumkonto för att flytta bilden till 
appleTv nu för tiden!” 
- Man 21- 24 år 
 
“När jag väl trycker på reklamen, är det av misstag.” 
- Man 30-34 år 
 
“jag skulle kunna tänka mig att betala cirka 2 kr per program för att slippa reklamen! 
tycker webb-TV i allmänhet laggar, speciellt 6an” 
- Man 25-29 år 
 
“Bor utomlands och använder TV4 play för att titta på de program som de låter mig 
titta på gratis.” 
- Kvinna 25-29 år 
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Bilaga 3 
 
Intervju 2012-12-11 
 
Namn: Sofia 
 
Ålder: 22 år 
 
Sysselsättning: Student, Högskola 
 
Hur ofta tittar du på Webb-TV?  
EN gång i veckan ungefär 
 
Tittar du på reklamen under reklampausen? 
Ibland, jag tycker att det är jättetråkigt att titta på dem och stör mig på dem så jag 
försöker antingen stänga ner ljudet eller göra något annat typ gå in på facebook. Eller 
så passar jag på att springa på toa eller nått.  
MEN om du stänger av ljudet hur vet du då när programmet startar igen? 
Min skärm är rätt stor, så jag har progammet i hörnet så gör jag något annat medan 
jag ser programmet lite halv i bakgrunden. 
 
Om du inte tittar på reklamen, vad gör du då?  
Det beror på vad jag gjort innan, det kan vara allt möjligt; städa rummet, börja plocka, 
börja rita, börja jobba på någon bild jag har, går in på olika hemsidor. 
Du öppnar en ny flik då? 
Ja typ, eller ett nytt fönster tillochmed 
 
Har du någongång tryckt på den? 
Jag har råkat trycka, aldrig med mening.  
Vad var din känsla när du råkat trycka på reklamen? 
Fan! 
 
Vad tycker du om längden på reklampausen? 
Jag skulle ju helst inte vilja ha någon reklam överhuvudtaget så jag tycker det är för 
mycket. Även fast de ibland kanske bara är 30 sek, så tycker jag det är för mycket. I 
vissa fall kan reklamen vara väldigt väldigt lång, då tycker jag det bara är jobbigt och 
orkar knapp fortsätta titta på programmet.  
Det kan alltså hända att du stänger ner programmet bara för att reklamen är för 
lång? 
Om jag slö-tittar och reklamen kommer, då kan jag skippa det helt. 
  
 
Har du någon typ av reklamblockerare? (t.ex. AdBlock) 
Nej, det har jag inte. 
 
Hur tittar du på webb-TV? (dator, mobil, surfplatta osv.)  
Datorn endast.  
Varför? 
Jag har ju ipad och mobil och allt möjligt, men det blir bara datorn. För jag tittar ofta 
när jag är själv och inte har så mycket annat att göra och då blir det ofta när jag är i 
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mitt rum. 
Så du tittar bara på webb-TV när du vill fördriva tid? 
Ja, eller när jag vill se något program som jag missat på vanliga TV:n. Men oftast för 
att jag inte har något vettigare för mig. 
Hur föredrar du att titta på webb-TV? 
Har testat Ipad, men föredrar datorn. Blivit störd när jag tittat på Ipad:en.  
 
Vilka Play-tjänster använder du dig utav? (tex kanal5play, TV4play, SVTplay ) 
Har tittat lite på kanal5 och TV3, men tittar främst på TV4. 
Varför? 
Programmen är bättre. 
 
Vilka Play-tjänster använder du dig mest utav?  
TV4Play 
 
Är det någon Play-tjänst som du anser är bättre/sämre än någon annan?  
Jag är ju van vid 4:an, men har inga problem med att navigera och förstå de andra 
play-tjänsterna.  
 
Under programmets gång kommer det upp så kallad “popupreklam”, är det 
någonting du har lagt märke till? (visa bild) 
Ja! 
Vad tycker du om popupreklamen?  
Onödig och jobbig. Dom har ju ändå ett reklamavbrott, måste de då förstöra själva 
programmet när man väl tittar. Jag blir störd och önskar att den inte fanns där. 
Blir du mer störd av pop-up än vanliga reklamen? 
Asså, jag tycker egentligen inte att pop-up stör jättemycke, jag klickar ofta ner den. 
Men tycker det bara är onödigt. 
 
Har du någongång tryckt på popupreklamen? varför/varför inte? 
Ja, men bara av misstag. 
 
Vad tycker du man ska göra för att förbättra reklamen på webb-TV? 
Asså, jag skulle ju helst vilja skippa reklamen helt. Men om ja skulle få bestämma 
själv skulle jag vilja ha all reklam i slutet, så får tittaren själv välja att titta på den eller 
inte.  
 
Skulle anpassad reklam få dig att titta på reklamen? 
Ja, asså, men jag kan ju tycker att när det kommer upp en reklam om tandkräm skulle 
jag bara tänka ONÖDIGT, men om de skulle vara en reklam som skulle va bra...men 
asså det är inte ofta reklam är bra. Den enda reklamen som jag tycker är bra är när det 
är lite humor i den eller när den är intressant.  
 
Vad skulle krävas för att få dig att titta på reklamen? 
Roligt eller häftigt eller intressant 
 
Kan du tänka dig att betala för att att se program i efterhand om du slipper 
reklam? 
NEJ, bara krångligt med att betala över nätet. 
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Hur ser du på reklamen i Web-TV kontra vanlig TV? 
När jag tittar på webb-TV och det blir reklam så har jag lättare för att göra något 
annat än när jag sitter och tittar på TV. För när jag sitter framför TVn så sitter man ju 
där. Men då tar jag ju fram mobilen. SÅ blir ju lite samma sak. att man gör något 
annat när reklamen kommer. Men det är lite lättare på datorn.  
 
 
Övriga kommentarer 
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Bilaga 4 
 
Intervju 2012-12-07 
 
Namn: Henrik 
 
Ålder: 29 år 
 
Sysselsättning: Student 
 
Hur ofta tittar du på webb-TV?  
Minst en gång om dagen 
 
Tittar du på reklamen under reklampausen? 
Ibland, försöker göra något annat, skönt när det står hur lång reklam det är i hörnet, då 
kan man gå iväg och veta att man hinner hämta ett glas vatten typ eller flippa med 
mobilen, brukar inte kolla aktivt på reklamen. 
 
Varför försöker du undvika reklamen då? 
Jag tycker den bara är störig, den ger mig ingenting, det är ju inte därför jag tittar. 
Och har man sett reklamen en gång så är de ju ofta samma som dom kör under en 
längre tid. Första gången kanske det är kul om det är något nytt, eller mindre tråkigt 
iallafall.  
 
Om du inte tittar på reklamen, vad gör du då?  
Beror lite på hur lång pausen är, men kanske tittar på mobilen, instagram, eller kolla 
facebook eller om de är längre tid kanske man kan gå på toa om man känner för det 
eller hämta en macka från köket. Sådana grejer. Försöker göra något annat, sällan jag 
ligger kvar och tittar på reklamen 
 
Har du någon gång tryckt på den? 
Inte med flit, men det har ju hänt. Man har ju råkat trycka på rutan och det är ju 
väldigt störigt. 
 
Vad tycker du om längden på reklampausen?  
Jag vill ju inte ha rekalm alls, så det är ju för långt, men det är ju bättre än vanlig TV, 
den är ju ännu längre.  
 
Har du någon typ av reklamblockerare? (t.ex. AdBlock) 
Nej det har jag inte, visste inte att det fanns. 
 
Hur tittar du på webb-TV? (dator, mobil, surfplatta osv.)  
Kopplar datorn till TV:n 
 
Hur föredrar du att titta på webb-TV? 
jag har aldrig tittat på något annat sätt än genom datorn 
  
 
Vilka Play-tjänster använder du dig utav? (tex kanal5play, TV4play, SVTplay ) 
SVTplay, kanal5 och TV6, men helt klart mest SVT 
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Varför? 
SVT har många bra program, Kanal5 och TV6 har kanske ett program åt gången som 
jag följer medan SVT har flera bra program. Och finns det inget nytt så finns det ju 
alltid mycket i arkivet att titta på. Vet inte hur det ser ut med arkiven på de andra 
tjänsterna.  
 
Vilka Play-tjänster använder du dig mest utav?  
SVTplay 
 
Är det någon Play-tjänst som du anser är bättre/sämre än någon annan?  
Tv6 är sämre än de andra, de är den som strular mest och hänger sig och man får köra 
om. Speciellt när det är nyare program. Känns som att när det är många som kollar så 
blir de strul. Väntar man några dagar på att kolla på programmen så funkar det bättre 
tycker jag. Men sen är det väl alltid lite strul förr eller senare när man kollar på 
WebbTV då det hänger sig eller man får börja om och så där.  
 
Är det någonting som får dig att inte titta på exempelvis TV6play, just för att de 
strular? 
ja, jag skjuter ju gärna upp de, ibland strular det så mycket att man inte ens kan se 
klart ett program pch varje gång man laddar om måste man ju kolla igenom denhär 
reklamen som är 2 minuter långa eller nånting. . 
 
Ja, du menar att du måste se den igen? 
ja om den hänger måste man ladda om sidan och då måste man kolla på reklamen 
igen och sen spolar man för att komma fram till där man har varigt och då måste man 
ibland titta på en reklam till och har man hållt på så några gånger så blir man ganska 
trött på det. 
Det här med att du måste spola och titta på reklamen igen, är det bara på 
TV6play som det händer? 
Det är där jag har haft mest problem med det , det händer väl på kanal5 också men det 
känns som att dom ändå har lite bättre koll. SVT hänger ju sig också men då slipper 
man ju reklamen, men det är ju fortfarande störigt när de hänger sig. Jag tycker inte 
det händer lika ofta som på TV6. 
 
Jag tycker SVT är den play-tjänst som är bättre eftersom dom inte visar reklam. Men 
rent tekniskt är det inte större skillnader tror jag 
 
Under programmets gång kommer det upp så kallad “popupreklam”, är det 
någonting du har lagt märke till?  
Ja, jag tycker det var mer förut, inte så mycket på de senaste programmen jag sett. Så 
jag vet inte om de slutat med dom eller jag bara inte tänker på dem. 
  
Vad tycker du om popupreklamen?  
Det är ju också ett störande moment, men den brukar man ju kunna stänga ner 
iallafall. Den är ju inte riktigt lika irriterande som den vanliga reklamen.  
 
Har du någongång tryckt på popupreklamen? varför/varför inte? 
Inte med flit! 
 
Vad tycker du man ska göra för att förbättra reklamen på webb-TV? 
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Det är ju ett nödvändigt ont med reklam, annars måste man ju produktplacera massor. 
Jag vet faktiskt inte hur man skulle kunna förbättra. Det jag tycker är bäst med Webb-
TVreklamen är att man ser hur lång reklam det är om man jämför med vanlig TV. 
Skulle du föredra att det bara var en massa produkplacering istället då? 
Nej, då står jag heller ut med reklamen 
 
Vad skulle krävas för att få dig att titta på reklamen? 
Att det var reklam för något som jag tycker är intressant, eller en väldigt rolig reklam 
såklart. 
Lite mer anpassad reklam för din intressen då? 
ja, men då är det ju också så att även fast det skulle vara något jag tycker är intressant 
så efter att ha sett den två gånger så vet jag ju om den liksom. Men de är om de är en 
rolig reklam, men de tycker jag nästan att det är sämre med på playtjänster än vanlig 
TV.  
 
Kan du tänka dig att betala för att att se program i efterhand om du slipper 
reklam? 
Ja, men inte så mycket. Det beror lite på vilka program det är och sådär. Men då vill 
jag också ha att det fungerar klockrent, om man nu har betalat för tjänsten. 
 
Hur ser du på reklamen i Web-TV kontra vanlig TV? 
Den lilla klockan som är upp i hörnet där man ser hur långt det är kvar ser jag som en 
bra funktion i Webb-TV. Det kanske egentligen borde vara en nackdel för då kan ju 
folk gå iväg och ändra veta att dom inte missar något av programmet. Att det är 
kortare reklamer på WebbTV är skönt också. Popup har man ju inte i TV direkt.... 
 
Övriga kommentarer 
Jag skulle kunna tänka mig att betala en slant för att få se ett program. Om det är en 

utländsk serie skulle jag kunna tänka mig betala lite mer än om det är ett svensk 

program. 
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Bilaga 5 
 
Intervju 2012-12-12 
 
Namn: Anders 
 
Ålder: 33 år 
 
Sysselsättning: Gymnasielärare i ämnena turism, geografi och samhällskunskap  
 
 
Hur ofta tittar du på webb-TV?  
Ungefär varannan dag.  
 
Tittar du på reklamen under reklampausen? 
Ibland tittar jag och ibland passar jag på att göra något annat 
 
Om du inte tittar på reklamen, vad gör du då?  
Då passar jag på att kolla på sociala medier eller kollar in någon nyhetssajt. Tar upp 
en ny flik.  
 
Har du någongång tryckt på den? 
Av misstag isåfall, har inte tryckt på reklamen medvetet 
 
Vad tycker du om längden på reklampausen? 
Eftersom jag inte uppskattar reklamen, så tycker jag att de är för långa. Jag förstår att 
man måste ha reklam men som tittare så tycker jag dom är för långa. Vilken i längden 
kan göra att man väljer att inte titta på programmen eftersom de är långa 
reklampauser. 
 
Drar du dig heller till SVTplay just eftersom det inte är något reklam där? 
Ja, men de gör jag. Dels eftersom programmen ofta är bättre men även för att slippa 
reklam.  
 
Har du någon typ av reklamblockerare? (t.ex. AdBlock) 
Nej, det har jag inte. men det borde jag ju ha. Känner igen de, men har inte tänkt på 
att jag skall ha det.  
 
Hur tittar du på webb-TV? (dator, mobil, surfplatta osv.)  
Lite mobil men mest genom datorn. Och då kopplar jag oftast in dator till TV:n och 
tittar den vägen 
Varför? 
För att få större bild och det blir väldigt bra kvalité även den vägen.  
 
Hur föredrar du att titta på webb-TV? 
TV genom datorn.  
 
Vilka Play-tjänster använder du dig utav? (tex kanal5play, TV4play, SVTplay ) 
SVTplay, Tv4play och lite kanal5play 
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Vilka Play-tjänster använder du dig mest utav?  
SVTplay, inge snack  
Varför? 
Framför allt för att programmen är bättre, men även för att slippa reklamen. Skönt att 
kunna titta på helt program utan att bli avbruten. 
 
Är det någon Play-tjänst som du anser är bättre/sämre än någon annan?  
Nej, vet inte om jag kan uttala mig om de.  Men eftersom jag är mest inne på 
SVTplay och känner den tjänsten bäst så tycker jag den fungerar bra, är enkel och är 
snygg. De andra sidorna kan jag uppfatta vara lite röriga, de är lite mycket av allt. 
SVTplay är mer cleant.  
 
Under programmets gång kommer det upp så kallad “popupreklam”, är det 
någonting du har lagt märke till? (visa bild) 
Ja! 
Vad tycker du om popupreklamen?  
Den är nästan lite mer irriterande än vanlig reklam just att den stör mitt i programmet 
medan jag tittar och jag har svårt att tänka mig att jag får en positiv bild av den 
produkten eller den reklam som visas eftersom det blir ett irrationsmoment att den 
kommer och stör. 
Har du någongång tryckt på popupreklamen? varför/varför inte? 
Nej, det tror jag inte 
 
Vad tycker du man ska göra för att förbättra reklamen på webb-TV? 
Dom är väl rätt smarta, just att man kan köpa premium för att slippa reklamen. De är 
ju hur smart som helst för dom som vill slippa reklamen.  
 
Vad skulle krävas för att få dig att titta på reklamen? 
Om jag skulle titta på reklamen så skulle det ju handla om att jag är intresserad av just 
det dom marknadsför. Om jag exempelvis är sugen på att köpa en bil och det kommer 
en bilreklam då kan jag ju bli sugen på. Men annars vet jag inte. Anpassad reklam 
skulle ju helt klart kunna förbättra reklamen också.  
 
Kan du tänka dig att betala för att att se program i efterhand om du slipper 
reklam? 
Jag gör inte det nu, men om de skulle bli lite billigare så skulle jag kunna tänka mig 
de. Men idag är det för dyrt.  
 
Hur ser du på reklamen i Web-TV kontra vanlig TV? 
Jag vet inte, känns lite som att när man sitter vid datorn så är man så van vid att det är 
så mycket reklam över allt som man kanske på ett sätt är mer positiv till de än när 
man sitter och tittar på TV, då vill man ju se på TV och inte reklam. Så kanske ändå 
är lite mer positiv till Webb-TV-reklam. 
 
 
Övriga kommentarer 
Tar gärna del av resultatet sen! 

 

 


