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Forskningsfråga och syften 

Studiens forskningsfråga är följande: 

 

Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat den traditionella 

TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv? 
 

Utifrån forskningsfrågan har studiens tre delsyften utformats, vilka är att: 

 undersöka TV-reklamens relevans idag, 

 analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört med 

reklam på sociala medier och streamingsajter, 

 redogöra för hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-tittande. 

Metod 

Studien har en kvalitativ forskningsmetod som grund. Den vetenskapliga ansatsen är ett 

växelspel mellan deduktion och induktion. Empirin i studien utgörs av diskussioner som 

skett i fem fokusgrupper med fem individer i respektive grupp. Vidare har fyra 

semistrukturerade intervjuer med företag genomförts. 

 

Slutsatser 

Studien påvisar att TV-reklam är av relevans än idag, trots att TV-tittandet har minskat. 

Reklamen undviks dock aktivt av tittarna. Däremot framhäver studien att reklamen 

fortfarande har effekt på konsumenten då den lägger sig på deras minne. Det verkar 

även som att vissa reklamtyper är mer effektiva än andra, som exempelvis emotionella 

eller humoristiska reklamfilmer. Vidare framgår det att fördelarna och nackdelarna för 

reklam på TV, sociala medier och streamingsajter inte enbart är plattformsspecifika. 

Dessa styrs istället i stort av konsumenternas uppfattning om reklam i allmänhet. 

Konsumenternas känsla av frihet att välja sitt eget innehåll har bidragit till ökad 

popularitet hos streamingsajter. Det tydliggörs utifrån studien att TV-tittandet har 

förändrats då allt fler individer engagerar sig i multiskärmbeteende. Slutligen lyfts det i 

studien fram att det inte enbart är sociala medier och streamingsajter som påverkat TV-

reklamen. Det framgår även att konsumenternas inställning till TV-reklam i sin tur har 

påverkat deras inställning till reklam på sociala medier och streamingsajter. 
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Research Question and Purpose 

The research question of this study is: 

 

How has advertising on social media and streaming sites changed the meaning of 

traditional TV-advertisements from a consumer perspective? 
 

Based on the research question above, the three purposes of this study are to: 
 

 examine the relevance of TV-advertising today, 

 analyze and clarify the advantages and disadvantages of TV-commercials in 

comparison to commercials on social media and on streaming sites, 

 account for the impact that the development of streaming has had on consumer 

television viewing. 
 

Method 

The study has a qualitative research method as a basis. The scientific approach is an 

interplay of deduction and induction. The empiric data in the study consists of 

discussions that took place in five focus groups with five individuals in each group. In 

addition, four semi-structured interviews with companies have been conducted. 
 

Conclusions 

The study shows that TV-advertising is still of relevance today, even though TV-

viewing has decreased. However, it appears as though the commercials are being 

actively avoided by the viewers. On the other hand, the study emphasizes that 

commercials still have an impact on the consumer since the advertisements imprint on 

their memory. It also seems as if some types of advertising are more effective than 

others, such as emotional or humorous commercials. Furthermore, it appears that the 

advantages and disadvantages of advertising on television, social media and streaming 

sites are not only specific to the platform. These are instead largely governed by the 

consumer’s perception of advertising in general. The consumer’s sense of freedom to 

choose their own content has contributed to the increased popularity of streaming sites. 

It is clear from the study that TV-viewing has changed as more individuals engage in 

multi-screen behavior while watching TV. Finally, it is stated in the study that it is not 

only social media and streaming sites that affect the importance of TV-commercials. It 

also appears as though the consumers’ attitude to TV-advertising in turn has influenced 

their attitude towards advertising on social media and streaming sites. 
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1 Inledning 
Det inledande avsnittet introducerar bakgrunden till studien. Grunden ligger i hur den 

traditionella TV-reklamen utvecklats och förändrats. Hur individer ser på TV är i fokus 

då deras TV-tittande även leder till exponering för reklamfilmer. Samtidigt diskuteras 

och problematiseras hur framväxten av reklam på sociala medier och på 

streamingsajter påverkat individernas förväntningar och beteende gentemot reklam. 

Problemdiskussionen leder i sin tur till en problemformulering och forskningsfråga. Till 

slut formuleras även studiens syfte och de avgränsningar som vidtagits i samband med 

undersökningen. 
 

1.1 Bakgrund 

Sedan TV-reklam för första gången sändes på TV har både världen och samhället 

förändrats markant. TV-reklam är traditionellt sedd som en kanal där företagen har 

möjlighet att marknadsföra sig till den större massan. Denna typ av media har 

möjliggjort för verksamheter att visuellt och auditivt förmedla information kring deras 

produkter (Fill, 2011). Rodgers och Thorson (2017) menar att TV-reklam idag 

fortfarande aktivt används som marknadsföringsverktyg. Dock påtalar författarna att 

verktygets innehåll och utformning i vissa avseenden har förändrats, speciellt i samband 

med den digitala utvecklingen. 

 

Martin (2015) lyfter fram faktumet att världen har förändrats. Konsumenter är inte 

längre bundna till sina TV-apparater på grund av det digitala skiftet. Idag växer nya 

möjligheter konstant fram för både företagen och konsumenterna själva. Den 

teknologiska utvecklingen har medfört digitala och mobila lösningar som möjliggör för 

konsumenterna att vara aktiva online i större utsträckning. I samband med 

digitaliseringen menar Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) att företagen kan nå sina 

konsumenter när som helst och var som helst via den mobila skärmen. Som följd av 

detta exponeras konsumenter för visuell och auditiv reklam på andra medier än enbart 

TV. Simpson (2013) skriver om att nya alternativ till traditionell TV-sändning har växt 

fram under årens gång. IPTV (Internet Protocol Television) och streaming är exempel 

på hur digital utveckling förbättrat konsumenters utsikter för TV-tittande. Författaren 

tydliggör att IPTV är ett sätt att sända TV-program via internet på TV-apparaten. 

Streaming däremot förklaras som ett sätt att spela upp video på olika plattformar där 

videouppspelning är möjligt, inte enbart på TV-apparaten. Genom datorer och 

streamingsajter kan konsumenterna få tillgång till det innehåll som visas på TV:n. Detta 

medför att kundernas möjligheter till att se på TV-sända program via andra enheter än 
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TV:n har blivit större. Vidare menar Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) att sociala 

medier och streamingsajter introducerar nya sätt för företagen att exponera potentiella 

kunder för sin reklam. 

1.2 Problemdiskussion 

MMS (2017) beskriver året 2016 som utmanande för TV-branschen. Företaget levererar 

tittarsiffror och statistik till flera TV-kanaler runt om i Sverige. I sin helhet har TV-

tittandet ökat, men enligt den framtagna statistiken beror det mer på att online-tittandet 

via exempelvis streaming ökat mer än vad ordinärt TV-tittande minskat. Företaget 

rapporterar att online-tittandet i Sverige ökade med cirka 13 procent under 2016 jämfört 

med 2015. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) understryker ökandet av TV-tittande via 

internet till följd av ökad tillgänglighet till internet. Detta medför att företagen måste 

finnas på de plattformar där målgruppen befinner sig. Institutet för reklam- och 

mediestatistik “IRM” (2017) lyfter även fram att medieinvesteringarna i TV minskade 

med 0,7 procent under 2016. Detta kan jämföras med att investeringarna i 

marknadsföring via internet (inklusive mobilmarknadsföring) ökade med 21,2 procent 

samma kalenderår. Satsningen på reklam under 2016 uppgick till 5 452 miljoner kronor 

på traditionell TV respektive 15 732 miljoner kronor på internetbaserad 

marknadsföring. 

 

TV-reklam har i många år varit en av de mest populära metoderna för verksamheter att i 

större utsträckning nå ut till sina konsumenter (Wright, Khanfar, Harrington och Kizer, 

2010). Denna typ av massmedial förbindelse genererar svårighet att nå sin exakta 

målgrupp, samtidigt som det är kostsamt. Å andra sidan når företagen som nämnt 

många människor och är därmed billigt per person som exponeras för reklamen. Fill 

(2011) tydliggör att konventionell TV-sändning gör det svårt för konsumenten att 

medverka aktivt i samband med reklam. Författaren menar att individerna som utsätts 

för TV-reklamen via TV-apparaten inte kan kommunicera med företagen för att ge 

respons. Dagens teknologi möjliggör enligt Cesar och Geerts (2011) för individer att 

interagera med företagen på ett större plan via nya plattformar. Att se på TV 

klassificeras enligt författarna som en social aktivitet, men i samband med 

digitaliseringen bland annat har denna sysselsättning förändrats. 
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Keller (2009) hävdar även att företag som använder sig av traditionella 

marknadsföringskanaler för reklam, som exempelvis TV, håller på att förlora greppet 

om sina kunder. Anledningen till detta är att den nya teknologin i vissa avseenden 

möjliggör för konsumenten att hoppa över reklamen helt. Detta kan de göra genom 

inspelningsbara boxar och dylikt. Ansari och Joloudar (2011) understryker att reklam 

endast kommer överleva så länge den fortsatt är effektiv. Grusell (2006) förklarar att 

reklamen verkar i vissa avseenden starkt på kundens köpbeslut. Att utsätta kunderna för 

TV-reklam innebär dock inte alltid att denna form av annonsering uppskattas. Detta är 

något som utgör en del av problematiken med TV-reklam, som i sin tur har bidragit till 

stora debatter i samhället kring reklamens effektivitet. 

 

En del av problemet som Grusell (2006) tar upp i sin studie är att konsumenter är 

receptiva för reklam på olika sätt, beroende på mediet som annonseringen framförs 

igenom. Wright et al. (2010) skriver att individer tenderar att ignorera och undvika 

massmediala annonser. Konsumenternas försök att undvika reklamen på TV bidrar till 

problematiken i detta ämne. Detta medför i sin tur frågor kring huruvida det är i 

företagets bästa intresse att investera i denna form av marknadsföring. Nackdelen med 

TV-reklam är att företagen inte kan mäta exakt vad det genererar i. Till exempel vet de 

inte hur många som faktiskt kollar på reklamen och inte gör något annat samtidigt 

(Wright et al., 2010). Med andra ord finns det alltså en svårighet att avgöra exakt hur 

effektiva TV-reklamerna är. Tittarsiffror på reklamfilmen kan helt enkelt betyda att en 

individ lät TV:n fortsätta sända medan de gick ifrån rummet för att göra annat medan 

reklamen sändes. 

 

Möjligheterna för företagen att kommunicera med sina kunder får en ny mening med 

sociala medier (Wahlund, Rademaker, Nilsson & Svahn, 2013). Med hjälp av 

digitaliseringen är chansen till dialog väsentligt större än vid traditionella medier, vilket 

Wahlund et al. (2013) påtalar att det förändrar spelreglerna. Övertaget har tidigare 

funnits hos företagen i maktförhållandet mellan kunder och verksamheten. I samband 

med sociala mediers framväxt har det dock skett ett maktskifte idag. Detta har i sin tur 

lett till att konsumenter och företag kan gå samman på ett annat plan och styra 

kommunikationen mellan de två parterna. Keller (2009) stödjer tankarna om maktskiftet 

då författaren talar om att konsumentens kontroll ökat, eftersom de själva i vissa 

avseenden kan välja var de utsätts för reklam. Konsumenter kan idag välja vilka 
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plattformar som blir kontaktpunkterna mellan dem och företagen. Kontakten sker alltså 

idag inte enbart genom den traditionella TV-apparaten menar Martin (2015), utan även 

via andra och tredje skärmen. Scott (2015) understryker vikten av att utveckla relationer 

via internet samt att dessa kräver mer kontroll. Däremot påtalar författaren att 

traditionell media fortfarande har stor betydelse, men att sociala medier genererar i en 

direkt kontakt mellan företag och kunder.  

 

Wright et al. (2010) påpekar att synlighet är viktigt för företagen. Via TV-sänd reklam 

kan verksamheterna inte direkt följa vad responsen blir, det vill säga om ett köp faktiskt 

beror på reklamen. Detta kan återkopplas till att företagen inte heller kan avgöra 

huruvida konsumenten faktiskt tittade på reklamfilmen som sändes på TV:n, som nämnt 

tidigare. Tuten och Solomon (2015) framhäver effektiviteten av sociala medier när det 

kommer till denna aspekt. Nämligen att företagen till exempel kan följa konsumenten 

från annonsen, se hur länge någon kollat på den, om den genererar någon respons. 

Vidare skriver Wright et al. (2010) att det växer fram nya trender där reklamen smälter 

in i underhållningen. Genom sociala medier kan konsumenter idag påverka vilket 

material de exponeras för med deras preferenser i grund. Scott (2015) framhäver att 

marknadsföring online handlar om att leverera rätt meddelande vid rätt tidpunkt. 

Författaren menar att denna form av annonsering ska grunda sig i information, 

utbildning och valmöjlighet bland annat. Kunden och företaget ska kunna interagera 

med varandra och det ska alltså inte vara ett plötsligt avbrott från underhållningen, som 

sedvanlig TV-reklam anses medföra. 

 

Skiftet i maktförhållandet mellan företag och konsument har medfört att mer press sätts 

på företagen i samband med massmedial kommunikation. Företagen måste fråga sig 

själva huruvida deras TV-reklam är effektiv eller inte, vilket i sin tur kan medföra 

svårigheter. I dagens samhälle måste verksamheterna i större grad attrahera 

konsumenterna till att klicka på länkar enligt Scott (2015) för att få dem att interagera 

med företagen. Det är inte längre tillräckligt att enbart använda sig av explosiva färger 

och hög musik för att dra till sig uppmärksamhet. I dagens föränderliga samhälle är det 

av stor vikt att som marknadsförare förstå huruvida det fortfarande “är värt” att 

investera i traditionell TV-reklam. Den främsta anledningen till att detta ifrågasätts är 

att TV-tittandet i större utsträckning övergår till datorn (MMS, 2017). Det har dessutom 

skett ett skifte i att allt fler företag migrerar till marknadsföring via sociala medier. 
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Keller (2009) tar upp hur tekniker för massmarknadsföring kan ifrågasättas i samband 

med den förändrade marknaden. Med detta menar författaren att konsumenter i dagens 

samhälle har större tillgång till information än någonsin tidigare. Dessutom framhävs 

det att exponeringen för reklam sker på nya medier som konsumenten mer aktivt utsätts 

för i jämförelse med linjär TV. 

 

Uppfattningen om att den traditionella reklamen som sänds på TV allt oftare 

substitueras av reklam på sociala medier och på streamingsajter utgör grunden för 

problemet. Konsumenternas inställning till den reklam de utsätts för påverkar 

marknadsföringens effektivitet och relevans. För att få en ökad förståelse för den 

traditionella TV-reklamens roll i dagens utvecklingssamhälle är det viktigt att få en 

inblick av kundernas tankar kring ämnet. Med konsumenternas perspektiv i fokus blir 

kundernas uppfattning kring deras exponering för reklam på TV, sociala medier och 

streamingsajter ytterst viktig att beakta. 

1.3 Problemformulering och forskningsfråga 

Utifrån ovanstående problematisering framgår det att det finns en tydlig konflikt kring 

TV-reklamens värde för företagen. Vissa författare och forskare diskuterar huruvida den 

traditionella reklamen når ut till TV-tittare på samma sätt som den gjorde tidigare. Det 

framgår att linjärt TV-tittande minskat samtidigt som digitaliseringen medfört att 

sociala medier och streamingsajter växt fram online. Som följd av detta ifrågasätter 

forskare om TV-sänd reklam kommer ersättas av online-sända reklamfilmer på bland 

annat sociala medier och streamingsajter. Med denna grundtanke har följande 

forskningsfråga utformats: 

 

Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat den traditionella 

TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv? 

1.4 Syfte 

Denna studie omfattar tre delsyften, vilka är att: 

 undersöka TV-reklamens relevans idag, 

 analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört med 

reklam på sociala medier och streamingsajter, 

 redogöra för hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-tittande. 
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1.5 Avgränsningar och definition av termer 

Studien avgränsas till att enbart diskutera TV-reklam som traditionellt 

marknadsföringsverktyg. Detta medför då att andra traditionella kanaler, såsom 

annonsering i dagstidningar och radio-reklam inte kommer analyseras. Med tanke på att 

digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen är ett stort begrepp kommer 

uppsatsen endast fördjupa sig i sociala medier och streaming. Alltså kommer inte alla 

aspekter av digitaliseringen att tas upp i studien. 

 

När det i denna uppsats skrivs om kund och konsument syftar vi till de individer som 

exponeras för reklamen i de olika medierna. Det vill säga att begreppen inte menar 

köpet av själva produkten som företagen erbjuder, utan snarare konsumtionen av deras 

marknadsföring. 

 

Sociala medier definieras enligt Tuten & Solomon (2015) som beskriver begreppet som 

ett onlineverktyg för kommunikation, samarbete och kulturell framväxt med hänsyn till 

sociala nätverk och teknologiska möjligheter. Detta innefattar alla applikationer, 

plattformar och media online som har i syfte att möjliggöra för samarbeten, 

interaktioner mellan individer samt delning av innehåll. 

 

Med streaming hänvisar vi till Simpson (2013) som definierar begreppet som en 

process där videoinnehåll levereras till en enhet för direkt uppvisning. 

 

Adblockers förklaras enligt Vallande (2008) som teknologiska verktyg och tillägg som 

används av individer online för att undvika reklam. 
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2 Teoretisk referensram 

Avsnittet utgör studiens teoretiska referensram. Teorin är strukturerad efter de begrepp 

som står i centrum för studien. Inledningsvis presenteras teorier kring TV-reklam. 

Därefter redogörs teorier i samband med sociala medier och streamingsajter. Slutligen 

presenteras studiens teoretiska undersökningsmodell och teorins roll i studien 

diskuteras. 
 

2.1 TV-reklam 

TV-reklam klassificeras som en traditionell marknadsföringsmetod (Fill, 2011). 

Massmedial marknadsföring i TV-sändning anses vara ett opersonligt medium som kan 

leda till svårigheter för företag i samband med målgruppsinriktning. Martin (2015) 

stärker detta då han diskuterar hur en reklamfilm som sänds på TV är garanterad att nå 

ut till en stor mängd individer. Samtidigt menar författaren att det inte går att avgöra 

huruvida det är rätt personer, alltså företagets utvalda målgrupp, som nås genom 

reklamen. Kotwal, Gupta, och Devi (2008) tydliggör att TV gör det möjligt för den 

kreativa individen att kombinera visuella och auditiva medium för att uttrycka och 

demonstrera idéer till en större massa. 

 

2.1.1 Föränderliga tider 

Sedvanlig TV-reklam beskrivs av Wright et al. (2010) som en form av annonsering som 

leder till direkt respons i olika former. De menar att reklamfilmer som sänds på TV 

generellt syftar till att informera kunden om produkten som företagen försöker sälja. 

Dessa videosändningar kan vara i upp till 120 sekunder i vissa fall, där produkten 

utförligt presenteras i ett försök att locka kunden till köp. Scott (2015) skriver om en 

föränderlig tid för marknadsföring i stort, där TV-reklamens syfte förändrats i samband 

med utvecklingen av nya medier. Tidigare var TV-reklam ett av de mer optimala sätten 

för ett företag att nå ut till en större massa, trots att metoden riktades till en generell 

målgrupp. Katz (2016) påtalar att marknadsföringens syfte då var att sälja produkten till 

konsumenten inom en viss tidsram och kreativitet var en viktig del av den TV-sända 

reklamen.  

 

Ming och Yazdanifard (2014) menar att i samband med att interaktiva alternativ växt 

fram har företagens annonsering via reklamfilmer förändrat stil och uppbyggnad. Vidare 

påpekas att företag fortfarande kan tjäna på de traditionella marknadsföringsmetoderna 
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via TV:n, så länge de producerar reklamfilmer som kunderna upplever har kvalitet. 

Dessa reklamfilmer är oftast dem som konsumenterna tycker att de får ut något mer av 

än bara information. Shah (2016) tydliggör att annonsering i form av TV-reklam är en 

strategi för att öka varumärkesmedvetenhet. Enligt författaren är television ett av de mer 

dominanta och övertygande medlen för kommunikation globalt. Wright et al. (2010) 

påtalar även att den traditionella formen av marknadsföring via exempelvis TV-reklam 

idag inte är tillräcklig för företagen. Författarna menar att som följd av att allt fler 

konsumenter övergår till digitala kanaler, skiftar även marknadsföringen till ett online 

medium. Ansari och Joloudar (2011) understryker hur varje annons kan göras effektiv 

så länge den har ett tydligt syfte som genomsyrar planeringen, skapandet och utförandet 

av den. Under senare år har marknadsförare enligt Wright et al. (2010) börjat utveckla 

reklamfilmer som dämpar konsumenternas sinnen istället för att attackera dem med 

exempelvis högt ljud och uppmärksamhetssökande bilder. Denna form av reklamfilmer 

har i syfte att locka konsumenten till att fortsätta se på TV:n genom att bli en del av 

underhållningen. Shah (2016) uttrycker även hur TV-reklam med årens gång blivit ett 

mäktigt redskap för att minska gapet som existerat mellan företag och konsument. Detta 

är en av anledningarna till att många företag än idag använder sig av TV-reklam som 

verktyg. 

 

2.1.2 Folkets inställning till reklam 

Reklam är ett omdebatterat samhällsfenomen som individer har blandade inställningar 

till (Grusell, 2006). Elfving (2005) accentuerar att individer möter reklamen överallt. 

Keller (2009) menar att klassisk marknadskommunikation genom exempelvis TV-

reklam oftast har ett generellt syfte. Detta brukar vara att informera, övertyga och 

påminna konsumenten om ett företags produkter. Även Ansari och Joloudar (2011) 

skriver om hur reklamen spelar en stor roll i att övertyga konsumenter att köpa 

företagets varor. Enligt Wright et al. (2010) har det under årens gång dock visat sig att 

individer tenderar att ignorera och stänga ute reklam allt oftare. Keller (2009) hävdar 

även att företagen genom traditionell marknadsföringsmedia som TV-reklam riskerar att 

förlora greppet om kunderna. Vidare framhåller författaren att konsumenternas önskan 

att undvika TV-reklam möjliggörs genom ny teknologi som medför att de enkelt kan 

hoppa över reklamen som sänds på TV:n. Ansari och Joloudar (2011) framför att stora 

annonser som går ut till en generaliserad massa i vissa fall inte bara är ineffektiva, utan 

även kan ge motsatt önskad effekt. 
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Kotwal et al. (2008) förklarar att reklamen introducerar en produkt i konsumentens 

ögon, ökar kundens medvetenhet och kunskap om varumärket samt bidrar till dennes 

önskan att inneha produkten. Grusell (2006) talar om att reklamexponering inte alltid 

innebär att mottagaren uppskattar denna. Eftersom reklamens distributionsform spelar 

stor roll i huruvida konsumenten accepterar budskapet som försöker förmedlas genom 

reklamen. Enligt Elfving (2005) kan relationen till reklam i majoriteten av fallen 

beskrivas som både flerdimensionell och komplex. McCreery och Krugman (2017) 

uttrycker att det finns tre sätt som visat sig vara vanligast för kunderna att reagera till 

TV-reklam. Dessa är undvikande, irritation och skepticism. Författarna menar att dessa i 

sin tur kan påverka huruvida reklamen anses vara effektiv eller inte. 

 

Individens inställning till reklam kan påverkas av olika faktorer i personens liv (Grusell, 

2006). Samhället i stort, egenskaper kopplade till reklamens innehåll och form samt 

konsumentens egna egenskaper och tolkningsförmåga är några av de faktorer som 

författaren framhäver som verkar på uppfattningen av reklamen. Kotwal et al. (2008) 

påtalar att beroende på hur reklamen är utformad kan denna i sin tur förändra 

konsumenters känslor gentemot ett varumärke. Det påpekas att subliminala budskap kan 

planteras i reklamfilmer, vilka påverkar kunden. Detta innebär att en kort reklamfilm 

som är snabbt passerande har inverkan på mottagaren utan att denne alltid är medveten 

om det. Elfving (2005) klargör att individer på mental nivå kan bestämma sig för att inte 

låta reklamen påverka deras köpbeslut. Trots det uttrycker författaren att annonseringen 

verkar på konsumenten på en omedveten nivå. Ett av skälen till detta är att en 

reklamfilm till exempel upprepas på TV:n flera gånger, vilket leder till att den kan 

präglas i individens undermedvetna. 

 

Kotwal et al. (2008) framhäver att TV-reklam påverkar individer i olika åldrar på olika 

sätt. I studien, som var gjord med tonåringar i fokus, har det exempelvis visat sig att 

informativa reklamfilmer uppskattas av denna åldersgrupp då de hjälper dem att fatta 

köpbeslut. I undersökningen visade det sig även att barn i tonåren riskerar att bli 

manipulerade av reklamen de exponeras för samt de löften som företagen utgör i 

samband med deras produkter. Vidare påtalar Shah (2016) att ungdomar generellt anses 

vara lättare att övertyga att köpa en produkt som annonseras via TV-reklam. På grund 

av detta menar Opree, Buijzen, och van Reijmersdal (2016) att det finns de som tror på 
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att reklam bidrar till att materialism växer fram bland de yngre vid exponering av 

annonser. Lim och Kim (2017) undersökte äldre individers shoppingbeteende i samband 

med TV-reklamens påverkan. Författarna framhåller att konsumtionen av media via 

TV-apparaten är ett sätt att kompensera för deras sociala isolering och ensamhet. I sin 

tur medför detta att de utsätts för TV-reklam som påverkar deras köpbeteende. 

Författarna tydliggör att telenärvaro, känslan konsumenten får av att vara närvarande i 

samband med reklamen, påverkar annonseringens effektivitet. 

 

Elfving (2005) menar att synen på reklam inte är enhetlig på det sätt att en individ 

generellt kan konstatera att den är positiv eller negativ. Författaren hävdar att 

inställningen till reklam beror starkt på vem som utsätts för denna och kontexten i 

vilken individen exponeras för annonseringen. Opree et al. (2016) reflekterar kring hur 

reklamen speglar olika värderingar hos konsumenterna, både individuella och 

psykologiska. De psykologiska värderingarna grundar sig främst i att produkterna i 

reklamen är verktyg för att uppnå lycka och status. I kontrast till detta innebär de 

individuella värderingarna främst att de annonserade produkterna som ägodelar får 

större vikt. Författarnas studie påvisar att utsättning för reklam bidrar till psykologiskt 

välmående hos vissa individer beroende på omständigheterna då de exponeras för 

reklamen. 

 

2.1.3 TV-tittandets utveckling 

Cesar och Geerts (2011) förklarar att TV-tittande generellt klassas som en social 

aktivitet. I samband med att nya teknologier för TV-tittande växer fram och sociala 

mönster förändras har det traditionella TV-tittandet utvecklats. McCreery och Krugman 

(2017) reflekterar kring hur dagens teknologi gör det möjligt för konsumenter att se på 

TV nästintill överallt. De är inte längre bundna till TV-apparaten på det sätt de var 

tidigare. Lim och Kim (2017) understryker att TV-tittande må ha utvecklats till en 

social aktivitet med tidens gång, men anledningen till att individer ser på TV har också 

förändrats. Vidare menar författarna att motivationen till TV-tittande oftast kan delas 

upp i två kategorier. Den första av dessa är social kompensation, vilken medför att 

tittaren ser på TV för att de söker social kontakt eller för att de vill att tiden ska passera 

snabbare. Social hantering är den andra kategorin som istället syftar till att tittaren ska 

få nöje, avslappning eller information från sin TV. Dessutom har det visat sig i studien 
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att äldre ser på TV oftare än yngre personer idag eftersom de bland annat förlitar sig på 

TV-apparaten för att få information.  

 

Att uttrycka att företagen förlorar greppet om tittarna kan ha att göra med att 

konsumenter vid reklampauser lämnar TV-apparaten (Keller, 2009). Wright et al. 

(2010) menar att TV:n kan vara igång medan tittaren gör annat. Det finns ingen garanti 

på att folk sitter och rigoröst ser på det som sänds på TV:n (Martin, 2015). Dessutom 

påtalas att det inte finns något sätt att mäta huruvida individen aktivt konsumerar det 

som sänds på TV-apparaten. I vissa fall kan individen exempelvis låta TV:n vara igång 

medan denne gör annat i hemmet, enbart för att denne ska höra ljud i närheten och inte 

känna ensamhet. Fossen och Schweidel (2015) menar att ett stort antal TV-tittare 

engagerar sig i multiskärm beteende då de ser på TV. Detta innebär att de exempelvis 

använder sig av en surfplatta eller mobil medan de låter TV:n vara igång. 

 

MMS (2017) skriver i sin årsrapport om TV-tittande i Sverige att det linjära TV-

tittandet har minskat något samtidigt som online-tittandet har ökat. I helhet har TV-

tittandet, specifikt i Sverige, ökat. Detta beror då främst på att minskningen av 

traditionell TV-konsumtion har varit mindre än ökningen av online-tittande. Kuroda, 

Kido, och Ichikawa (2016) skriver hur media online tenderar till att substituera 

traditionell media. Bringuier (2016) framhäver att i samband med den teknologiska 

framväxten har förväntningar kring TV-tittande förändrats. Idag förväntar sig tittare ha 

tillgång till det innehållet som sänds på TV var de än är enligt författaren. Keller (2009) 

påpekar att teknologin och Internet fundamentalt förändrar hur media konsumeras. 

Denna trend i konsumtionen av TV-media tyder enligt Wright et al. (2010) på att den 

traditionella marknadsföringen via TV-apparaten inte kommer hålla i framtiden. I 

samband med att fler tittare övergår till onlinelösningar, kommer troligen även 

marknadsföringen övergå till nya plattformar. 

2.2 Marknadsföring på sociala medier 

Erfarenhet av marknadsföring via medier som till exempel dagspress, tidskrifter, TV, 

utomhusreklam, direktreklam, mässor och butikspromotion har de flesta människor 

(Wahlund et al., 2013). Det var under 1990-talet som World Wide Web möjliggjorde 

andra typer av medier. Utvecklingen sedan då har varit både snabb och omfattande. 

Katz (2016) accentuerar att media och reklam är en del av marknadsföringsvärlden. 
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Sociala medier kommer i många former och de mest populära är bland annat bloggar, 

mikrobloggar, sociala nätverk och forum (Saravanakumar & SuganthaLakshmi, 2012). 

Marknadsföring via sociala medier är en del av digital marknadsföring som medför att 

verksamheter uppmuntrar kunder att kommunicera på företagets egen sida på 

exempelvis Facebook eller Twitter (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Företagen kan 

dessutom använda dessa medium för att sända ut meddelande till de som valt att följa 

dem. Där har kunderna sedan möjligheten att dela, kommentera på och gilla inläggen. 

Enligt Rodgers och Thorson (2017) har digital marknadsföring generellt haft samma 

syfte som traditionell marknadsföring. Den används främst för att locka individer till 

köp. Författarna menar dock att den teknologiska utvecklingen medfört att annonsernas 

utformning förändrats. Dessutom framhävs det att online-marknadsföring har tre 

utmärkande drag när den jämförs med sedvanlig marknadsföring, nämligen 

interaktivitet, personalisering och engagemang. Knoll (2016) framför att emotionellt 

engagemang och social sammanlänkning spelar en stor roll för användare. Individer 

som använder sig av sociala medier söker i de flesta fall möjligheter till kommunikation 

med andra individer. Dessa individer hävdar författaren är mer mottagande och 

accepterande av reklam på de digitala plattformarna. 

 

2.2.1 Utvecklingen av reklam på sociala medier 

Berthon, Pitt, Plangger och Shapiro (2012) framhäver att Web 1.0 är användandet av 

World Wide Web när det först skapades. Författarna menar att en våg av teknologi 

framkom där personer runt om i världen kunde kommunicera med varandra och 

organisationer. Det var simpla webbsidor där företagen kunden ge information till sina 

kunder vilket snabbt utvecklades till mer. Web 2.0 framkom genom denna utveckling, 

där fokus ligger i det sociala (Alexander, 2006). Andersen (2007) understryker att 

användarna inte endast tar emot information längre, utan är både skapar samt 

konsumerar den. Detta beror enligt författaren på skapandet av till exempel bloggar, 

videodelning, sociala medier och podcasting. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) menar 

att Web 2.0 har medfört att användaren engageras. Montalvo (2016) framför att Web 

2.0:s värde grundar sig i användarna. Författaren hävdar att användarna som medverkar 

i tillverkningen av materialet online ger ökat värde då allt fler lockas till att använda sig 

av Web 2.0. Montalvo (2016) menar att desto fler användare en social plattform som 

exempelvis Facebook, Instagram och YouTube har, desto mer är plattformen värd. 
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Vidare stärker detta argumentet om att Web 2.0 främst berör ett samarbete mellan 

användarna som ökar värdet för de olika plattformarna. 

 

Sociala medier är online applikationer, plattformar och medier som skapar interaktioner, 

samarbeten samt nätverk mellan människor (Kim & Ko, 2012). Genom text, bilder och 

videor kan verksamheter sända olika budskap och meddelade, både en till många men 

även många till många (Berthon et al., 2012). Förutom privatpersoner använder även 

företagen och olika organisationer sig av sociala medier (Kim & Ko, 2012). Över 50 

procent av de som använder sociala medier följer varumärken på olika plattformar (De 

Vries, Gensler & Leeflang 2012). Saravanakumar och SuganthaLakshmi (2012) 

poängterar att sociala medier inte handlar om pengar utan att vardagsmänniska tar 

kontroll och samarbetar. Samtalen som uppstår på sociala medier kring en reklamfilm 

fungerar i vissa fall som en indikator på huruvida reklamen varit effektiv (Fossen & 

Schweidel, 2015). Knoll (2016) hävdar att ungdomar var de som tidigt adopterade 

sociala medier. I en undersökning tydliggjordes det att ungdomarnas inställning till 

reklam på plattformarna var accepterande. Dock berodde detta på att användarna ville 

att innehållet i applikationerna skulle fortsätta vara gratis, vilket reklamen möjliggjorde. 

Författaren förklarar vidare att användare på exempelvis Facebook är mer positivt 

inställda till annonser på plattformen än icke-användare. På sociala medier anses 

reklamen dock av ungdomar vara opålitlig. De flesta av dem försöker undvika denna 

främst på grund av att de inte är relevanta än att de stör dem. 

 

Saravanakumar och SuganthaLakshmi (2012) och Wahlund et al. (2013) framhäver att 

sociala medier har medfört att det är lättare för vem som helst att skapa en video eller 

text med ett budskap som i sin tur kan nå miljoner människor, dessutom kan det ske i 

princip gratis. Sociala medier fungerar endast när folk deltar, skapar och delar innehåll 

(Tuten & Solomon, 2015). Montalvo (2016) menar att social media i stora drag är 

kommunikationsteknologi som omvandlar internetbaserad kommunikation till 

interaktiva plattformar för dialog. Enligt Lievrouw (2001) anses kommunikationsmedia 

allmänt stärka social integration. Författaren uttrycker att denna integration i vissa fall 

leder till sociala strömmar. Dessa strömmar innebär att individer blir homogena i vissa 

avseenden där de följer trender som uppkommer online. Vidare skriver Wahlund et al, 

(2013) att sociala medier har förändrat spelreglerna för kommunikation mellan både 

privatpersoner och företagen. 
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2.2.2 Företag och sociala medier 

Närvaro på sociala medier har blivit allt viktigare i samband med digitaliseringen, 

speciellt för företag (Rodgers & Thorson, 2017). De Vries et al. (2012) uttrycker att det 

skett en väsentlig ökning de senaste åren bland verksamheter som investerar i 

marknadsföring via sociala medier. Dessa företag skapar bland annat så kallade 

fansajter där de kommunicerar och integreras med sina kunder i större utsträckning. 

Saravanakumar & SuganthaLakshmi (2012) menar att denna form av interaktion med 

konsumenter inte bara stärker företagets existens på marknaden, utan även deras relation 

till kunderna. Montalvo (2016) påtalar att användandet av sociala medier i 

marknadsföringssyfte innebär att företagen nyttjar Web 2.0 plattformar och verktyg för 

att uppnå deras organisatoriska målsättningar. Ett exempel på detta är när företag i 

U.S.A. spelar upp sina reklamfilmer under stora evenemang som amerikanska Super 

Bowl. Under Super Bowl är det vanligt att företag i samband med sina reklamfilmer 

integrerar sina sociala medieplattformar i upplevelsen. De försöker då engagera tittarna 

genom att använda så kallade hashtags för att fortsätta sprida reklamen. Författaren 

menar att varumärkeskännedomen ökar på detta sätt.  

 

Vid marknadsföring på sociala medier är det viktigt med ett rikt innehåll, men även att 

ens vänner anser att innehållet är bra (Erdoğmuş & Cicek, 2012). Förutom detta är det 

viktigt att företagen befinner sig på flera olika plattformar. Företagen använder sig av 

potentialet som marknadsföring via sociala medier medför (Knoll, 2016). De nyttjar 

möjligheterna som finns för att oftare kommunicera med sina konsumenter. Erdoğmuş 

& Cicek (2012) lyfter även fram att det läggs större vikt vid att reklamen ska väcka 

intresse, väva in humor i konceptet samt något extraordinärt som fångar tittaren. 

 

Teknologin har medfört ett skifte i hur företagen når sina kunder (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). Med anledning att allt fler har fått tillgång till datorer och därmed 

internet, kunde detta skifte påbörjas. Företagen kunde använda sig av nya funktioner 

och sätt att marknadsför sig på. Saravanakumar och SuganthaLakshmi (2012) menar att 

sociala medier kommer göra likadant, då de används av i princip alla, däribland 

företagen. Även mindre företag har börjat använda sociala medier för att marknadsföra 

sig. Författarna poängterar vikten av att marknadsföra sig på sociala medier. De menar 

att om Facebook hade varit ett land hade det varit det tredje störst i världen, vilket visar 
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vikten av plattformen för att nå människor. Tuten och Solomon (2015) tydliggör att 

Facebook är den plattform som medför störst möjligheter då användarantalet är högst. 

 

Marknadsföring på sociala medier handlar om att informera användare om produkter 

och tjänster som finns tillgängliga (Lievrouw, 2001). Något som understryks är att 

genom informationsprocessen interagerar kunderna inte enbart med företagen, utan även 

med varandra. Wright et al. (2010) klargör att exponeringen av reklam är massiv idag 

hos kunderna. Rodgers och Thorson (2017) påtalar att internet och övrig interaktiv 

teknologi möjliggjort för företag att göra kommunikationen med sina konsumenter mer 

personlig. På så sätt blir reklamen en upplevelse där kunden själv medverkar och 

engagerar sig. Wahlund et al. (2013) menar att det finns större möjligheter att föra en 

dialog via sociala medier än via traditionella medier. Webber (2009) hävdar att yngre 

kunder begär en dialog med företaget samt att de ska vara tillgängliga dygnet runt. 

Författaren understryker att sociala medier möjliggör detta. Vidare menar författaren att 

möjligheterna för företaget ökar om de använder denna marknadsföringsform. Scott 

(2015) tydliggör att förändringen beror på att det idag är relationen som är i fokus när 

det kommer till marknadsföring och därmed inte själva säljprocessen. Erdoğmuş och 

Cicek (2012) framhäver också vikten av att bygga relationer samt att sociala medier är 

ett väsentligt verktyg för att skapa dessa. Kietzmann, Hermkens, McCarthy och 

Silvestre (2011) påtalar att kunderna inte vill bli “talade till” utan att företagen ska 

lyssna, engagera och svara. 

 

Kumar et al. (2016) framhäver att konsumenter i dagens digitalt sammanlänkade 

samhälle spenderar mer tid på att kommunicera med varandra. I majoriteten av fallen 

uppkommer dialogen mellan individer som delar liknande intressen och upplevelser. 

Författarna hävdar även att konsumenter som vanligtvis använder sig av sociala medier 

lägger stor vikt vid vad andra individer i deras intressegrupper har för åsikter. Lievrouw 

(2001) påpekar att människor alltid varit selektiva när det gäller sökandet av 

information och nöje online. Kunskapens tillgänglighet och konsumenternas vilja att ta 

in denna påverkar deras uppfattning av den information de exponeras för, även i 

reklamsammanhang. Montalvo (2016) framhäver att företag idag måste ha kunskap för 

att hantera sociala medier. Författaren förklarar att användningen av dessa plattformar 

medför ett ökat behov av strategiskt arbete och analys. Vidare menas att det även 

behövs en förmåga att förstå hur verksamheterna ska kommunicera online. Det är av 
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stor vikt att företagen är både kreativa och samarbetsvilliga för att interaktionen med 

kunden ska bli värdeskapande. På sociala medier handlar det om att aktivt välja att följa 

någon, det vill säga opt-in (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Därmed är individen 

även mer mottaglig till den reklam denna exponeras för. De Vries et al. (2012) hävdar 

att konsumenter som själva valt att följa ett företag på sociala medier tenderar att vara 

mer lojala. De är dessutom mer öppna och engagerade för att ta emot information om 

varumärket. 

 

2.2.3 Positiva och negativa aspekter med reklam på sociala medier 

Genom att använda sig av digitala plattformar som exempelvis sociala medier har 

företagen fördelen att de kan mäta effektiviteten av reklamen (Chaffey & Ellis-

Chadwick, 2016). Wu (2016) förklarar att kostnaderna för digital marknadsföring 

vanligtvis uttrycks som CPM (“Cost per impression”) eller CPC (“Cost per click”). 

CPM innebär att en kostnad uppkommer vid varje tillfälle som reklamfilmen spelas upp 

medan CPC medför en kostnad varje gång som en tittare klickar på reklamen. 

Författaren menar även att försäljning som resulterat från reklam på sociala medier är 

lättare att återkoppla till än den som resulterat från traditionell TV-reklam. Katz (2016) 

framför en studie där resultatet tyder på att digital reklam visat sig vara mer effektiv än 

traditionell TV-reklam för att öka varumärkeskännedom och förbättra ett företags 

image. Detta kan enligt författaren vara kopplat till att digital media är mer synligt i 

samband med att användningen av mobila enheter ökat. Dock kan denna synlighet även 

ha negativa följder. Vallande (2008) påtalar att konsumenter riskerar att uppleva 

irritation och förvirring kring annonserna som i sin tur leder till att de försöker blockera 

dessa. Reklamen på sociala medier blir då istället ett oväsen som inte välkomnas. Katz 

(2016) menar att ett exempel på detta kan vara när företag sponsrar Snapchat-filter. 

Användaren kan finna filtret underhållande till en början men kan efter ett tag upplevas 

som påträngande. Anledningen till detta är att konsumenten får känslan av att 

varumärket följer med denne överallt. 

 

Annonser online innehåller ofta algoritmer som samlar information kring användarens 

sökhistorik, intressen och geografisk plats (Streitz & Tynan, 2016). Med hjälp av IP-

adresser och cookies kan företagen spåra beteendet hos konsumenterna. Där kan de få 

information om bland annat vilka sidor de har besökt samt vilka köp som genomförts 

(Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Genom att koppla cookien till en kunddatabas kan 
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den spara informationen och därefter erbjuda innehåll som överensstämmer med 

hemsidor de tidigare befunnit sig på (Flocken, 2001). På så sätt kan företagen erbjuda 

en mer skräddarsydd marknadsföring till konsumenterna (Tuten & Solomon, 2015). 

Detta innebär att kunderna tenderar att vara mer välkomnande till reklamen (Martin, 

2015). Huruvida reklamen uppmärksammas av konsumenten beror på hur målinriktad 

de är när de är inne på webbsidan (Wahlund et al., 2013). En mer målinriktad användare 

interagerar mer med sidans olika element. Scott (2015) menar att konsumenten väljer 

själv hur aktiv denne är på sociala medier, om denne har en aktiv eller passiv roll. 

Martin (2015) framhäver att engagemang är en viktig faktor när det kommer till 

marknadsföring via sociala medier. 

 

Mobil marknadsföring är beroende av ny teknologi och internet (Katz, 2016). Vidare 

framhävs att allt fler sökningar online sker via mobilen, vilket i sin tur medför att fler 

individer utsätts för reklam genom denna enhet. Detta möjliggör för företagen att 

marknadsföra geografiskt genom att de med kundens tillstånd får tillgång till dess plats 

via mobilen. Kunden kan då direkt agera i samband med reklamen. Dock kan även detta 

skapa irritation hos kunden och få denne att uppleva att de inte har något privatliv 

eftersom företagen konstant är med dem. Knoll (2016) hävdar även att individer på 

sociala medier ofta upplever reklamen som irrelevant. Detta leder till att författaren 

ifrågasätter huruvida det är effektivt att marknadsföra via dessa plattformar i vissa 

avseenden. 

 

Wu (2016) uttrycker att reklam fortsatt kommer överföras till mobil marknadsföring och 

digital media. Anledningen till detta är att traditionell media minskar i användning 

enligt författaren. Kumar, Bezawada, Rishika, Janakiraman, och Kannan (2016) framför 

att företag bör omfamna social media och nyttja den för att stärka banden med sina 

konsumenter bland annat. Samtidigt som sociala medier får ökat värde för företagen 

måste verksamheterna värna om andra marknadsföringsmetoder. Författarna menar att 

företagen inte ska överge traditionell TV-reklam helt utan istället kombinera dessa två 

metoder. Enligt författarna finns det ett behov av att integrera 

marknadsföringskommunikationen genom olika medier. 
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2.3 Streaming 

Videostreaming är processen av att leverera video och ljud via ett nätverk till en enhet 

för direkt uppspelning (Simpson, 2013). Vidare tydliggör författaren att det finns olika 

kategorier av streaming. Vid verklig streaming (“true streaming”) levereras innehållet i 

realtid till enheten där videon ska spelas upp. Nedladdning och uppspelning (“download 

and play”) handlar om att användaren laddar ner en komprimerad fil med innehållet som 

sedan spelas upp med en viss försening. Den tredje streamingkategorin omfattar 

progressiv nedladdning och uppspelning (“progressiv download and play”). Enligt 

författaren är denna en blandning av de första två formerna av streaming, där 

programmet som ses progressivt laddas ner i mindre filer medan det spelas upp. 

 

2.3.1 Övergången till online-tittande 

Dagens teknologi gör det möjligt för individer att se på TV-program var de vill och när 

de vill (McCreery & Krugman, 2017). Eftersom många av de program som sänds på 

linjär TV finns tillgängliga online. Streamingsajter växer årligen i popularitet 

(McPherson, Houmansad, & Shmatikov, 2016). Något som understryks är att dessa 

sidor möjliggör för alla som har en dator eller en enhet med tillgång till internet att både 

sända videor och spela upp innehåll som finns tillgängligt. Det finns i sin tur olika 

streamingsajter, några av de mest populära bland online-tittarna runtom i världen är 

YouTube, Netflix, HBO och BBC (Nam & Schulzrinne, u.å.). Av dessa klassas 

YouTube som en så kallad digital delningssida som är till för ren uppspelning. 

Leverantörer som Netflix och Hulu erbjuder alternativ för den traditionella TV:n 

tillsammans med individuella TV-sändningssidor, som exempelvis BBC och HBO 

(McCreery & Krugman, 2017). Lim och Kim (2017) menar även att individer som 

livestreamar videor interagerar med andra online på ett nytt sätt jämfört med hur folk 

kommunicerade efter att de sett ett TV-program på TV:n. De förklarar att en del 

streamingsajter möjliggör för deras användare att direkt skriva och svara på 

kommentarer som är riktade mot andra användare. Till exempel när en fotbollsmatch 

streamas live på en dator så kan tittarna direkt lägga ut kommentarer som syns av andra 

tittare. 

 

Trots ökade möjligheter att diskutera de streamade programmen med andra tittare, 

påminner McCreery och Krugman (2017) om att detta relativt nya sätt att se på TV kan 
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vara isolerande. De menar att individer som övergått till att exempelvis se på program 

via Netflix på sina surfplattor ofta finner sig själva i en isolerad miljö. I kontrast till 

detta förklarar författarna att linjär TV möjliggjorde för flera individer att sitta i samma 

rum och se på TV:n tillsammans, på ett mer direkt socialt sätt. Å andra sidan kan den 

ensamma individen idag koppla sin surfplatta, personliga dator och mobil till TV-

skärmen för att fler ska kunna se på programmet med dem (Simpson, 2013). Detta 

innebär då att det streamade programmet på surfplattan exempelvis istället flyttas till 

den traditionella TV-skärmen och får samma sociala effekt som linjär TV hade haft i 

stort. McCreery och Krugman (2017) argumenterar även för att surfplatteanvändningen 

kommer öka i framtiden, vilket kommer medföra att allt fler går över till online-

streaming. Detta är något som stärks av Kuroda et al. (2016) som uttrycker att 

traditionell media, som nämnt tidigare, på någon nivå ersätts av media online eftersom 

innehållet i stort är detsamma. 

 

2.3.2 Reklam på online-sända program 

Hussain och Lasage (2014) skriver om att fler individer idag förflyttat sitt TV-tittande 

till mobilen och datorn. Vidare påpekas att tillväxten i TV-tittande online har medfört 

att företagen blivit tvungna att finna nya vägar att nå ut till sina konsumenter. 

Migrationen till digital media har lett till att marknadsföringen online ökat drastiskt 

under de senare åren (Ming & Yazdanifard, 2014). Detta stärks av Hussain och Lasage 

(2014) som klargör att skiftet från traditionella kommunikationskanaler gjort det 

essentiellt för företagen att öka sitt fokus på elektroniska kommunikationskanaler. 

Bringuier (2016) talar för att konsumtionen av videomedia online och mobilt ökat. 

Författaren menar att det då blir en självklarhet att verksamheter i sin tur kommer 

investera mer i marknadsföring på dessa plattformar. Hussain och Lasage (2014) menar 

att den digitala utvecklingen bidragit till att reklam i online-video ökat. Författarna 

hävdar att ökningen i reklam online via video har ökat mer under de senaste åren än vad 

de traditionella formerna av marknadsföring har ökat.  

 

Post och Sekharan (2015) accentuerar att det finns olika former av annonsering online. 

Videoannonser är en kategori som främst framkommer i samband med streaming 

online. Denna reklamtyp måste enligt författarna uppfylla några kriterier. Dessa är först 

och främst att reklamen är i videoformat där bild och ljud kombineras för att förmedla 

information. Detta kan då innebära att reklamen inte nödvändigtvis måste spelas upp för 
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att konsumenten ska få tillgång till videon de vill se på. Sedan finns det en form av 

videoreklam som avbryter videon och måste spelas upp för att innehållet ska fortsätta. 

Knoll (2016) förklarar att det till exempel kan finnas en kort reklamfilm innan en video 

som ska spelas upp på YouTube. Det understryks att tittaren vanligtvis efter några 

sekunder kan välja att hoppa över denna. Däremot finns det också reklam som till 

exempel avbryter en streamad dokumentär vart femtonde minut. Post och Sekharan 

(2015) uttrycker att dessa reklampauser är sådana som konsumenten inte kan välja bort. 

Då måste de se på dem innan de kan fortsätta se på sin önskade dokumentär. Denna typ 

av reklamfilm kan ses på streamingsajter som exempelvis ViaFree och Dplay. Wu 

(2016) tydliggör att den streamade reklamfilmens effektivitet kan mätas genom “view-

through rates”. Dessa verktyg räknar fram hur många gånger reklamen spelats upp i sin 

helhet. 

 

Vallande (2008) framhåller även en tredje form av annonsering som är aktuell i 

samband med streaming, nämligen att reklamen bränns in i innehållet som sänds online. 

Detta innebär att till exempel ett nätverks logga eller “reklamstämplar” dyker upp under 

uppspelningens gång. På så sätt avbryts inte videon som tittaren vill se på samtidigt som 

denne exponeras för reklamen. En studie som gjordes i samband med reklam på 

YouTube visade på användarnas olika inställningar till reklam på streamingsajten 

(Knoll, 2016). Resultatet på studien visade att reklam som avbröt det streamade 

innehållet och sändes mitt i programmet verkade negativt på tittarnas upplevelse. Detta 

påverkade i sin tur deras beteende online då tittarna spenderade mindre tid på att se på 

videor på sidan. Användare som istället utsattes för stämpelreklam lade inte märke till 

denna i samma utsträckning. Deras upplevelse var nästan lika tillfredsställande som den 

hos tittarna som fick se på program utan reklam. Fossen och Schweidel (2015) menar 

även att reklampauser som upplevs som “naturliga” är mer acceptabla hos tittarna. 

Författarna påstår att tittarna är mer villiga att delta i konversationer online under dessa 

typer av uppehåll. Wu (2016) hävdar även att företag som engagerar sig i 

marknadsföring via YouTube exempelvis lättare kan finna sin målgrupp baserat på 

konsumenternas intressen. Vallande (2008) menar dock att individer idag förväntar sig 

fritt innehåll online. Trots det finner de reklamen som uppkommer på gratissajterna 

irriterande. Det framhävs att det är denna annonsering som möjliggör för bolagen att 

erbjuda det fria materialet online. Denna utveckling har medfört utmaningar för 
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marknadsförare online, specifikt i samband med att teknologi som blockerar annonser 

växt fram. 

 

2.3.3 Adblockers 

McCreery och Krugman (2017) förklarar att konsumenter kan undvika reklam på olika 

sätt, även i samband med reklam på surfplattor, datorer och mobiler. Dessa kan vara 

kognitiva, där konsumenten helt enkelt ignorerar reklamen, fysiska, där tittaren väljer att 

gå ifrån enheten där reklamen spelas upp, eller mekanisk, där användaren byter kanal. 

Den tredje vägen för undvikande kan på datorer och andra portabla enheter ske genom 

att konsumenten gör andra saker samtidigt. Kunden kan även vänta på att reklamen ska 

passera genom att vända sin uppmärksamhet till andra enheter. Ett exempel på detta är 

att en kund som ser på en film på YouTube på sin dator vänder sig till sin mobil där de 

kollar på sitt Instagramflöde. Nam och Schulzrinne (u.å.) hävdar att cirka tio procent av 

YouTube användare överger en video där en reklam på mer än femton sekunder 

behövde visas innan uppspelning. 

 

Kunder har med dagens teknologi möjlighet att hoppa över reklam som sänds på linjär 

TV med hjälp av exempelvis inspelningsbara boxar och dylikt (Keller, 2009). Vidare 

framhävs det att i takt med utvecklingen har nya vägar växt fram för kunderna när det 

gäller reklamundvikelse. De tillägg som kan appliceras i datorer och mobiler för att 

konsumenten ska undkomma annonsering benämns vanligtvis som adblockers 

(Vallande, 2008). Vanligtvis sänds reklamen på streamingsajter antingen i början på 

videon, under en paus i mitten eller precis innan slutet (Hussain och Lasage, 2014). 

Dock kan tittaren se när reklamen i ett streamat program kommer visas. Ofta är den 

förmarkerad vilket medför att konsumenten har mer beredskap. Trots det menar 

författarna att avbrytandet av det streamade materialet gör att konsumenterna blir 

negativt inställda mot reklamen. Detta medför att de i sin tur försöker bli av med den 

helt och hållet.  

 

Walls, Kilmer, Lagerman och McDaniel (2015) uttrycker att över 144 miljoner idag 

använder sig av adblockers. De menar att användarna motiveras av sin önskan att dölja 

reklam som dyker upp utan förvarning samt viljan att skydda sin integritet online. 

Streitz och Tynan (2016) diskuterar faktumet att individer som använder adblockers 

idag inte enbart använder de för att undvika reklam. Enligt dem är blockering av reklam 



  
 

22 

ett sätt för användarna att återfå kontrollen över vem de kommunicerar med online. 

Genom att använda adblockers minimerar användarna den information som skickas ut 

till företagen via reklamen de vanligtvis hade exponerats för. 

 

Annonsering på streamingsajter är ett sätt för TV- och videoleverantörer att finansiera 

sina verksamheter (Bringuier, 2016). Vallande (2008) påtalar att annonsblockerande 

applikationer, som exempelvis AdBlock och AdBlock Plus därför sedan deras framväxt 

har ansetts orsaka förluster för marknadsförande företag online. Dessutom lyfter 

författaren fram att många företag har protesterat till användningen av dessa tillägg 

eftersom de tar bort sådant material som verksamheterna investerat i. Med tidens gång 

har de adblockers som existerar fått anpassas då tillverkarna blivit stämda enligt Walls 

et al. (2015). AdBlock Plus har exempelvis utvecklat en ny funktion där företag får 

köpa tillstånd att visa sin reklam trots den blockerande applikationen. Detta är ett sätt 

för företag att kringgå adblockers. Streitz och Tynan (2016) förklarar att det idag finns 

mjukvaror som informerar leverantörer online om att en enhet har adblockers 

installerade. För att leverantörernas annonser inte ska uppfattas som irriterande kan 

företagen enligt Hussain och Lasage (2014) försöka minska annonsundvikandet. Streitz 

och Tynan (2016) diskuterar även hur streamingsajter som Netflix, ViaPlay och dylikt 

erbjuder prenumeration för kunderna där de får streama program reklamfritt. Det 

tydligförs att företagen kan utforma reklamerna på ett sätt som får innehållet att framstå 

som mer relevant och autentiskt för att kunderna inte ska försöka undvika den. 

Bringuier (2016) menar att reklam som levereras på ett sådant sätt att den inte minskar 

kvaliteten på tittarens upplevelse är mer acceptabel. Avslutningsvis skriver Streitz och 

Tynan (2016) att det är leverantörernas uppgift att bestämma vad det är som ska 

publiceras och att det är tittarna som sedan ska ha möjlighet att bestämma vilket 

innehåll de exponeras för. 

2.4 Undersökningsmodell 

Undersökningsmodellen “Draken” (Modell 1) grundar sig i de olika kanaler där 

konsumenten exponeras för reklamfilmer. Shah (2016) anser att marknadsföring via den 

traditionella TV:n är ett av de mer övertygande medlen för global kommunikation. 

Reklamens kvalitet och presentation kan påverka reklamfilmens slutliga effektivitet 

menar Ming och Yazdanifard (2014). Samtidigt skriver Wright et al. (2010) att 

digitaliseringen medfört att media skiftar till andra kanaler. I sin tur innebär detta även 
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att TV-tittare exponeras för reklam via andra medier. Chaffey och Ellis-Chadwick 

(2016) hävdar att sociala medier bland annat engagerar användaren på ett annat sätt än 

vad TV:n gör. Budskap och meddelanden från företagen sprids snabbare som följd av 

användarnas engagemang (Berthon et al., 2012). De Vries et al. (2012) stärker att en 

ökning av marknadsföring på sociala medier har skett under årens gång. Samtidigt 

uttrycker Hussain och Lasage (2014) att reklam på streamingsajter utvecklats och blivit 

allt vanligare i samband med digitaliseringen. I Modell 1 framhävs detta genom de tre 

vägar som konsumenten kan exponeras för reklam. Reklamen som företagen utvecklar 

sänds ut via traditionell TV, sociala medier eller streamingsajter. Det är dessa tre 

kanaler som ligger i fokus i vår studie.  

 

Elfving (2005) påtalar att konsumenters relation till reklam är komplex. Grusell (2006) 

stärker detta genom att även tillägga att reklamexponering via olika medier får olika 

reaktioner från TV-tittarna. I Modell 1 illustreras sambandet mellan kundernas 

exponering av reklam via de olika kanalerna och deras inställning till annonserna. 

Vallande (2008) samt McCreery och Krugman (2017) diskuterar reklamundvikande 

som en form av beteende. När konsumenten utsätts för reklam kan de beroende på 

innehållet bli positivt eller negativt inställda. Det framhävs i Modell 1 att de olika 

kanalerna kan resultera i olika inställningar, vilka i sin tur leder till ett beteende hos 

konsumenten. Vidare illustreras att reklam från företagen sänds ut genom de tre 

kanalerna som är i fokus i denna studie, nämligen TV, sociala medier och 

streamingsajter. Därefter exponeras konsumenten för reklamen genom någon av 

kanalerna. Detta leder till att konsumenten utvecklar en inställning till reklamen, vilket 

exempelvis kan vara allt från ökat intresse för produkten till irritation. I sin tur medför 

deras uppfattning av reklam att konsumenten agerar och utvecklar ett beteende. 
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Modell 1. Undersökningsmodell "Draken". (Källa: Egen.) 

2.5 Teorins roll 

Teorin har skapat en större förståelse kring användandet av marknadsföring via 

kanalerna TV, sociala medier och streaming. Genom att beskriva utvecklingen samt 

inställning kring marknadsföring via de olika medierna har större förståelse för ämnet 

skapats. Framför allt har diskussioner kring hur inställningen har påverkat beteendet hos 

kunden spelat stor roll. Teorin har utformats efter de delsyften som formulerats i 

studien. Därmed är teorin en utgångspunkt för vår analys. 

 

Vid inhämtandet av material till vår teoretiska referensram upplevde vi att det fanns rikt 

med underlag för att ge oss en grundläggande kunskap i ämnet. Specifikt i samband 

med TV-reklam som är väletablerat fanns det många artiklar av användning för oss. Det 

fanns teorier kring konsumentens beteende i samband med TV-reklam, men dock inte 

något som ifrågasatte huruvida investeringar i TV-reklam bör fortsätta. Eftersom detta 

är något som vi till viss del syftar till att undersöka i samband med denna studie tyckte 

vi att det fanns en lucka i informationen som vi kan bidra till att fylla ut med vår 



  
 

25 

undersökning. När det sedan kom till marknadsföring via sociala medier var det svårare 

att finna teorier som specifikt handlade om reklamen på sociala medier kontra reklamen 

på traditionell TV. Trots denna brist på teorier i det specifika området anser vi att det 

fanns tillräckligt med vetenskapliga artiklar för att få fram det vi behövde. Vid 

information kring streaming upplevde vi att det var mycket fokus på den teknologiska 

biten. Likväl kunde vi med hjälp av många källor få fram ett rikt material. 
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3 Metod 
Genom avsnittet tydliggörs den valda metoden för studien. Förklaringar och 

motiveringar för metoden presenteras i samband med bland annat undersökningssyfte, 

undersökningsmetod, datainsamling och vetenskapliga kriterier. Avslutningsvis 

diskuteras även metod- och källkritik som gjorts under studiens gång. 
 

3.1 Undersökningssyfte 

Andersen (2012) förklarar att ett projekts undersökningssyfte har en avgörande roll i 

studien. Undersökningssyftet har enligt författaren stort inflytande på hur själva 

undersökningen planeras och utförs. Ejvegård (2009) stärker detta då författaren 

uttrycker att syftet för en undersökning utgör grunden för ett arbete. Utan ett syfte 

menar författaren att undersökningen inte har en sammankopplande länk. Vidare 

framför Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2016) att ett undersökningssyfte kan 

vara explorativt, beskrivande eller förklarande. Författarna menar att alla 

undersökningar till viss del är explorativa, men att ett huvudsyfte som styr studien 

framåt inte alltid behöver vara det. Våra syften i denna studie grundar sig i att undersöka 

hur digitaliseringen i form av sociala medier och streaming har påverkat TV-reklamens 

betydelse. Som följd av detta syftar vi till att klargöra hur reklam konsumeras av 

individer idag. Detta medför att ett beskrivande syfte lämpar sig till vår studie. 

Christensen et al. (2016) tydliggör även att ett beskrivande syfte främst besvarar frågor 

kring hur något sker. Författarna diskuterar även hur ett beskrivande syfte kan användas 

när någon exempelvis vill ge en uppdaterad bild av en marknadssituation. 

3.2 Forskningsmetod 

3.2.1 Litteraturgenomgång 

Notar och Cole (2010) påtalar att en litteraturgenomgång generellt har två huvudsyften. 

Det första är att ge forskaren en uppfattning om vad som tidigare studerats inom 

området. Det andra syftet med litteraturgenomgången är att hjälpa undersökaren att 

avgöra vilka mätinstrument och strategier som kan vara användbara för studien. 

Randolph (2009) framhäver att en svag litteraturgenomgång riskerar att medföra att de 

övriga delarna i studien tolkas som bristfälliga vid utvärdering. Vår genomgång av 

litteraturen grundar sig främst i de olika teoriernas relevans till vår undersökning. Vi 

valde dessa teorier utifrån vårt intresse att förstå vad andra forskare skrivit om tidigare 

inom vårt valda forskningsområde.  
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Notar och Cole (2010) menar att litteraturgenomgången innebär en kritisk granskning 

där de olika teorierna och källorna ställs mot varandra för att ge en helhetsbild kring 

ämnet. Ejvegård (2009) lyfter fram att forskarna bör ha ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot de publicerade teorierna. Anledningen till detta är att undersökarna ska kunna 

identifiera motsägelsefulla resultat. Jesson, Matheson och Lacey (2011) menar även att 

den kritiska granskningen som görs i samband med en litteraturöversikt bör ha i åtanke 

både positiva och negativa aspekter hos källan. När vi arbetade med teorin försökte vi 

konstant hitta en balans mellan de olika källorna. Genom att söka efter både positiva 

och negativa aspekter för reklam på TV, sociala medier och streamingsajter kunde vi 

sätta de i kontrast till varandra. Detta gav oss en djupare förståelse för den forskning 

som redan gjorts inom ämnet. 

 

Christensen et al. (2016) tydliggör att den teoretiska referensramen är det som ger 

författaren de grundläggande kunskaperna som styr studien framåt under studiens gång. 

Notar och Cole (2010) diskuterar vidare hur litteraturgenomgången sätter teorin i ett 

historiskt perspektiv som ger läsaren en inblick i tidigare forskning. Jessen et al. (2011) 

framhäver även vikten av att använda sig av sådan teori som är relevant till 

forskningsämnet. Det finns ämnen där forskningen inte är lika välutvecklad, vilket 

medför att forskaren måste bli kreativa med deras källor. Det kan i sådana fall handla 

om att undersökaren blir tvungen till att exempelvis applicera en teori från ett annat 

forskningsområde till sin egen studie. Vår teoretiska grund i denna studie hade i syfte att 

skapa förståelse hos läsaren kring ämnet bland annat. Vi ville även genom vår 

litteraturundersökning visa att teorierna skapar en trovärdig grund för studiens 

referensram. På grund av detta blev litteraturgenomgången en essentiell del av vår 

studie för att ge både oss och läsaren en bra bild av forskningsområdet. 

 

3.2.2 Kvalitativ metod 

Undersökningsmetoden som denna studie grundar sig i är av kvalitativ karaktär. 

Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ studie är mer detaljerad och djupgående 

i jämförelse med en kvantitativ. Vidare påtalar de att en kvantitativ metod innebär stora 

kvantiteter av numerisk data. Kumar (2014) förklarar att en fördel med en kvantitativ 

metod är att forskaren kan generalisera resultatet. Den kvantitativa metoden är mer 

flexibel och öppen menar författaren. Eftersom vi ville gå mer på djupet om varför 
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kunderna hade sina åsikter ansåg vi att en kvalitativ metod var ett bättre alternativ för 

vår studie. Det medför därmed att vi inte kan generalisera våra slutsatser, då studien inte 

innefattar ett stort antal respondenter. Jacobsen (2012) tydliggör kvalitativ metod som 

data som är insamlat genom ord, meningar och uttryck. Vidare framkommer det att 

denna data framställs när människor uttrycker sig muntligt eller skriftligt, till exempel 

genom ett samtal.  

 

Vidare skriver Goulding (2002) att processen av en kvalitativ studie grundar sig i bland 

annat insikt, logik, tur, hårt arbete, kreativitet samt att allt detta skapar en helhet. Rapley 

(2011) påpekar att det är viktigt att vara öppen och följa oväntade vägar. Andersen 

(1994) framhäver att allt i en kvalitativ studie är en kombination av egenskaper och 

kvaliteter, därmed går det inte att varken mäta eller väga det. Den kvalitativa studien är 

ingående och går på djupet med mindre kvantitet (Bryman & Bell, 2013). Med 

kvalitativ menas att fokus ligger på kvaliteter och på processer samt där det varken kan 

undersökas experimentellt eller mätas (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Kumar (2014) tar 

upp olika metoder vid en kvalitativ studie, exempelvis fokusgrupper samt intervjuer 

vilket är det vi kommer använda oss av. Det är viktigt att undersökaren försöker styra så 

lite som möjligt, det vill säga att den som undersöks uttrycker sig med egna ord 

(Jacobsen, 2012). 

 

3.2.3 Vetenskaplig ansats 

En deduktiv ansats förklaras av Bryman och Bell (2013) att ha en förankring i 

relationen mellan teori och empiri. Ansatsen syftar till att studera sambandet mellan 

dessa. Jacobsen (2012) menar att denna vetenskapliga ansats tar utgångspunkt i teorin 

vid den empiriska insamlingen av data. Därefter dras slutsatser i undersökningen. 

Vidare påtalar Bryman och Bell (2013) att ansatsen är helt objektiv då det finns en total 

avsaknad av forskarens känslor, erfarenheter och egna slutsatser. Jacobsen (2012) 

diskuterar även att innebörden med den deduktiva ansatsen är att bestämma vad som är 

relevant att undersöka utifrån den teoretiska referensramen. Något som också påtalas av 

författaren är att en studie som undersöks med en öppen metod, där forskaren får 

uttrycka sig med egna ord, är en studie med ett induktivt förhållningssätt. Bryman och 

Bell (2013) menar att forskaren som använder sig av en induktiv ansats låter den 

insamlade empirin styra det teoretiska material som tas fram. Detta innebär att studien 

har sin utgångspunkt i den empiriska datainsamlingen, varifrån sedan forskaren drar 
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sina slutsatser efter analys. Jacobsen (2012) menar att den induktiva ansatsen är 

subjektiv då mycket rör sig om forskarens egna tolkningar. Bryman och Bell (2013) 

hänvisar till att ansatserna är varandras motsatser, men att de båda även kan ha inslag av 

varandra. Vår studie påbörjades med insamling av teori som bidrog till att ge oss en 

helhetsbild av ämnet. Det var detta som gav oss kunskap om hur det ser ut idag kring de 

olika plattformarna. I sin tur innebär detta att studien hade sin utgångspunkt i den 

deduktiva ansatsen. Längre in i processen närmade sig studien dock ett induktivt 

arbetssätt. Detta medför att denna studie karaktäriseras av ett växelspel mellan den 

deduktiva och den induktiva ansatsen. Patton (2002) påtalar att detta växelspel 

vanligtvis benämns som en abduktiv ansats, vilken då är en kombination av deduktion 

och induktion. 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Christensen et al. (2016) tydliggör att intervjuer kan utföras i olika situationer och 

sammanhang. Ingen intervju är lik den andra. Ejvegård (2009) menar vidare att det i 

undersökningar är vanligast att en intervjuare ställer frågor till en respondent. Vidare 

diskuteras även intervjuer generellt som tidskrävande både empiriskt och bearbetnings 

mässigt. Anledningen till detta är att intervjuer medför djupgående diskussioner kring 

ämnet. Semistrukturerade intervjuer framförs av Andersen (2012) som intervjuer där 

intervjuaren har någorlunda kunskap i ämnet. Vanligtvis omfattar detta teoretisk 

kännedom inom ämnet som ska diskuteras. Christensen et al. (2016) framför även att 

semistrukturerade intervjuer ofta innefattar en intervjuguide, vilket beskrivs mer 

specifikt i avsnitt 3.3.4 nedan. I samband med vår studie har vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer då dessa bland annat lämnar rum för följdfrågor, enligt 

Andersen (2012). Följdfrågorna ställs vanligtvis med syfte att få reda på respondentens 

bakomliggande tankar en uppfattning om ett ämne (Christensen et al., 2016). 

 

Ejvegård (2009) lägger vikt vid de krav som ställs på forskaren i samband med 

intervjun och hävdar då att arbetet effektiviseras om intervjuaren spelar in samtalet, 

förutsatt att respondenten tillåter detta. Det främsta argumentet för detta är att 

intervjuaren inte alltid hinner anteckna hela svar från respondenten, vilket då medför att 

vissa delar av konversationen riskerar att falla bort. Under våra intervjuer bad vi om 

tillstånd från respondenterna för att spela in samtalen för att i sin tur underlätta vårt 



  
 

30 

uppföljningsarbete. Dalen (2015) hävdar dessutom att analysarbetet görs lättare genom 

att forskaren transkriberar intervjuerna som genomförts. Bearbetningen av materialet 

som sker genom transkribering bidrar till att forskaren lär känna sina insamlade data. 

Eftersom att vi genomförde fyra intervjuer totalt valde vi att transkribera dessa. Vi ville 

få en djupare inblick i det material vi samlat in från våra valda respondenter för att 

sedan i analysen djupgående kunna föra diskussion kring vårt valda ämne. Tre av våra 

fyra företagsintervjuer var personintervjuer och den fjärde genomfördes via Skype. 

Anledningen till detta var främst respondenternas tillgänglighet. I efterhand skickade vi 

även in en sammanställning av intervjusvaren till respektive respondent för att de skulle 

godkänna dessa. Vi ville ge de möjlighet att bekräfta det de sagt och därmed känna sig 

mer bekväma med sin medverkan i studien. 

 

3.3.2 Fokusgrupper 

Fokusgrupper är likt insamling av data via intervjuer. Skillnaden är dock att det sker i 

grupp istället för individuellt (Kumar, 2014). Vidare understryker författaren att fokus 

ligger på att utforska uppfattningar, upplevelser samt uppfattning hos en grupp. Något 

som också påpekas är att syftet med fokusgrupperna är att få fram de medverkandes 

åsikter och upplevelser gällande ämnet. Andersen (2012) framhäver att intervjuaren 

måste styra intervjun då den ska innefatta ett specifikt ämne. Författaren föreslår att 

gruppen har en ordförande och en annan som ser till att alla relevanta ämnen diskuteras. 

Ett problem som kan uppstå är att det blir svårt att styra processen på grund av 

stridigheter och konflikter. Denna metod består både av kvalitativa intervjuer och 

observationsstudier menar Justesen & Mik-Meyer (2011). Genom att förhålla sig till 

frågor och ämnen som tas upp är det delvis en form av kvalitativa intervjuer. Författarna 

menar att det samtidigt är viktigt att observera interaktionen inom gruppen till exempel 

responsen deltagarna ger på varandras uttalande. Jacobsen (2012) tydliggör att forskaren 

genom fokusgrupper får fram individers åsikter och uppfattningar men även hur de 

förändras när de samspelar med andra. Vidare påpekas det att forskaren inte ska 

diskutera allt för stora ämnen då det kan bli svårt att kontrollera. Dessutom uttrycker 

författaren att det är ett bra sätt att få fram varför folk har sina åsikter.  

 

Totalt innefattar vår studie fem fokusgrupper, varav varje grupp bestod av fem personer. 

Vid de olika tillfällena hade vi som undersökare en relativt passiv roll som endast styrde 

diskussionen genom våra frågor, med anledning att inte hamna utanför ämnet. 
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Deltagarna kunde fritt diskutera med varandra kring ämnet. Miljön var avslappnad med 

människor som kände sig bekväma med varandra för att skapa förtroende. I cirka 20 

minuter hölls diskussioner där personerna fritt kunde uttala sina åsikter. För att skapa 

ytterligare trygghet såg vi till att klargöra för respondenterna att det var okej att säga 

exakt vad de tyckte och tänkte, med andra ord att det inte fanns något rätt eller fel. 

 

3.3.3 Urval 

Kumar (2014) påtalar att vid en kvalitativ studie väljer forskaren inte ett slumpmässigt 

urval utan de personer denne tror kan bidra till väsentlig och bra information. De 

personer som medverkat i undersökningen har vi själv bedömt som relevanta för studien 

utifrån deras kompetens, därmed är det ett strategiskt urval (Christensen et al., 2016). 

Vidare skriver författarna att detta urval är intressant när undersökaren vill studera ett 

ämne djupare och inte går på mängden. Kumar (2014) framhäver att antalet 

respondenter är uppfyllt när författaren känner att den har fått in tillräcklig information. 

Vidare påtalas det att när forskaren inte får in någon ny information anses det som 

tillfredsställande.  

 

De personer som vi valt att intervjua från företagsperspektivet jobbar med någon form 

av marknadsföring. För att få en bredare och bättre uppfattning om hur olika företag 

tänker kring TV-reklam har vi valt företag i skilda branscher. Exempelvis har vi 

intervjuat marknadsansvariga på en lokal livsmedelsbutik, ett campingföretag med 

säsongsarbete, en bilhandlare och ett konsultföretag. Fokuset när vi valde respondenter 

låg inte på vilka plattformar som verksamheterna använde sig av. Istället fokuserade vi 

främst på huruvida respondenterna hade tillräckligt med erfarenhet av marknadsföring 

för att de skulle kunna argumentera för varför de valt det ena mediet framför det andra. 

Anledningen till att dessa personer valdes var för att vi ville få fram bland annat 

diskussionen kring fördelar och nackdelar med de olika plattformarna. Respondenterna 

presenteras enligt följande: 

 

 Anders Wedin, Butikschef/Marknadsansvarig, Ica Maxi Kalmar (Personintervju 

2017-05-05) 

 Daniel Severin, Marknadskoordinator, Viva Media (Skype-intervju 2017-05-04) 

 Lasse Sörenson, Ekonomi- och marknadsansvarig, Saxnäs Kronocamping 

(Personintervju 2017-05-04) 
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 Mats Melander, VD/Marknadschef, Liljas Bil AB (Personintervju 2017-05-03) 

 

Jacobsen (2012) framhäver att vid gruppintervjuer bör de medverkande ha minst en 

gemensam erfarenhet. Vidare påpekas att undersökaren kan dela upp grupperna ändå så 

att de inte blir helt homogena. Den gemensamma faktorn som vi sökte till vår 

undersökningar är att alla medverkande blivit utsatta för någon form av reklam på TV, 

sociala medier och streamingsajter. Därmed sökte vi vardagsmänniskan som kunde ge 

oss synpunkter från ett kundperspektiv. Bryman och Bell (2013) framhäver att alla som 

är relevanta till ämnet kan delta i fokusgruppen. Därtill består de som medverkat av 

olika kön i olika åldrar för att få en så bred bild som möjligt. När fokusgrupperna är av 

homogen karaktär flyter samtalen på bra, däremot kan forskaren gå miste om intressanta 

motsägelser (Jacobsen, 2012). På grund av det har vi valt att ha två grupper med bara 

män och två med bara kvinnor. Sedan hade vi en grupp där respondenterna var både 

kvinnor och män. Alla grupper hade respondenter i blandade åldrar. Dessutom valde vi 

att personerna i grupperna på något sätt skulle känna varandra, detta för att skapa en 

trygghet. Personerna som medverkade i fokusgrupperna kommer hållas anonyma i 

studien. Detta på grund av att en del velat vara anonyma men även för att det är 

diskussionen i sig som ska vara i fokus, inte individerna. Fokusgrupperna presenteras i 

en tydliggörande lista enligt följande: 

 

 Fokusgrupp A (2017-05-05) - Kvinnor. 

 Fokusgrupp B (2017-05-06) - Män. 

 Fokusgrupp C (2017-05-06) - Män. 

 Fokusgrupp D (2017-05-07) - Kvinnor och män. 

 Fokusgrupp E (2017-05-07) - Kvinnor. 

 

3.3.4 Operationalisering och intervjuguide 

I samband med våra fokusgrupper och företagsintervjuer utformade vi två 

intervjuguider som stöd för samtalen (Bilaga 1 och Bilaga 2). Som nämnt i avsnitt 3.3.1 

medför semistrukturerade intervjuer enligt Christensen et al. (2016) ofta att en 

intervjuguide används för att intervjuaren ska få svar som tillfaller ämnet de studerar. 

Intervjuguiden utformas vanligtvis som en lista med frågor och teman som intervjuaren 

tänkt inkludera i mötet med respondenten. Innehållet och ordningen är inte specificerat 

under semistrukturerade intervjuer, vilket lämnar rum för följdfrågor. Vi grundade våra 
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intervjuguider främst i vår teoretiska referensram och vårt undersökningssyfte. När vi 

operationaliserade syftet fokuserade vi på våra nyckelord. Utefter dessa utformade vi 

även våra frågeformulär. Jacobsen (2012) framhäver att det ska ske en överlappning i 

samband med teorin i ett arbete och operationaliseringen. Denna överlappning visar på 

hur väl operationaliseringen täcker det teoretiska ämnet. För oss skedde denna 

överlappning genom det att vi utformade intervjuguiderna efter våra grundläggande 

teorier kring reklam på TV, sociala medier och streamingsajter. 

 

3.3.5 Tolkning 

De flesta studier som genomförs innefattar generellt ett tolkande moment enligt Bryman 

och Bell (2013). Intervjuer som äger rum i samband med en studie tenderar till att vara 

subjektiva och reflektera respondenternas egna tankar kring ett tema. När en intervju 

ställs i kontrast mot en annan i samband med ett arbetes analys, måste forskarna tolka 

det respondenterna sagt för att i sin tur få fram ett resultat. Andersen (2012) förklarar 

tolkningsmomentet som en tydning på det respondenten sagt i samband med intervjun. 

Vidare diskuterar författaren att det finns två specifika faktorer som styr forskarens 

tolkning och analys. Det första är den data och det empiriska material som samlats in i 

samband med studien. Materialet som forskarna samlar in kan ställas upp i olika format 

beroende på hur de fått tag på informationen. Bryman och Bell (2013) menar att det 

vanligaste sättet att redogöra för intervjuer är att transkribera och sammanfatta den 

informationen som respondenten gett. Andersen (2012) framför även att den andra 

faktorn som styr hur forskarna analyserar och tolkar i en studie är formen av den 

kunskap som de önskar producera. Tolkningen handlar enligt Jacobsen (2012) om en 

förståelse för ett budskap och inte enbart förklaringen bakom det. 

 

I samband med vår studie har vi tolkat både respondenternas svar vid 

företagsintervjuerna och fokusgrupperna. En viktig aspekt i analysarbetet har varit att ha 

i åtanke att alla respondenter, vare sig det gäller företagen eller fokusgrupperna, har 

olika bakgrund som inverkar på deras synpunkter. Detta medförde bland annat olika 

åsikter kring ämnet som diskuterades. När vi har tolkat svaren vi fått från 

respondenterna har vi påverkats av både hur intervjuerna genomförts och den 

frågeställning vi ville besvara. Under intervjuerna iakttog vi exempelvis 

respondenternas kroppsspråk och deras tonläge när de besvarade våra frågor. Detta 

påverkade då vår tolkning av deras svar. Detsamma gäller genomförandet av 
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diskussionerna i fokusgrupperna. Mycket av den tolkning vi har gjort i samband med 

studien har varit beroende av vårt syfte och vår forskningsfråga, då det är dessa vi har 

haft som mål att besvara. 

 

3.3.6 Forskningsprocessen 

I samband med vår utbildning har vi fått olika kunskaper kopplade till marknadsföring. 

Något som fångade vårt intresse under dessa tre år var digitaliseringen och övergången 

från traditionell marknadsföring till digitala medier. När vi skulle välja ämne att skriva 

om i vår kandidatuppsats blev det därför en självklarhet för oss att skriva om det som 

intresserar oss mest, nämligen det digitala skifte som skett under de senaste åren. Vi 

valde att skriva om TV-reklamens utveckling då vi upplevde att individer idag inte är 

lika beroende av TV:n för att exponeras för ett företag eller en produkt. Vårt intresse för 

ämnet väcktes bland annat av inställningen till reklam som individer i vår omgivning 

hade. 

 

Efter att vi valde vårt ämne, påbörjade vi studien genom att söka teorier som behandlar 

problemet. Våra sökningar gjordes främst utifrån våra nyckelord. Detta medförde i sin 

tur att vi fick ökad kunskap inom ämnet och vårt intresse för att göra en undersökning 

ur ett konsumentperspektiv blev mer dominant. Ursprungligen var det tänkt att vi skulle 

genomföra vår studie med en kvantitativ ansats för att få konsumenternas inställning till 

reklam genom enkäter. Dock var vår frågeställning och våra syften mer utav en 

kvalitativ karaktär, vilket i sin tur fick oss att tänka om kring vår ansats. Vårt stora 

engagemang hjälpte oss finna respondenter som ville vara med och bli intervjuade. Som 

följd av detta fick vi fyra respondenter på fyra olika företag. Vi intervjuade även fem 

fokusgrupper med fem individer i varje för att få konsumenternas perspektiv. Det var 

detta perspektiv som låg i fokus i vår analys. 

 

Under en veckas tid samlade vi empiriskt material från våra intervjuer med företag och 

fokusgrupper. Därefter påbörjades transkriberingen, vilken var tidskrävande. Vid 

intervjutillfällena antecknade vi även respondenternas svar. Detta gjorde att vi kunde 

påbörja vår analys direkt efter att det empiriska materialet samlats in, då vi kunde 

bearbeta det mer tidseffektivt. Vår forskningsprocess har genomsyrats av tolkningar, 

vilket tydliggjordes ovan i avsnitt 3.3.5. En stor del av vår studie har varit att tolka 
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respondenternas svar samt att sätta de i kontrast till den teori som insamlades i början av 

processen. 

3.4 Vetenskapliga kriterier 

Alla analyser och marknadsundersökningar som genomförs måste vara både trovärdiga 

och pålitliga (Christensen et al., 2016). Den främsta anledningen till detta är att 

undersökningens resultat och slutsatser ska kunna bedömas som användbara för 

framtida studier. Som följd av detta finns vetenskapliga kriterier som ofta diskuteras i 

samband med ett arbete (Andersen, 2012). 

 

3.4.1 Validitet 

Grønmo (2006) framhäver att validiteten är tillfredsställande när forskaren har samlat 

data som är relevant till studiens syfte. Därtill påpekas att kompetensen hos den som 

samlar in informationen spelar in vid validiteten. Det vill säga att om personen har hög 

kunskap blir även validiteten hög då det ger förtroende. Fink (2014) instämmer och 

lyfter fram att validitet är när forskaren mäter det som denne tänkt mäta. Vidare 

framhåller författaren att undersökaren först ska definiera det denne ska mäta för att 

sedan bestämma hur denne ska mäta det. Något som vidare påpekas är ifall 

undersökaren ställt alla frågor som behövts ställas. Även Patel och Davidson (2011) 

understryker att validitet är att undersöka att vi faktiskt undersöker det som tenderas att 

undersökas. Genom att läsa på mycket om ämnet tidigare anser vi att vi hade tillräckligt 

med kunskap om ämnet när uppsatsen påbörjades för att kunna samla relevant 

information. Dessutom har vi genomgående fokuserat på att allt ska hänga ihop med 

forskningsfråga samt syftena. Den teoretiska referensramen definierar och ger en grund 

till det som ska mätas. Med stöd av våra intervjuguider kommer vi kunna genomföra 

intervjuer som i sin tur kan mätas. 

 

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning grundar sig huvudsakligen om i vilken grad ett resultat 

kan upprepas om en annan studie läggs upp på ett likartat sätt enligt Christensen et al. 

(2016). Kumar (2014) diskuterar vidare att reliabiliteten i ett arbete främst handlar om 

hur trovärdigt resultatet är. Detta beror bland annat på de mätinstrument som används i 

samband med studien. Christensen et al. (2016) hävdar att problematiken som kan 
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uppstå med reliabiliteten i ett arbete grundar sig i mätinstrumentets konsistens och 

förmåga att upprepa en studie. Verkligheten är föränderlig vilket innebär att resultatet i 

de flesta fallen kommer variera studier emellan. Vidare diskuteras att omvärldens 

föränderliga karaktär medför att det blir svårt att genom reliabilitet fastställa värdet av 

en kvalitativ analys. Reliabiliteten i vår studie beror mycket på individens egen 

uppfattning om reklam. Eftersom att studien främst grundade sig i konsumenternas 

perspektiv spelade respondenternas inställning till reklam stor roll i det slutliga 

resultatet. Detta medför att en studie som görs om på liknande sätt inte nödvändigtvis 

kommer innebära ett liknande resultat eftersom det kan vara andra respondenter. 

3.5 Metod- och källkritik 

Ejvegård (2009) framhäver att tillförlitligheten hos källorna i ett arbete måste övervägas 

och diskuteras. Vidare tydliggörs att valet av metod påverkar det slutliga resultatet. I 

avsnitt 3.3.6 om forskningsprocessen tog vi upp att vår första tanke med studien var att 

genomföra en kvantitativ undersökning. Anledningen till detta var främst att vi ville få 

en tydligare bild av konsumenternas inställning gentemot reklam på TV, sociala medier 

och streamingsajter. Då våra syften och vår frågeställning formulerats med en mer 

kvalitativ karaktär valde vi att byta forskningsansats. Skiftet i ansats fick oss att tänka 

om kring vår studie, vilket för oss var något positivt. Efter det att vi valde att genomföra 

en kvalitativ studie upplevde vi det som att saker och ting började falla på plats. Något 

som kunde fått allvarliga följder och påverkat vår studie och motivation negativt blev 

istället en kraftkälla då vad vi faktiskt ville undersöka blev tydligare.  

 

Vårt val att göra utföra semistrukturerade intervjuer med företag gav oss möjligheten att 

se på reklamen ur ytterligare ett perspektiv, vilket bidrog till analysen. 

Konsumentperspektivet var dock fortfarande i fokus och genom fokusgrupperna fick vi 

en uppfattning om vardagsmänniskans inställning till reklam. I kombination med 

företagsintervjuerna fick vi en bättre helhetsbild. I avsnitt 3.3.1 nämndes att tre av våra 

fyra företagsintervjuer var personliga medan den fjärde genomfördes via Skype. Detta 

berodde främst på respondenternas tillgänglighet. Eftersom Skype-intervjun 

genomfördes med video, upplever vi dock inte att det påverkade oss när vi ställde våra 

frågor då inga problem uppstod. När vi bokade intervjun hade vi dock i åtanke att det 

fanns teknologiska risker, som exempelvis anslutningsproblem. Trots det kunde 

intervjun genomföras utan avbrott. 
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I stort har våra metodval varit något som vi konstant reflekterat över under studiens 

gång. Vår teoretiska referensram byggdes upp på ett sådant sätt att den skulle stödja det 

syfte och den forskningsfråga som var grunden i vår studie. Källorna som har använts i 

studien har vi ställt mot varandra konstant för att tydligare få en bild av likheter och 

skillnader. Vi har granskat källorna kritiskt då vi till exempel undersökt om det finns 

fler källor som ger stöd för samma teori. Vårt kritiska förhållningssätt till våra källor har 

i sin tur bidragit till vår analys av ämnet. 
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4 Empirisk och teoretisk analys 
I avsnittet presenteras det empiriska material som intervjuerna med fokusgrupperna 

och företagen resulterat i. Denna presentation sker i samband med en analys av 

empirin och teorin. Strukturen i avsnittet utgår ifrån empirin, vilket har mynnat ut i tre 

huvudrubriker: TV-reklamens relevans, fördelar och nackdelar med marknadsföring på 

TV kontra sociala medier och streamingsajter, skiftet till online-tittande. 
 

 

Respondenterna i våra intervjuer och fokusgrupper framförde enligt förväntan många 

intressanta synpunkter och tankar kring reklam på TV, sociala medier och 

streamingsajter. För att kunna ge intressant läsning och undvika upprepningar har vi valt 

att framföra det empiriska materialet i samband med en teoretisk analys. Av denna 

anledning har vi valt att strukturera analysen efter den empiri som insamlats. Vår analys 

är utformad enligt följande: 

 

4.1 TV-reklamens relevans behandlar konsumenternas syn på reklamen på TV. I detta 

avsnitt diskuteras även vilken typ av TV-reklam som konsumenter finner mer 

acceptabel samt hur reklam på TV uppfattas av vardagsmänniskan. 

 

4.2 Fördelar och nackdelar med marknadsföring på TV kontra sociala medier och 

streamingsajter diskuterar konsumenternas uppfattning om reklam på TV, sociala 

medier och streamingsajter samt sätter dessa i kontrast till varandra.  

 

4.3 Skiftet till online-tittande framhäver streamings framväxt och inverkan på det 

traditionella TV-tittandet utifrån konsumenternas perspektiv. 

 

Företagsrespondenterna arbetar alla i någon form med marknadsföringen på deras 

respektive företag. Som följd av detta skildrar empirin deras egna erfarenheter inom 

deras motsvarande branscher. Företagsrespondenterna presenteras åter enligt följande: 

 

 Anders Wedin, Butikschef/Marknadsansvarig, Ica Maxi Kalmar (Personintervju 

2017-05-05) 

 Daniel Severin, Marknadskoordinator, Viva Media (Skype-intervju 2017-05-04) 

 Lasse Sörenson, Ekonomi- och marknadsansvarig, Saxnäs Kronocamping 

(Personintervju 2017-05-04) 

 Mats Melander, VD/Marknadschef, Liljas Bil AB (Personintervju 2017-05-03) 
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Vardagsmänniskans tankar kring reklam samlade vi genom fokusgrupper, som beskrivs 

tydligare i avsnitt 3.3.2 och 3.3.3. Respondenterna i fokusgrupperna utgick från deras 

egna erfarenheter och tankar kring reklam då de besvarade våra frågor. Fokusgrupperna 

presenteras åter enligt följande: 

 

 Fokusgrupp A (2017-05-05) - Kvinnor. 

 Fokusgrupp B (2017-05-06) - Män. 

 Fokusgrupp C (2017-05-06) - Män. 

 Fokusgrupp D (2017-05-07) - Kvinnor och män. 

 Fokusgrupp E (2017-05-07) - Kvinnor. 

4.1 TV-reklamens relevans 

4.1.1 Bakgrundsbrus eller störmoment? 

Enligt en person i fokusgrupp A fungerar TV:n idag mer som bakgrundsljud samt som 

sällskap när denna är ensam. Detta är något som resterande respondenter i gruppen ser 

likheter med i sina egna liv. Vidare poängterar en person i fokusgrupp E att det är skönt 

att ha på i bakgrunden när denna ska sova. Det här framgår även av personer i 

fokusgrupp B. De menar att de ibland på kvällarna fortfarande ser på TV:n då de inte 

har något annat för sig. Lim och Kim (2017) framhäver denna upplevelse och menar att 

många använder TV:n som en social kompensation. Författarna påpekar att det kan vara 

både för att söka social kontakt men även för att få tiden att gå snabbare. Att personer 

vill ha sällskap när de känner sig ensam är något som Martin (2015) styrker. Wright et 

al. (2010) skriver att TV:n kan vara igång men att tittarna valt att göra något annat under 

tiden. Där Martin (2015) framhäver att det därmed inte finns någon garanti att 

personerna faktiskt ser på det som sänds på TV:n. Detta är i enlighet med vad våra 

fokusgrupper påtalar. Där personerna i fokusgrupp E är eniga om att de gör andra saker 

samtidigt som de kollar på TV:n, däribland använder sin mobil.  

 

Därmed engagerar respondenterna sig i multiskärmbeteende under tiden de kollar på 

TV:n. Framförallt väljer personerna i fokusgrupperna att göra annat när reklamen 

startar. Det tas upp en rad olika exempel, där de verkar överens om att de antingen går 

ifrån TV:n, byter kanal eller tar fram mobil alternativt surfplatta. Anledningen till att 

TV-reklam uppfattas som ett störmoment enligt fokusgrupp D är på grund av att denna 

upprepas för mycket samt att avbrotten återkommer för ofta. En individ i fokusgruppen 
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menar att om kanalerna hade minskat på antalet upprepningar samt hur ofta och långa 

avbrotten är hade inte reklamen stört lika mycket. I sin tur stämmer detta överens med 

tankarna hos en person i grupp B som menar att eftersom reklamen tar så lång tid 

tröttnar denne och tar istället upp exempelvis mobilen. McCreery och Krugman (2017) 

menar att det finns tre olika sätt att reagera negativt på reklam, vilka är undvikande, 

irritation och skepticism. Vidare menar författaren att dessa påverkar om reklamen 

anses effektiv. Keller (2009) påtalar att det är den nya teknologin som gör det möjligt 

för personer att undvika reklamen. Elfving (2005) påpekar dock att reklamfilm når 

konsumenterna på ett omedvetet plan där upprepade reklamfilmer led till att den präglas 

i personernas undermedvetna, Trots att merparten av respondenterna ser TV-reklam 

som störande anser de att de är vana vid den och att den på något sätt ändå ska vara där.  

 

4.1.2 När känslor spelar roll 

Att reklamen på något sätt ändå är okej på TV:n då de är så vana vid den beskrevs av en 

respondent i fokusgrupp C. Respondenten menar att det är när någon form av känsla 

väcks som reklamen blir mer attraherande. Ett exempel är IKEA:s reklam om “Där livet 

händer” som upplevdes som väldigt fin och känslosam vilket gjorde att individen ansåg 

den som tilltalande. Övriga respondenter i gruppen höll med om att denna form av 

reklam var acceptabel. Vidare diskuterade de om Ica:s reklam som också ansågs väldigt 

bra, med anledning av att den anses rolig. Både fokusgrupp A och B påpekar just att det 

är när det är en rolig reklam som den är bra. De påtalar att det är då reklamen sätter sig 

på hjärnan. En person i fokusgrupp B menar att reklamen var roligare förr och därmed 

var individen mer accepterande av denna. I fokusgrupp E diskuterade respondenterna 

även att de ansåg att emotionella reklamer var bättre. Där bland annat de reklamer med 

någon bra sång togs upp. Ett exempel som respondenterna gav, som även anses vara 

humoristisk, var när tårna på fötterna sjunger “fötterna demonstrerar, fötterna har fått 

nog…”. Ming och Yazdanifard (2014) stärker det här och menar att TV reklam är 

acceptabel så länge den upplevs ha kvalité samt ger konsumenterna något utöver 

information. Grusell (2006) påtalar att det inte alltid är uppskattat att bli exponerad för 

reklam. Samtidigt påpekar Elfving (2005) att inställningen till reklam är något 

individuellt och beror därmed på vem det är som utsätts för den samt i vilket 

sammanhang. Det här stämmer överens med respondenterna i fokusgrupperna, då vissa 

verkligen avskyr reklam, en del är likgiltiga och några tycker om den.  
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Utöver att reklamen ska vara rolig uppskattar individerna när den är av berättande och 

återkommande form. Återigen tas Ica reklamen upp som exempel och fokusgrupp A 

beskriver det som att de nästan längtar tills nästa reklam ska komma. Fokusgrupp B 

tydliggör att de fastnar för denna typ av reklam och att den inte är ett störmoment. Även 

fokusgrupp C pratar om denna form av reklam och menar att de skapar en form av 

spänning. Wright et al. (2010) hävdar att denna form inte attackerar konsumenterna utan 

snarare blir en del av underhållningen. Vidare påpekas det att denna typ av reklam 

syftar till att få konsumenten att fortsätta kolla på reklamen. Att reklamen ska ha ett 

tydligt syfte är viktigt för respondenterna i fokusgrupp A. De understryker att reklamen 

är tråkig och meningslös annars, medan om den har ett tydligt syfte blir den mer 

intressant. Ansari och Joloduar (2011) påpekar att när reklamer generaliseras till massan 

blir den ineffektiv och ger motsatt effekt. Även Knoll (2016) påpekar att reklam 

undviks när den inte anses relevant.  

 

4.1.3 Sammanfattning 

Genom diskussioner i fokusgrupperna framgår det att TV-tittandet har minskat men att 

det till viss del fortfarande finns kvar. Att TV-reklam ses som ett irritationsmoment är 

de relativt överens om. Dock finns det de som har en positiv inställning gentemot 

reklamen eller inte bryr sig så mycket om denna. Främst används TV:n idag som ett 

bakgrundsbrus, alltså något som är igång medan användaren gör något annat. Det 

upplevs bland annat trevligt att ha något ljud igång när individen är ensam i hemmet. 

Vidare framgår det att respondenterna fortfarande till viss del ser på TV under 

kvällarna. När reklamen startar väljer de flesta dock att engagera sig i andra aktiviteter. 

Exempelvis undviker individen reklamen genom att byta kanal. Dessutom framkommer 

det att konsumenterna tillämpar sig av ett multiskärmbeteende då de tar upp sin mobil 

eller surfplatta. Anledningen till att kunden engagerar sig i något annat är för att 

reklamen upplevs komma för ofta och vara för länge. Det framkommer att reklamen inte 

hade stört lika mycket om den inte avbrutit underhållningen lika ofta. 
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4.2 Fördelar och nackdelar med marknadsföring på TV 

jämfört med sociala medier och streamingsajter 

4.2.1 TV-reklam kontra reklam på sociala medier och streamingsajter 

Som diskuterats i föregående del anser fokusgrupperna i stort att reklam på TV är 

irriterande. En person i fokusgrupp A uttrycker det som att: “Man ger nästan upp hela 

TV-tittandet på grund av reklamen och övergår istället till streaming eftersom man där 

kan pausa när man vill.” McCreery och Krugman (2017) menar att detta är på grund av 

att teknologin medfört att individen kan se på TV programmen nästintill när de vill, 

alltså att de inte längre är bundna till TV:n. Keller (2009) påpekar att företag förlorat 

greppet om folk som tittar på TV. Det här reflekterar fokusgrupperna då de menar att 

deras TV-tittande har minskat markant. Vidare finns det samtidigt de som fortfarande 

menar att de tittar på TV. Samt att en person i fokusgrupp E framhäver reklam som 

något positivt i vissa sammanhang, vilket de andra i gruppen delvis håller med om. 

Förutom att programmet får ett avbrott så att individen kan göra korta ärenden menar 

respondenten att reklam är underhållande ibland, vilket diskuterades mer under 4.1.2. 

 

Sociala medier är något som samtliga personer i fokusgrupperna använder sig av, där 

bland annat YouTube, Facebook och Instagram ges som exempel. När det kommer till 

inställningen till reklam påpekar en person i fokusgrupp E att det är irriterande, speciellt 

på Instagram. De diskuterar vidare att när de varit inne på exempelvis Nelly.com 

kommer exakt samma klädesplagg upp senare på Facebook, där de till och med redan 

kan ha köpt plagget. Detta är något som nämns i andra fokusgrupper också. Där en 

person i fokusgrupp C poängterar irritationen av att få upp reklam om något denne 

redan har köpt. Knoll (2016) påpekar att reklamen kan kännas påträngande och de kan 

uppleva att varumärket följer med en överallt. Katz (2016) liknar effekten av ökningen 

av reklam på sociala medier som något negativ då det skapar irritation och förvirring, 

vilket i sin tur kan leda till att folk försöker blockera den.  

 

Trots att reklam på sociala medier anses som något påträngande och irriterande har 

flertalet klickat vidare från reklamen till företagets hemsida. Exempelvis en person i 

fokusgrupp C påpekar att den köpt ett spel efter att denne såg en reklam på Instagram. 

En individ i fokusgrupp A uttryckte att det var lättare att agera på sociala medier, då 

denna direkt förflyttades till butikens hemsida. Detta sattes under diskussionen i 
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jämförelse med reklam på TV:n, då det tar längre tid för kunden att sedan aktivt söka 

efter varan de sett där. Vidare påpekar Knoll (2016) att anledningen att individer 

försöker undvika reklam på sociala medier är att de ser den som opålitlig, vilket delvis 

stämmer överens med de respondenter som ansåg reklamen påträngande. Chaffey och 

Ellis-Chadwick (2016) menar att företag når fram till kunden genom sociala medier på 

ett annat sätt eftersom användarna valt att följa dem. Respondenterna i fokusgrupp E 

diskuterar detta och menar att de inte följer företag på någon av deras sociala medier. 

Däremot påpekar en person i fokusgrupp B att den följer verksamheter och känner sig 

mottaglig till det som läggs ut på deras sidor.  

 

Genomgående påpekar respondenterna i fokusgrupperna att de föredrar att streama 

gentemot att kolla på TV. En anledning som en respondent i fokusgrupp A nämner är att 

denna själv kan välja när denna ska se programmen. McCreery och Krugman (2017) 

understryker att streaming ökat då konsumenter kan se många av de program som sänds 

på linjär TV online. Inställningen till reklam på denna plattform är negativ från 

merparten av respondenterna. En person i fokusgrupp A påpekar att tjänster som till 

exempel Netflix har gjort att individen slipper reklam. Därför förväntar de sig inte att 

reklam ska finnas med där. Däremot påpekar en person i fokusgrupp B att streaming ger 

en möjligheter att se program som sänds utanför Sverige vilket gör att personen är mer 

accepterande till reklamen. Fokusgrupp E diskuterar om att reklamen ständigt ökar på 

streamingsajter vilket gör att det blir ett irritationsmoment. En person i fokusgrupp D 

menar att det är lika mycket reklam på de streamingsajter som är gratis som det är på 

TV:n.  

 

I fokusgrupp A och B menar respondenterna att det är mer okej med reklam när de kan 

ser hur lång tid den kommer vara. Framförallt anses reklamen störande enligt en person 

i fokusgrupp C när reklamen varar längre än det klipp denne ska kolla på eller om det 

avbryter mitt i programmet. Det överensstämmer med Knolls (2016) teori om att avbrott 

mitt i programmet ger konsumenten en negativ upplevelse. Vidare påpekas att detta i sin 

tur kan leda till att personer slutar kolla videor på sidan. En respondent i fokusgrupp B 

menar att en fördel med att streama exempelvis en fotbollsmatch är att individen vid 

halvlek kan integrera med andra personer i en chatt på sidan. Lim och Kim (2017) 

förklarar att kommunikationen är en av anledningarna att folk väljer att streama istället 

för att kolla på linjär TV. Knoll (2016) påpekar att stämpelreklam inte ger en negativ 
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effekt på kundens upplevelse. Det stämmer överens med fokusgrupp C:s diskussion 

kring att det är avbrotten som är mest irriterande. Respondenterna menar att reklam som 

bara finns där i ett hörn inte stör dem. Vallande (2008) menar att de flesta förväntar sig 

fritt innehåll online, men att reklam online ändå upplevs som något negativt. 

 

När det kommer till vilken plattform som reklam är mest acceptabel på skiljer sig 

åsikterna åt. En person i fokusgrupp E påpekar att det är mer accepterat på TV:n, där de 

andra håller med och menar att de är mer vana vid reklamen där. Samtidigt framhäver 

personerna i fokusgrupp A att det är bättre på sociala medier då de inte blir avbrutna 

samt att de kan klicka bort dem. Katz (2016) framhäver det som en fördel att kunden 

kan integrera direkt vid interaktion med reklamen. Vidare påstår en person i fokusgrupp 

C att det är värre på sociala medier då det upplevs mer påträngande där. Där fokusgrupp 

A diskuterar om att trots att Facebook och Instagram är personliga förstår de varför 

reklamen måste vara där. Fokusgrupp E uttalar sig också om detta då de menar att om 

till exempel Facebook istället hade kostat pengar hade de inte använt tjänsten. Knoll 

(2016) förtydligar detta och menar att anledningen till att konsumenter är accepterande 

till reklam på sociala medier är för att kunna fortsätta använda tjänsten gratis. När 

reklamen bara finns där som till exempel banners så stör inte reklamen särskilt mycket 

diskuterar fokusgrupp C. Däremot menar dem att när reklamen avbryter det de gör blir 

det ett störmoment. Att reklamen avbryter mycket är även anledningen till att reklam på 

streaming anses negativt, som diskuteras vidare i avsnitt 4.3.2. Kumar et al. (2016) 

hävdar att företagen inte ska överge TV-reklam utan istället kombinera denna med 

övriga plattformar. Vidare påpekas att det finns ett behov av att kombinera olika medier. 

 

4.2.2 Företagens syn på konsumenternas förhållningssätt till reklam 

Melander menar att det är effektivt med TV-reklam, men anser att företagen lättare kan 

nå sin målgrupp via digitala verktyg. Dessutom påtalar han att det handlar om 

kostnadseffektiviteten. Då företagen inte får ut tillräckligt i förhållande till TV-

reklamens pris. Severin framhäver en paradox, där han menar att om TV-reklamen blir 

billigare skulle den även i sin tur bli ineffektiv. Melander menar dessutom att om 

inställningen generellt är negativ finns där egentligen ingen anledning för företagen att 

finnas där. Sörensons tankar instämmer med det här då han uttrycker att han inte vill 

vara en del av något negativt. Deras bild stämmer överens med Fills (2011) teori om att 

TV-reklam är opersonlig och kan ge företagen svårigheter med att nå sin målgrupp. 
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Även Martin (2015) påpekar besvärligheten med att nå sin målgrupp genom detta 

medium.  

 

Severin påpekar att det är lättare att nå målgruppen via sociala medier. Melander hävdar 

att de får in ett bra flöde till sin hemsida via sina sociala medier. Även Sörenson säger 

att responsen är hög. Vidare påtalar han att det går snabbt från att de gör ett inlägg på 

exempelvis Facebook tills dess att de får första interaktionen med konsumenten. Det är i 

linje med Fossen och Schwedel (2015) som påpekar att samtalen kring en reklamfilm i 

vissa fall är en indikator på hur effektiv den är. Tuten och Solomon (2015), Lievrouw 

(2001) samt Montalvo (2016) påpekar också detta och skriver att sociala medier 

fungerar som bäst när kunden interagerar. Melander påtalar att konsumenten vill att 

reklam ska vara en tillgång och inte en belastning. Därmed anser han att företag måste 

ha ett mer avancerat system vid sociala medier än att den endast känner igen en vara 

konsumenten varit inne på och sedan visar exakt samma produkt. Han påpekar att 

användaren ska få en känsla som han uttrycker: “Wow, det här är för mig.” Vilket är i 

linje med Rodgers och Thorson (2017), Kietzmann et al. (2011) samt Scott (2015) som 

talar om möjligheterna och vikten att skapa personliga interaktioner på sociala medier. 

Sörenson menar att en fördel med sociala medier är att kunden kan klicka bort det. På så 

vis anser han att reklamen inte blir något störmoment eftersom användaren själv avgör 

vad denne vill se i sitt flöde. Wedin menar att sociala medier medför att företagen kan 

skapa mer personliga förhållanden med sina kunder. Han menar att det är viktigt att inte 

försöka sälja utan mer presentera vem de är som företag, vilket även Sörenson påtalar. 

 

Däremot är det ingen av företagen som använder sig av reklam på streaming i stor 

utsträckning. Melander påpekar att de använder sig en del av TV4:s streamingtjänst 

ibland. Anledningen till att de inte använder sig av det är då de anser att det är relativt 

nytt fortfarande. Bland annat Melander menar att det är något som de kan tänka sig 

utöka till i framtiden. De andra verkar också ha en inställning att det är värt att testa. 

Sörenson har dock en skeptisk inställning och menar att det kan bli som vid TV-reklam, 

det vill säga ett störmoment. Bringuier (2016) menar att allt fler företag kommer ansluta 

sig till reklam på streamingsajter i takt med att online-tittandet ökar.  
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4.2.3 Reklamundvikande och utsuddade gränser 

Respondenterna i fokusgrupp A och B diskuterade hur de upplevde att reklamen idag 

når dem överallt. De menar att vid de tillfällen som de undviker TV-reklamen genom att 

ta fram mobilen, surfplattan eller datorn så exponeras de för reklam där istället. En 

individ i fokusgrupp B menar att när reklamen finns överallt, då “orkar man inte mer”. 

Det framgår att respondenternas tankar är i enlighet med Grusell (2006) som påtalar att 

konsumenten har en komplex relation med reklam. Författaren menar att individer 

upplever att exponeringen för reklam är hög, vilket respondenterna i fokusgrupperna 

instämmer med. Individerna i fokusgrupp C har även lagt märke till hur det skett en 

ökning av reklam på sociala medier. De framhäver att detta är något som de börjat bli 

vana vid, trots att reklamen i stort fortfarande upplevs som irriterande. Merparten av 

respondenterna i fokusgrupperna ansåg att det är mer acceptabelt med reklam på sociala 

medier. Anledningen till detta är att applikationerna är gratis och inga avbrott sker. 

Dock menar en individ i fokusgrupp A att reklamen som visas på sociala medier är 

påträngande, som nämnt ovan i avsnitt 4.2.1. Detta är något som grupp B och C samt en 

individ i fokusgrupp E håller med om. 

 

Respondenterna i fokusgrupperna hade blandade åsikter kring huruvida de aktivt 

försökte undvika reklamen online genom adblockers. Samtliga individer i fokusgrupp B 

och C använde sig av tillägget för att undvika reklam på streamingsajter och på sociala 

medier. En person i grupp B menade dock att tillägget inte tar bort all reklam som denne 

önskar att den gjorde. Vidare sa en annan individ i gruppen att denne blev tvungen att 

stänga av tillägget på vissa gratissajter då det streamade innehållet annars förblev 

otillgängligt. I grupp C uttryckte användarna att de ansåg det konstigt att det fanns folk 

som inte använde sig av tillägget för att undvika den påträngande reklamen. I 

fokusgrupp A respektive D använde sig enbart en individ av adblockers och i grupp E 

visste respondenterna inte ens vad verktyget var för något. Walls et al. (2015) uttrycker 

att adblockers har ökat i popularitet med årens gång. Det framgår utifrån respondenterna 

att detta stämmer till viss del. 

 

När det gäller reklamundvikande via TV:n så menar respondenterna i grupp A och B 

som nämnt tidigare att de lämnar rummet och gör något annat under tiden som reklamen 

sänds. Vid andra tillfällen tar de fram sina mobiler eller surfplattor, där respondenterna i 

fokusgrupp B specifikt uttrycker att de går in på sina sociala medier. Vidare menar 
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respondenterna i fokusgrupp D och E att de även byter kanal på TV:n när reklamen 

kommer upp. Detta stämmer överens med det som McCreery och Krugman (2017) 

diskuterade i samband med reklamundvikande. Författarna förklarade att fysiskt och 

mekaniskt undvikande av reklam innebär att tittaren antingen lämnar rummet eller byter 

kanal. De diskuterade även hur TV-tittarna kognitivt kan undvika reklamen genom att 

ignorera denna. Respondenterna i fokusgruppen undviker reklamen på alla dessa sätt 

utifrån deras svar. 

 

Ökningen av reklam på sociala medier och streamingsajter i jämförelse med traditionell 

TV-reklam är något som alla fokusgrupper påtalar. Utifrån företagsintervjuerna 

framgick det att verksamheterna ökat sin aktivitet på sociala medier under de senare 

åren. Wedin menar exempelvis att det digitala är morgondagen. En anledning till detta 

är att många individer idag är uppkopplade till internet via sina mobila enheter. Wu 

(2016) och Kumar et al. (2016) stärker detta då de beskriver att digital reklam ökar i 

samband med ökad medieanvändning online. Sörenson och Melander uttrycker även att 

det under det senaste året skett en vändning på vilken typ av marknadsföring som deras 

verksamheter investerar i. De menar att de större delarna av budgeten numera läggs på 

den digitala marknadsföringen i deras verksamhet. Dock påtalar samtliga 

företagsrespondenter att det är av stor vikt att företagen bemästrar marknadsföringen på 

de kanaler de använder innan de hoppar vidare till nya medium. Severin uttrycker 

exempelvis att varje plattform som används inom verksamheten har sin egen uppgift. 

Montalvo (2016) la stor vikt vid att företag i dagens samhälle måste ha kunskap kring 

hur de ska hantera sociala medier. 

 

Ytterligare något som framgår utifrån fokusgrupperna är att det finns blandade 

uppfattningar om vad som faktiskt är reklam online. När de besvarade frågan om 

huruvida de ser sponsrade filter på Snapchat som reklam, svarade en stor majoritet med 

att de inte gjorde det. Enbart en individ i fokusgrupp B uttryckte att denne tänker på att 

innehållet är sponsrat av något varumärke. Dock framförde individen att detta inte 

störde på något sätt vid användandet av applikationen. De övriga respondenterna i 

grupperna tänkte inte på att de sponsrade filterna är en form av reklam. Däremot tyckte 

de att filtret tydligt för fram budskap om nya filmer eller sportevenemang. I fokusgrupp 

A diskuterade respondenterna hur funktionen i applikationen är viktigare än faktumet att 

det är sponsrat innehåll eller reklam. Bringuier (2016) påtalar att reklam som levereras 
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på ett sätt som inte minskar användarens upplevelse är mer acceptabel. Hos 

fokusgrupperna framgår det tydligt att reklamen som smälter in i innehållet är mer 

accepterad i samband med sociala medier och streamingsajter. Samtliga fokusgrupper 

upplever reklamen som blir ett avbrott i underhållningen som mer irriterande. 

 

Respondenternas tankar om att det skett en ökning av reklam på sociala medier och 

streamingsajter, samt deras uppfattning av vad som faktiskt är reklam bidrog till mycket 

diskussion. I alla fem fokusgrupper visade det sig finnas viss osäkerhet kring vad som 

faktiskt ska ses som reklam på exempelvis sociala medier. I fokusgrupp B hade en 

individ svårt att avgöra vad som var en annons på Instagram. De övriga i gruppen 

menade att de först i efterhand inser att ett inlägg var sponsrat när de gått igenom sitt 

flöde snabbt. I fokusgrupp E instämde de med detta, men uttryckte även att de ofta la 

märke till reklamen vid ett andra ögonkast. Fokusgrupp C menar att vissa 

reklamannonser är tydligare än andra. Majoriteten av individerna i fokusgrupp D märkte 

direkt vad som var reklam. En individ i gruppen påstod dock att denna inte märkte att 

det var reklam förrän denna klickat sig vidare i inlägget. Detsamma gällde en person i 

grupp A. Severin menar att reklam på TV kommer förändras helt. Med detta menar han 

att gränserna allt mer kommer suddas ut när det gäller reklam på TV, sociala medier och 

streamingsajter. 

 

4.2.4 Sammanfattning 

Utifrån respondenternas svar framgår det tydligt att en stor majoritet använder sig av 

både streamingsajter och sociala medier. De upplever att stora mängder av reklam når 

dem via dessa medier. Dock menar de att de inte gett upp på det traditionella TV-

tittandet helt ännu. Det framgår även att reklam som är en del av underhållningen, 

exempelvis sponsrade filter på Snapchat, är mer mottaglig av användarna. Anledningen 

till detta är att användarna inte alltid inser att det är reklam samt att funktionen i 

applikationen är av större vikt. Alltså blir inte reklamen ett avbrott som den blir på TV:n 

eller på streamingsajter i vissa fall. Vidare uttrycker några av respondenterna att reklam 

på sociala medier stör dem mindre än reklam på streamingsajter och på traditionell TV. 

Dock framgår det att reklam på Instagram inte är lika accepterat som reklam på 

Facebook, eftersom det sponsrade innehållet i vissa fall är svårt att urskilja i flödet. 

Reklamen på sociala medier uppfattas i vissa fall även som påträngande, vilket leder till 

att konsumenterna strävar efter att undvika denna. 
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4.3 Skiftet till online-tittande 

4.3.1 Förändrade förväntningar 

Något som framgick utifrån alla fokusgrupper var att användningen av streamingsajter 

har ökat med tidens gång. Respondenterna i fokusgrupp B diskuterade hur de för bara 

några år sedan tittade mer på linjär TV. De menar dock att i samband med att 

streaminglösningar utvecklats så har deras TV-tittande allt mer övergått till datorn eller 

mobilen. I sin tur stärks detta av individerna i de övriga fokusgrupperna. En av 

individerna i fokusgrupp D menar att den dock fortfarande tittar på traditionell TV en 

hel del. Alla individer i gruppen är dock överens om att deras TV-tittande i stort har 

minskat. Individerna i fokusgrupp D menar att de i många fall hellre väljer att se på TV 

på en kanal där det inte finns reklam, exempelvis genom streamingsajter som Netflix. Å 

andra sidan är de överens om att de fortfarande tittar på TV då den är enklare och 

snabbare att starta. Hussain och Lasage (2014) stödjer de tankar respondenterna har, då 

författarna uttrycker att fler individer förflyttat sitt TV-tittande till mobilen och datorn. I 

fokusgrupp C påpekar vissa personer att de helt har slutat titta på program via 

traditionell TV. Anledningen till att detta är för att de upplever att det finns för mycket 

reklamuppehåll. Det nämns vidare i både grupp B och E att respondenterna ser på TV 

framförallt på kvällen någon enstaka dag i veckan.  

 

Utifrån respondenternas reflektioner kring deras TV-tittande framgår det tydligt att ett 

skifte har skett till online-tittande. I samband med streaming har det dock även visat sig 

att deras förväntningar kring tjänsterna som finns online har förändrats. Bringuier 

(2016) påtalar att kundens förväntningar kring TV-tittande har förändrats i samband 

med den teknologiska utvecklingen. Författarens påstående verkar överensstämma med 

respondenternas tankar. En individ i fokusgrupp E uttryckte hur personen ibland 

medvetet väljer att se på sina TV-program online via streaming för att det inte finns 

reklam där, via exempelvis ViaPlay. Trots att respondenterna föredrog att streama så 

upplevde de dock att reklam på streamingsajter blivit mer irriterande. Denna irritation 

för reklam som uppkommer under streamade program är något som alla fokusgrupper 

diskuterar. En individ i fokusgrupp A menar att reklam på streamingsajter är irriterande 

främst på grund av att den inte förväntas finnas där. De övriga respondenterna i gruppen 

instämde. 
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I fokusgrupp B argumenterade en individ för att det är innehållet i streamingsajter som 

gör det mer accepterat för reklam att finnas där. Denne menade att de idag kan se “vad 

de vill, när de vill” online. Det här stärks av Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) som 

uttrycker att den nya teknologin medför nya möjligheter för konsumenten. Likt med det 

som togs upp i avsnitt 4.2.3 anses vissa former av reklam på streamingsajterna vara mer 

acceptabla då tillgången till programmen är det som efterfrågas. I fokusgrupp C talade 

individerna om hur reklam på streaming via gratissajter är mer acceptabelt eftersom de 

inte behöver betala för att få tillgång till innehållet. Vidare påtalar individer i 

fokusgrupp A och B att den främsta anledningen till att deras TV-tittande övergått till 

streamingsajter är att de på så sätt har mer kontroll. Med detta menar de att de har större 

valmöjligheter kring vad de kan se på, när de vill pausa uppspelningen av programmet 

och dylikt.  

 

En individ i fokusgrupp A menar även att “datorn fyller TV-funktionen” i de flesta 

fallen, något som de övriga i gruppen instämmer med. Vidare förklarar dock individen 

att det ibland kan vara skönt att tillsammans med familjen se på något program på TV:n 

tillsammans. McPherson et al. (2016) påtalade tillväxten i popularitet hos 

streamingsajter under senare år. Samtidigt framförde McCreery och Krugman (2017) att 

individer som enbart använder sig av streamingsajter via mobila enheter riskerar att bli 

socialt isolerade i sitt TV-tittande. I sin tur kan detta sättas i kontrast till det som Cesar 

och Geerts (2011) hävdade om att TV-tittande generellt anses vara en social aktivitet. 

 

4.3.2 Reklamupplevelsen på streamingsajter 

Diskussionerna i de fem fokusgrupperna visade att reklam på TV, sociala medier och 

streamingsajter i stort upplevs på olika sätt, som nämnt tidigare. Trots det att 

individerna i samtliga grupper förflyttat stora delar av sitt TV-tittande till datorn eller 

mobilen framgick det att reklamen på streamingsajterna uppfattas som störmoment. I 

fokusgrupp A menar en av individerna att reklamen på streamingsajter är värre än 

reklamen på TV:n och på sociala medier. Anledningen till detta förklaras som att 

individen ändå förväntar sig reklamen på linjär TV och att denna kan ignorera annonser 

på sociala medier på ett annat sätt. Vidare diskuterar individerna hur det än en gång 

handlar om att de inte förväntar sig att reklamen ska finnas på streamingsajter, eftersom 

det mediet väljs för att de vill slippa reklamen på TV:n.  
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Respondenterna i fokusgrupp B samt D menar att många streamingsajter där de betalar 

för tjänsten gör det lätt för de att slippa reklamen helt, som exempelvis Netflix. En 

person uttrycker att det är mer attraktivt att kunna se på ett program utan reklampauser 

än att behöva vänta i 10 minuter tills reklamuppehållet på TV:n är slut. Streitz och 

Tynan (2016) diskuterade hur betaltjänster på streamingsajter har ökat i popularitet i 

samband med att konsumenterna strävar efter att undvika reklam. Både fokusgrupp B 

och C upplever att reklamen på streamingsajter har blivit längre, något som de finner 

störande. En individ i grupp B framhäver att reklamuppehållen på streamingsajter 

ibland känns lika långa som pauserna på den traditionella TV:n. I fokusgrupp E 

upplevde individerna att reklamen på streamingsajter ökat mycket under de senaste 

åren. De övriga grupperna instämmer med detta. Vallande (2008) påstår att användare 

som förväntar sig fritt innehåll online kommer uppleva reklam som finns på gratissajter 

som störande. 

 

En person i grupp D påtalade hur det är gratissajterna som har lika mycket reklam som 

på TV:n, vilket personer i fokusgrupp A och B höll med om. Samtidigt lyfte individer i 

båda grupperna fram att vissa streamingsajter använder sig av tidtagare som visar hur 

långa pauserna kommer vara. Detta ger individerna möjligheten att göra något annat 

under tiden medan de väntar på att reklamen ska passera. Hussain och Lasage (2014) 

påpekar att när konsumenten förvarnas för reklamen ökar dennes beredskap och 

acceptans av annonsen. Avbrottet av innehållet kan dock fortfarande leda till negativ 

inställning mot reklam på sajten. 

 

Ett återkommande exempel hos fokusgrupperna är den populära streamingsajten 

YouTube. I grupp C upplever en individ att YouTubes reklamuppehåll blir längre. Detta 

är något som även individer i fokusgrupp B diskuterar. En av personerna i grupp B 

hävdar att det i vissa fall känns som att reklamen är längre än klippet de vill se på. I 

fokusgrupp C menar även en av individerna att det under längre klipp på YouTube 

bland annat börjat sändas reklam mitt i. Som följd av det händer det i vissa fall att 

individen helt enkelt väljer att se på en annan video istället. Knoll (2016) stärker detta 

då denne påtalar en studie där det visat sig att YouTube-användare får en negativ 

uppfattning om reklam som sänds mitt under det streamade innehållet. Nam och 

Schulzrinne (u.å.) har även tagit fram studier som tyder på att YouTube användare 

överger en video där reklamen är längre än femton sekunder. I fokusgrupp A och B 
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tydliggör respondenterna att det i vissa fall krävs att de faktiskt ser på reklamen för att 

kunna titta vidare på deras streamade program. Post och Sekharan (2015) påstår att 

denna typ av annonsering är vanlig på de sajter där innehållet är gratis. Dessutom 

upplever alla fokusgrupper att reklamen på streamingsajterna mer eller mindre börjar 

efterlikna reklamen på TV:n, både genom avbrott och med sin längd. Detta kan 

jämföras med det som Severin diskuterade i samband med att gränserna suddas ut 

mellan de olika medierna. 

 

Melander diskuterar även hur det för företag som använder sig av streaminglösningar 

för annonsering är viktigt att harmonisera innehållet i reklamen med de övriga 

kanalerna. Beroende på hur reklam på streaming utvecklas menar både Melander, 

Sörenson och Wedin att företagen kan komma att använda sig mer av denna tjänst. Wu 

(2016) hävdar att företag som engagerar sig annonsering via YouTube lättare kan finna 

sin målgrupp. Detta stöds även av Bringuier (2016) som talar för att företag kommer 

öka användningen av streamingsajter för reklam i takt med att användarantalet ökar. 

 

4.3.3 Sammanfattning 

Majoriteten av respondenterna har förflyttat sitt TV-tittande till streamingsajter då de 

upplever att de har större valmöjligheter där. Skiftet till TV-tittande online har medfört 

att tittarnas förväntningar kring det tillgängliga materialet på streamingsajter har 

förändrats. Idag förväntar sig individerna att allt som finns online ska vara gratis. Detta 

medför i sin tur att de upplever reklamen som avbryter deras TV-tittande online som 

irriterande. Ytterligare något som framgår tydligt utifrån respondenterna är att reklamen 

på streamingsajter allt mer upplevs efterlikna reklamen på TV. Det har blivit vanligare 

att gratissajter online har avbrott mitt i programmen och reklampauserna har även blivit 

längre, upplever tittarna. 
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5 Slutsatser 
I detta avslutande avsnitt presenteras de slutsatser som tagits fram utifrån den 

empiriska och teoretiska analysen. Först lyfts mönster och tendenser som framkommit 

ur analysen i föregående avsnitt. Därefter besvaras studiens syften och forskningsfråga. 

Slutligen presenteras även praktiska implikationer och förslag för vidare forskning 

kring det behandlade ämnet. 
 

 

Syftena med denna studie var att undersöka TV-reklamens relevans idag. Vidare syftade 

studien till att analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört 

med reklam på sociala medier och streamingsajter. Slutligen skulle studien redogöra för 

hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-tittande. Syftena har 

framkommit genom frågeställningen: 

 

Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat den traditionella 

TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv? 

5.1 Mönster och tendenser 

Genom vår empiriska och teoretiska analys har vi noterat intressanta inslag av mönster 

och tendenser hos konsumenterna. Dessa presenteras nedan enligt följande: 

 

 Det traditionella TV-tittandet har minskat samtidigt som streamingen har 

ökat. Vi tycker oss kunna se att det skett en övergång till TV-tittande online. 

Dock innebär denna övergång inte ett övergivande av det traditionella TV-

tittandet, utan enbart en minskning. 

 Konsumenter har negativ inställning till merparten av reklam. Något som 

framträder är att de flesta individerna mer eller mindre försöker undvika reklam. 

Detta gäller reklam på alla tre plattformar som undersökts i studien.  

 Multiskärmbeteende under reklampauser är något som konsumenter allt 

mer engagerar sig i. Konsumenterna tittar inte på TV:n på samma sätt som de 

gjorde förr. Numera tar de upp mobilen eller surfplattan när reklam spelas upp 

på TV:n. I sin tur innebär detta att individerna exponeras för reklam genom mer 

än en enhet. 

 Det är inte plattformarna som är i fokus för inställningen gentemot reklam, 

utan snarare hur den presenteras samt dess innehåll. Reklam som är grundad 

i emotionella aspekter har visat sig störa individer mindre. Specifikt anses 

avbrytande reklam vara det största störmomentet. 
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 Reklam online upplevs som att den efterliknar TV-reklam allt mer. Något vi 

kan urskilja är att respondenterna upplever att reklam på gratissajter för 

streaming är lika lång och upprepande som på TV. Då det inte förväntas finnas 

reklam på detta medium så blir den mer irriterande för individen. 

5.2 Svar på syften och forskningsfråga 

Syfte 1: Undersöka TV-reklamens relevans idag 

Vi uppfattar att TV-reklamen fortfarande är av relevans idag. Genom studien kan vi 

urskilja att TV-tittandet har minskat men fortfarande är aktuellt. Det framgår i studien 

att konsumenterna fortfarande till viss del ser på linjär TV. Däremot framträder det att 

TV:ns betydelse har förändrats, då den idag mer fungerar som ett bakgrundsbrus eller 

som sällskap. Vilket är i linje med Lim och Kim (2017) som talar om TV:n som en 

social aktivitet. En faktor som vi kan identifiera är att reklamen undviks aktivt, men vi 

bedömer att reklamen fortfarande kan vara användbar för företagen. Med anledning av 

att personerna i fokusgrupperna ger många exempel på olika reklamfilmer, tycker vi oss 

kunna se att reklamen fortfarande är av relevans. Vi vill poängtera att reklamen har en 

effekt då den sätter sig i huvudet på konsumenten. Dessutom kan vi identifiera att 

undvikandet av reklam ofta beror på att de är för långa eller upprepande. Något som är 

tänkvärt är att respondenterna nämner att de inte hade undvikit reklamen om den sett 

annorlunda ut. Det vill säga om TV-kanalerna hade kortat ner avbrotten och haft mer 

varierande reklamfilmer. Denna tanke överensstämmer med Kumar et al. (2016) som 

påtalar att företag inte ska överge TV-reklam, utan snarare kombinera den med andra 

medier. Teorin som McCreery och Krugman (2017), Wright et al. (2010), Keller (2009) 

och Ansari och Joloduar (2011) presenterar om att TV-tittare vanligtvis reagerar genom 

att undvika eller bli irriterade av reklamen överensstämmer med våra iakttagelser.  

 

Något utmärkande är att reklam med ett tydligt syfte som stimulerar emotionellt är mer 

acceptabel. Detta instämmer med Ansari och Joloudar (2011) samt Wright et al. (2010) 

som talar om att reklamen stärks av ett klart syfte. En aspekt som är av intresse är att 

reklam med exempelvis humor anses vara något som stimulerar och kan därmed ge en 

positiv effekt. Något som framträder är att teman som för individen är lätta att relatera 

till och berättande reklamfilmer som de exempelvis kan följa ger kunden en positiv 

inställning. Elfvings (2005) teori om att reklamen kan påverka konsumenten på ett 

omedvetet plan är i linje med detta. Vi tycker oss kunna se att reklamen präglas hos 
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kunden, till exempel genom att sånger och jinglar sätter sig i deras huvuden. Vi urskilde 

detta hos våra respondenter som mindes reklamfilmer som sändes på TV:n för flera år 

sedan. Anledningen till att dessa var kvar i minnet var musik kombinerat med humor. 

Något som framkommit utifrån våra företagsintervjuer är att verksamheterna inte 

använder sig av TV-reklam. Deras tankar går emot det som Kumar et al. (2016) hävdar 

om att företagen inte ska utesluta reklam på TV helt. Trots att företagsrespondenterna 

anser TV-reklamen oväsentlig, har vi i vår studie kunnat se tecken på att TV-reklamen 

inte borde uteslutas helt utan snarare omformas. Det vi vill poängtera är att TV-

reklamen inte har blivit irrelevant utan snarare behöver förändras för att fortsätta ge 

effekt.  

 

Syfte 2: Analysera och klargöra fördelar och nackdelar med TV-reklam jämfört med 

reklam på sociala medier och streamingsajter 

En intressant iakttagelse är att fördelarna och nackdelarna för reklam på TV kontra 

sociala medier och streaming inte har en väsentlig skillnad. Med det här menar vi att 

konsumenternas negativa inställning till reklam i allmänhet verkar på alla tre 

plattformar på ett liknande sätt. Oavsett om konsumenter exponeras för reklam på TV:n, 

sociala medier eller streamingsajter kommer de i första hand vilja undvika denna. Det 

som ansågs vara fördelaktigt på alla plattformarna var att individen hittar något som 

denne inte tidigare tänkt på. Med andra ord handlar det om att kunden får kunskap om 

nya produkter, vilket är i enlighet med det som reklam alltid syftat till som benämns av 

bland annat Katz (2016), Wright et al. (2010) och Shah (2016). Dessa författare menar 

att reklamen är ett verktyg för att öka varumärkeskännedom, vilket är linjärt med det 

respondenterna i denna studie påvisat. Något som ansågs lite bättre med de digitala 

medierna var att konsumenten direkt kan klicka sig vidare till företagets hemsida. 

 

Å ena sidan framhäver företagsrespondenterna att responsen på sociala medier varit 

positiv. Erdoğmuş och Cicek (2012) påtalar att företag kan använda sig av sociala 

medier för att bygga relationer med sina kunder, vilket det utifrån studien framgår att 

respondenterna har gjort. Mycket av den trafik som kommer till deras respektive 

hemsidor har sin utgångspunkt i deras sociala medier. Samtidigt tror inte företagen på 

att TV-reklam genererar i tillräcklig respons för att den ska anses vara kostnadseffektivt. 

För dem är det mer attraktivt att kommunicera med sina konsumenter via sociala medier 

än att skicka ut opersonliga massmediala meddelanden via TV-skärmen. 
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Konsumenterna upplever dock reklam på sociala medier till stor del som påträngande. 

De får en känsla av att företagen förföljer dem. Vilket instämmer med det Katz (2016) 

poängtera angående att konsumenter känner sig påträngda och att varumärket förföljer 

dem.  

 

Den största nackdelen som beskrivs från konsumenternas sida är avbrottet. Vi tycker oss 

kunna se att detta gäller på alla tre kanaler som studerats. Det anses av konsumenterna 

vara ett lika stort irritationsmoment på samtliga medier. Detta tyder på att individernas 

retlighet gentemot reklamen egentligen främst handlar om att de inte önskar ha avbrott i 

sin underhållning. Trots det att vissa respondenter i fokusgrupperna uttryckte att det kan 

vara bra med en reklampaus ibland, visade majoriteten på att de inte vill bli avbrutna när 

de exempelvis ser på film. Något som framträder är att reklam som blir en del av 

underhållningen är mer accepterande, vilket är i enlighet med det som Wright et al. 

(2010) hävdar. Denna intressanta aspekt tyder på att nackdelarna som skiljer de olika 

kanalerna åt gällande reklam inte är plattformsspecifika. En aspekt att ha i åtanke är 

Elfvings (2005) teori om att reklam inte är enhetlig på det sättet att en individ generellt 

kan konstatera att den varken är positiv eller negativ.  

 

Syfte 3: Redogöra för hur streamings utveckling påverkat konsumenternas TV-

tittande 

I studien kan vi urskilja att streamings utveckling har påverkat konsumenternas TV-

tittande. Som följd av att sajter såsom Netflix, ViaPlay och HBO utvecklats har TV-

tittarna fått ett alternativ till den traditionella TV:n. På dessa sajter kan de även 

undslippa reklam som avbryter deras underhållning, vilket är något som Walls et al. 

(2015) hävdar att individer idag eftersträvar. Vi kan identifiera att reklamen på TV varit 

en bidragande faktor till att konsumenterna attraheras till streamingsajterna. Med detta 

menar vi att konsumenternas negativa inställning till reklam leder till att de aktivt 

försöker undvika denna, som nämnt tidigare. I sin tur medför detta att individer som blir 

irriterade av reklamen på TV mer eller mindre migrerat sitt TV-tittande till 

onlinelösningar. Det framgår utifrån den genomförda studien att de konsumenter som 

ser på majoriteten av sina TV-program online förväntar sig att det ska finnas mindre 

reklam där. Förväntningarna uppfylls på betalsajter för streaming där användarna inte 

exponeras för reklamavbrott. När tittarna dock använder sig av gratissajter, såsom 

exempelvis ViaFree eller Dplay återkommer den störande känslan då reklamen precis 
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som på TV:n avbryter programmet. Bringuier (2016) påstår att konsumenternas 

förväntningar kring TV-tittande har förändrats i takt med den digitala utvecklingen. Det 

är något som vi kan urskilja tydligt utifrån vår studie. 

 

Något som är tilltalande med streaming är att användarna känner sig friare att välja sitt 

eget innehåll, vilket Chaffey och Ellis-Chadwick (2016), McPherson et al. (2016) samt 

Simpson (2013) påtalar. Författarna menar att fler alternativ för TV-tittande har växt 

fram för tittarna. I sin tur ger detta konsumenten nya möjligheter. Vidare kan vi 

identifiera utifrån analysen att konsumenter är villiga att göra vissa uppoffringar när det 

gäller reklamen på streamingsajterna. Dessa sajter möjliggör för konsumenter att se på 

innehåll och program som inte alltid finns tillgängligt i Sverige på linjär TV. Friheten 

att kunna se på program som sänds i länder runtom i världen är det som gör streaming 

online mer attraktivt för konsumenterna. En aspekt som är av intresse här är att det 

verkar vara innehållet som styr individens inställning till reklam i samband med 

streamingsajter. Om exempelvis ett program som denne vill se på enbart finns 

tillgängligt online på gratissajter, så är individen villig att exponera sig själv för 

reklamen. Detta stärker våra tankar kring att innehållets tillgänglighet är en stor faktor i 

huruvida en individ övergår till TV-tittande online.  

 

Forskningsfråga: Hur har reklam på sociala medier och på streamingsajter förändrat 

den traditionella TV-reklamens betydelse ur ett kundperspektiv? 

Utifrån tidigare diskussion framgår det att reklam på sociala medier och på 

streamingsajter har förändrat TV-reklamens betydelse. Sociala medier har på ett sätt 

bidragit till att individer engagerar sig i multiskärmbeteende. Konsumenten exponeras 

till viss del för reklam på sociala medier när reklam på TV:n undviks. Det här kan tolkas 

som att reklamen på sociala medier har förändrat TV-reklamens relevans. Dock innebär 

inte detta att reklamen på sociala medier blir ett substitut då studien påvisar att det inte 

finns någon enighet om att denna reklamform föredras gentemot TV-reklam. Vidare har 

framväxten av streamingsajter bidragit till att TV-reklamens relevans har förändrats, 

speciellt då online-tittandet har ökat. Vi bedömer att det främst är genom skiftet som 

streamingsajterna påverkat relevansen. Något som är värt att poängtera i detta 

sammanhang är att konsumenterna upplever att reklamen online allt mer efterliknar den 

TV-sända. I studien framgår att det ibland blir svårt för konsumenten att avgöra vad 

som är reklam på sociala medier. På TV:n och streamingsajterna blir det ett tydligt 
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avbrott i underhållningen medan på sociala medier smälter reklam in och blir en del av 

innehållet. 

 

Vi vill understryka att konsumenternas uppfattning om TV-reklam och deras inställning 

till denna i sin tur verkar ha påverkat deras syn på reklam på sociala medier och på 

streamingsajter. Med det här menar vi att det inte bara är reklamen på sociala medier 

och på streamingsajter som påverkat TV-reklamens betydelse, utan att det går åt båda 

hållen. Vi bedömer detta som en av de mer intressanta upptäckterna i denna studie. 

5.3 Praktiska implikationer och förslag för vidare forskning 

Vi upplever i slutskedet av vår studie att det är relevant att reflektera kring studiens 

överförbarhet. Eftersom konsumentperspektivet har varit i fokus i vår studie så har vi 

inte fokuserat på någon specifik sektor. Företagsrespondenterna har kommit från olika 

branscher, vilket medfört att vi fått en inblick på hur företag i olika storlekar ser på 

reklam på TV, sociala medier och streamingsajter. När det då gäller överförbarheten på 

denna studie så anser vi att den kan vara av nytta till de verksamheter som är 

intresserade av att få en bild av konsumentens syn på reklam. Det vi vill poängtera är att 

de flesta branscher som använder sig av denna typ av marknadsföring kan ha 

användning av studien. 

 

Under studiens gång har vi även identifierat intressanta inslag om praktiska 

implikationer som företag möjligtvis kan reflektera kring samt ha användning av: 

 

 Ha i åtanke att konsumenterna ännu inte har övergivit TV-tittandet helt. 

 Tänk på att reklam på sociala medier i vissa fall upplevs förfölja kunden. Det 

bidrar till att kunden får en negativ bild av reklamen. 

 Observera att reklam som integrerar emotionella aspekter och berättande är mer 

stimulerande för konsumenten. Därmed är den mer effektfull. 

 

Avslutningsvis har vi även stött på områden som kan vara intressanta för vidare 

forskning: 

 

 Denna studie behandlar TV-reklamens relevans i samband med utvecklingen av 

reklam på sociala medier och på streamingsajter. Därför kan det vara intressant 
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att fokusera enbart på TV-reklam. Genom att utföra en mer generaliserbar studie 

utan hänsyn till andra medier, kan forskaren konkretisera huruvida reklam på TV 

är relevant idag för företagen. 

 Utifrån slutsatserna i denna studie framgår det att reklam på sociala medier till 

viss del uppfattas som påträngande av konsumenten. Det kan vara tänkvärt att 

studera huruvida detta är en generell uppfattning hos konsumenter. 

Företagsrespondenterna i denna studie påtalar att reklam på sociala medier 

upplevs ge mer effekt. Därmed kan det vara av intresse att sätta dessa tankar i 

kontrast till varandra. 

 Respondenterna i denna studie upplevde att reklamen på streamingsajterna allt 

mer efterliknar reklamen på TV. Denna tanke är något som kan vara värd att 

analysera vidare ur ett företagsperspektiv. Det kan då vara intressant att fördjupa 

sig i hur företagen faktiskt arbetar med reklam på streamingsajter och undersöka 

hur de på ett effektivt sätt kan nyttja detta medium då streaming blivit mer 

aktuell idag. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide för företag 

Inledande frågor 

 

1. Vilken är din arbetsuppgift på företaget? 

2. Vad har du för erfarenhet av marknadsföring? 

 

TV-reklamens användbarhet 

 

3. Använder ni er i ert företag idag av traditionell TV-reklam för marknadsföring? 

 Varför, varför inte? 

4. Upplever du att TV-reklam är användbart för ert företag idag? 

 Vilka fördelar och nackdelar ser du främst med att företag använder sig 

av reklamfilmer på linjär TV? 

 

Vikten av sociala medier 

 

5. Hur aktiva är ni på sociala medier? 

 Vad använder ni er av för plattformar? 

6. Tycker du det är viktigt att integrera sociala medier i er marknadsföring? 

 Varför, varför inte? 

 

Streaming 

7. Använder ni er av streamingsajter för reklam som exempelvis YouTube? 

 Varför, varför inte? 

8. Om inte: Är det någonting ni funderat på att börja med eller övergå till? 

 Varför, varför inte? 

9. Har responsen varit positiv eller negativ? 

 

Övergången till digital marknadsföring 

 

10. Anser ni att ert företag övergår mer till digital marknadsföring eller använder ni 

er fortfarande av de traditionella marknadsföringsmetoderna? 

 Varför, varför inte? 

11. Vilka framtidsutsikter tror du traditionell TV-reklam har i ert företag? 

 Om ni inte använder er av det nu, tror ni det är något ni kommer satsa på 

i framtiden? 

  



  
 

II 

Bilaga 2 – Intervjuguide för fokusgrupper 

TV-reklam 

 Hur aktivt ser ni på TV idag?  

o Brukade ni titta på TV oftare för några år sedan? 

 Stör reklam på TV er? 

o Varför/varför inte? 

 Tittar ni på reklamen på TV eller undviker ni den? 

o Varför/varför inte? 

 Om ni undviker reklamen, på vilket sätt gör ni det? 

 

Sociala medier 

 Använder ni er av sociala medier? 

o För vad? 

 Vad tycker ni om reklam på sociala medier? T.ex. på Facebook och Instagram? 

o Stör den er? → Varför/varför inte? 

 Märker ni tydligt vad som är en annons på sociala medier? 

o När ett Snapchat-filter sponsras av ett varumärke, tänker ni då på att det 

är reklam? 

 Diskutera fördelar och nackdelar med reklam på sociala medier kontra TV-

reklam. 

 

Streaming 

 När ni ska se på TV-program, tittar ni då hellre på vanlig TV eller streamar ni 

programmet online? 

o Varför/varför inte? Fördelar/nackdelar? 

 Upplever ni att det är mindre reklam på streamingsajter än på TV? 

o Varför/varför inte? 

 Stör reklamen på streamingsajter er? 

o Varför/varför inte? 

 Använder ni er av adblockers för att undvika reklam på datorn/mobilen? 

o Varför/varför inte? 

 

Avslutningsfråga 

 Finns det någon av dessa tre kanaler där reklamen stör er mer eller någon där ni 

är mer accepterande av den? 

o Varför/varför inte? 

 

 


