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Sammanfattning 

Studien handlar om webb-TV på den svenska marknaden. Det vi ämnar svara på är två frågor, 

dels går det att skapa äkta varumärkeslojalitet hos konsumenter gentemot en webb-TV-aktör, 

dels vad som krävs för att den äkta varumärkeslojaliteten ska stärkas hos webb-TV-

konsumenter? Äkta varumärkeslojalitet innebär att du som konsument är lojal både i din 

attityd och i ditt beteende gentemot ett varumärke. Vi har med hjälp av en intervju med en 

marknadskoordinator på TV4 erhållit information om det centrala och mest viktiga med en 

webb-TV-tjänst. Denna information, tillsammans med Kim, Morris & Swaits (2008) modell 

om äkta varumärkeslojalitet, har legat som grund till vår enkätundersökning. Resultaten i vår 

studie visade att äkta varumärkeslojalitet existerar hos en minoritet av dagens webb-TV-

konsumenter, men att det är generellt sett är ovanligt förekommande. Vi visar och diskuterar i 

vår studie vad som är viktigt för att stärka graden av varumärkeslojalitet med webb-TV. 

Uppsatsen kan förutom att besvara ovan nämnda frågeställning hjälpa marknadsförare inom 

webb-TV att med utgångspunkt i de olika delarna av vår undersökningsmodell finjustera sin 

marknadsföring, för att på så sätt kommunicera mer effektivt med konsumenterna och 

därigenom förhoppningsvis stärka graden av deras äkta lojalitet.  
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1. Inledning 

Vi ger en bakgrund till webb-TV och dess funktioner för att senare gå in på 

varumärkeslojalitet. Vi ger en problematisering för att sen avsluta med att sätta upp vår 

frågeställning och de avgränsningar vi anser nödvändiga med uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

Webbaserad television (webb-TV) har sedan intåget av bredband ökat kraftigt. Den snabba 

internetuppkopplingen möjliggör det för konsumenterna att konsumera videofiler över 

internet, så kallad videostreaming. Denna möjlighet, att på ett enkelt och tillgängligt sätt 

streama video, skapade stora möjligheter för mediabolag att erbjuda streamingtjänster för att 

nå ut till den allt större andel av konsumenterna som tillbringar mycket tid på internet. Det 

finns två varianter på webb-TV: den ena formen är inspelade TV-program som har lagrats och 

distribueras via en hemsida, vilket ger konsumenten möjlighet att bestämma när denne vill 

titta, och den andra formen är direktsända program, likt vanlig tablålagd TV. (Myndigheten 

för radio och TV, 2011). Incitamenten för TV-bolagen att erbjuda streamingtjänster har på 

senare år vuxit sig allt starkare. Exempelvis använde 80 % av den svenska befolkningen, i 

åldern 16-74, internet dagligen 2012 (Myndigheten för radio och TV, 2012) och 2013 

använde 65 % av befolkningen en smartmobil (telefon med bland annat tillgång till internet 

och möjlighet att spela upp webb-TV) (Findahl, 2012). Det här visar hur stor den potentiella 

kundgruppen är, och de ständigt förbättrade telekommunikationerna (3g, 4g) till 

smartmobilerna och wifi-möjligheterna gör att tjänsterna kan konsumeras överallt. 

Konsumenten är inte längre bunden att nyttja tjänsten hemifrån via bredbandsuppkoppling, 

vilket stärker mediabolagens incitament ytterligare att erbjuda streamingtjänster. Ett bevis på 

hur stark tjänsten har vuxit sig är det faktum att 60 % av svenskarna inom ålderspannet 16-74 

år konsumerat webb-TV minst en gång under första kvartalet år 2012 (SCB, 2013). I åldrarna 

16-55 hade över 20 % av svenskarna tittat på webb-TV ett flertal gånger i veckan (Findahl, 

2012).  
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1.2 Lojalitetsproblematiken inom Webb-TV 

En av de huvudsakliga orsakerna till att TV-bolag distribuerar sin tjänst på internet är för att 

skapa lojalitet mellan kunden och sitt varumärke. En stor fördel med webb-TV gentemot 

konventionell TV-konsumtion är de interaktiva möjligheterna. För konsumenten finns det 

flera intressanta attribut, till exempel valmöjligheter mellan olika program och funktioner 

samt möjlighet till samhörighet genom olika intressecommunity’s och forum där man kan 

dela tankar med likasinnade. För TV-bolaget innebär möjligheten att samla in information och 

att skapa ömsesidig kommunikation mellan användare och TV-bolag (Ha, 2002). Viktigt för 

TV-bolagen i deras strategiarbete mot lojala konsumenter är att de utformar sin webb-TV-

hemsida på ett sätt som skapar en attraktiv upplevelse för konsumenterna. Att utformningen 

av tjänsten är användarvänlig med en tydlig layout, att det finns tydliga länkar till det man 

önskar att nå, snabb och förutsägbar laddningstid samt en tydlig och meningsfull ingång till 

media-materialet är exempel på detta. De här attributen underlättar för konsumenterna och 

ökar chanserna för återkommande besök, det vill säga ett lojalt beteende. (Ha, 2002)  

 

Senare års forskning har visat att det är viktigt att beakta element av beteende och attityd för 

att säkerställa varumärkeslojaliteten som trovärdig och äkta (Mao, 2010; Kim, Morris och 

Swait 2008; He, Li, och Harris, 2011;Oliver, R., L., 1999). Det är det här området vi har för 

avsikt att undersöka i vår uppsats, om äkta varumärkeslojaliteten och om det gäller för webb-

TV-aktörer. Det är alltså viktigt att konsumenterna har en positiv attityd gentemot ett 

varumärke tillsammans med återkommande konsumtion för att lojaliteten ska kunna ses som 

betydande och en lojalitet som företag kan lita på (Thomson, MacInnis och Park, 2005). Vid 

återkommande besök är chansen hög att konsumenten fått en positiv bild av aktören sedan 

tidigare vilket gör konsumenten väl medveten om tjänsten och har den som “top of mind”, 

vilket på sikt kan öka användandet (Whan Park et al., 2010). 

 

Idag finns ett stort antal aktörer som erbjuder webb-TV. Utöver de klassiska bas-TV-

kanalerna (SVT, TV3, TV4, Kanal5 med flera), har exempelvis kvällstidningar som 

Aftonbladet och Expressen, kabel-TV-aktörer samt amerikanska webb-TV-aktörer som 

HBOnordic och Netflix slagit sig in på marknaden. Det här har ökat konkurrensen om de 

potentiella konsumenterna och satt en stor press på aktörerna att ständigt vara i rörelse framåt 

och förbättra sina tjänster. En viktig skillnad mellan webb-TV och den vanliga TV-

sändningen är att den vanliga sändningen kan nå ut till ett oändligt antal samtidiga tittare utan 
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att kvaliten på bild eller ljud påverkas (Myndigheten för radio och TV, 2013). Det motiverar 

webb-TV-plattformar att ständigt utvecklas för att uppnå samma felfria funktion som den 

vanliga sändningen.  

 

För konsumenterna innebär det stora utbudet av webb-TV-tjänster en mängd 

konsumtionsalternativ som kan skapa osäkerhet kring vilken tjänst som skall konsumeras. 

På grund av detta är det viktigt för TV-bolagen att arbeta mot att vinna konsumenter med 

äkta lojalitet, det vill säga konsumenter med en varumärkeslojalitet som är förutsägbar och 

går att lita på. Det kan antingen vara ständigt återkommande kunder som använder 

gratistjänsten och därmed låter reklamen betala för sig, eller en abonnemangskund som 

betalar en månadspremie. I denna studie definierar vi äkta lojalitet som kunder som både är 

lojala i deras attityd och beteende. Där en betalande kund genererar mer värde och kan ses 

som mer bunden till aktören. Det har blivit allt mer centralt i dessa bolags strategiarbeten att 

fokusera på att konvertera den vanliga webb-TV-användaren till att bli en lojal användare, 

vilket ökar chansen att användaren övergår till att bli en betalande kund i utbyte mot en mer 

värdefull konsumentupplevelse. På en marknad i ständig rörelse och där hög konkurrens om 

potentiella kunder råder, är det viktigt att följa med i den tekniska utvecklingen samt se till 

att kundens behov och önskemål är i fokus, för att därefter vinna konsumenternas lojalitet 

och därmed upprätthålla konkurrenskraft. De företag som klarar sig bäst och är mest 

lönsamma är de företag som har hög kundlojalitet (Lojalitet och Lönsamhet, 2012; Oliver, 

R. L., 1999). För mediabolag bör strävandet efter äkta lojala konsumenter vara huvudfokus i 

allmänhet och konvertera konsumenter till abonnemangskunder i synnerhet, för att överleva 

det hårt konkurrensutsatta marknaden. Med anledning av ovanstående resonemang ämnar vi 

undersöka: Går det att skapa äkta varumärkeslojalitet hos konsumenter gentemot en webb-

TV-aktör? Och vad krävs för att den äkta varumärkeslojaliteten ska stärkas hos webb-TV-

konsumenter?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att undersöka hur webb-TV-aktörers lojalitetsstrategier ut mot 

konsument ser ut. Vidare undersöker vi hur strategierna påverkar graden av äkta lojalitet hos 

konsumenterna.  



8 
 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i uppsatsen valt att endast inkludera svenska bas-kanaler och deras webb-TV-tjänst. 

Fokus ligger på TV-program och har då alltså valt att exkludera filmtjänster som Netflix, 

HBOnordic, C More och liknande. Anledningen är för att vi anser att det blir mer rättvisande i 

vår undersökning att enbart ha webb-TV med samma förutsättningar. Vi är medvetna om att 

alla tjänster är konkurrerande och slåss om samma tittare. 

 

En stor andel av våra respondenter i enkätundersökningen är i åldern 19-30 år. Det beror på 

att de är den målgrupp som var lättast för oss att få tag på via sociala medier vid spridandet av 

enkätundersökningen. Fördelen är dock att huvudmålgruppen för TV4:s webb-TV är åldern 

18-44 år, vilket gör att vi får ut många svar inom den målgruppen.  

 

2. Teori 

2.1 Teoretisk inledning 

Varumärkeslojalitet som koncept har diskuterats och funnits länge. Redan år 1923 diskuterade 

Copeland idén om varumärkeslojalitet och efter honom har fler än 200 definitioner om 

varumärkeslojalitet cirkulerat runt i litteraturen (Knox, Walker, 2001). För att nämna en av 

definitionerna kan varumärkeslojalitet definieras som graden av konsumenternas trohet mot 

ett specifikt varumärke och denna trofasthet uttrycks genom upprepade köp och andra positiva 

beteenden såsom “word of mouth”, oavsett påtryckningar från konkurrerande varumärken 

(Kotler, Keller, 2006; Kotler, et al, 2008). Lojala konsumenter är med andra ord värdefulla för 

företagets varumärke och välmående. För företag innebär lojala konsumenter att företaget 

stärker sitt varumärke genom att minska sårbarheten gentemot konkurrerande marknadsföring 

och effektivare kommunikation i marknadsföringen möjliggörs från de lojala konsumenterna 

(Keller 1998; Oliver, R.L., 1999). Studier har gjorts vilka visade att en ökning på 5 % av ett 

företags lojala kunder kan leda till ökade vinster på 40 upp till 95 % och en ökning på 1 % av 

lojala kunder leder till en minskning på 10 % av företagets kostnader (Reichheld och Teal 

2001). För konsumenter kan en lojal inställning gentemot ett varumärke fungera som en 

indikator på att förväntningarna på produkten kommer införlivas. Det innebär att 

konsumenten köper en produkt av ett specifikt varumärke med större tilltro på att varumärket 

levererar det som konsumenten efterfrågar (Kim, Morris och Swait 2008). Varumärkeslojala 
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konsumenter är också mindre känsliga för prisändringar än övriga konsumenter, vilket 

innebär att den volym som konsumeras av en produkt eller tjänst inte påverkas av att priset 

går upp (Reilly, 2008). De här konsumenterna tror starkt på sina val och är därav mindre 

fokuserade kring pris. 

 

Vidare är fördelen med lojala konsumenter att de påverkas i större grad av reklam än övriga 

konsumenter. En studie av Raj (1982) visade att en lojal konsument ökar köpvolymen när 

reklamen ökar för det konsumenten är lojal gentemot, vilket inte påvisades för övriga. För ett 

företag innebär detta, givetvis, incitament till att försöka konvertera icke lojala konsumenter 

till att bli lojala. Louisa Ha (2002) skriver om att konvertera vanliga tittare till lojala kunder 

eller “fans” som kan ses som de mest lojala konsumenterna. För att skapa fler fans anser Ha 

att det är viktigt för aktören att tillhandahålla en interaktiv sida där bland annat 

diskussionsforum och liknande extra-tjänster finns att tillgå. Hon skriver i sin artikel att fans 

genererar större intäkter för aktören och har ett större värde för annonsörerna.(Ha, 2002) 

Reklam har även funktionen att den kan påverka varumärkeslojalitet genom att tillföra 

trovärdighet till varumärket, vilket kan ge effekt till senare köp. Reklam kan också användas 

för att rama in den användarerfarenhet som företaget önskar förmedla till konsumenten, vilket 

i sin tur påverkar uppbyggnaden av lojaliteten till ett varumärke. (Kim, Morris och Swait 

2008). 

2.2 Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet är ett begrepp som beror på både element av attityd och beteende. Om 

man mäter lojalitet till ett varumärke genom att endast titta på ett av de båda elementen får 

man resultat som inte är tillförlitliga; attityder som inte ligger till grund för tidigare beteenden 

eller beteenden som är instabila och oförutsägbara. (Kim, Morris och Swait 2008).   

 

Attitydsaspekten av varumärkeslojalitet har det forskats mycket kring. Varumärkestilltro 

(brand trust) är en viktig komponent i vägen mot lojalitet gentemot det specifika varumärket. 

Konsumenters varumärkestilltro gentemot ett varumärke kan definieras enligt: viljan hos den 

genomsnittlige konsumenten att lita på att varumärket innehar den funktion som utlovas.  

 

När en situation anses osäker, när asymmetrisk information eller en rädsla för opportunism 

föreligger, spelar varumärkestilltron en stor roll för att minska den osäkerheten. Det gör att 
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konsumenter känner sig trygga med deras förtroende för varumärket. (Chiu et al., 2010; 

Doney & Cannon, 1997). Laroche säger i sin artikel att det finns en process där en förbättrad 

relation mellan konsumenterna och varumärket kan förstärka ett varumärkes trovärdighet. Det 

första, ett samspel mellan konsumenten och varumärket under en lång tid är essentiell för att 

skapa trovärdighet (Laroche et al., 2013). Dessutom kan en förstärkt relation mellan 

konsumenten och varumärket samverka till ökad informationsspridning, som i sin tur minskar 

den asymmetriska informationen, tar bort osäkerheten och ökar förutsägbarheten hos det 

specifika varumärket. Det i sin tur resulterar i ökad trovärdighet (Ba, 2001).   

 

Attitydslojalitet riktar sig mot den psykologiska komponenten i en konsuments engagemang 

gentemot ett varumärke och kan få konsumenten att uppfatta ett varumärkes produkter/tjänster 

som överlägsna andra. (Liu-Thompkins, Tam, 2013) Den här lojaliteten kan ses som en stark 

intention att konsumera från ett specifikt varumärke, vilket i ett senare skede kan övergå till 

upprepad konsumtion av det varumärket (ibid). Attitydslojaliteten uppstår då konsumentens 

utvärdering av ett varumärke resulterar i positivitet gentemot det varumärket. Den här 

utvärderingen byggs upp av flera olika faktorer, som tillfredsställelse av ett varumärkes 

produkter/tjänster och det uppfattade värdet av produkterna/tjänsterna. Attitydsbaserad 

lojalitet byggs upp av medveten varumärkesutvärdering, medan ett invant beteende kan 

tillkomma trots att konsumenten är omedveten om inlärningsprocessen för det 

beteendemönstret. (Liu-Thompkins, Tam, 2013) Det här tyder på att den attitydsbaserade 

lojaliteten är viktig för att få stabilitet i konsumentens övergripande lojalitet gentemot ett 

varumärke. 

 

Positiva attityder eller preferenser för ett varumärke är det som ligger till grund för att en 

konsument bildar en lojalitet i sin attityd och därigenom genomför en eventuell konsumtion 

från det varumärket. I den attitydsbaserade lojaliteten är preferenserna medvetna hos 

konsumenten, till skillnad från när konsumenten lärt in ett invant beteendemönster där 

medvetenheten om preferenserna suddas ut mer och mer. (Liu-Thompkins, Tam, 2013). Det 

är alltså viktigt för marknadsförare att utvärdera vad det är som får konsumenter att 

återupprepa senaste köpet innan konsumenten utvecklat ett invant beteendemönster. Vidare är 

det inte endast preferenser som avgör huruvida en konsument utvecklar ett beteende. Faktorer 

som tillfredsställande och riskminimering, i vilka positiva attityder saknar betydelse, kan ligga 

till grund för återupprepande köp. (ibid.) Konsumenten kan i dessa fall välja ett 
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konsumtionsalternativ för att det tillfredsställer minimumkrav eller konsumtionsalternativ 

som konsumenten är familjär med för att minimera risk. 

 

Beteendeaspekten av varumärkeslojalitet är ett av flertalet områden som det forskats kring. Ett 

av dessa är köpfrekvens (buying frequency) som handlar om hur ofta en konsument handlar 

en produkt inom en specifik tidsram och hur detta påverkar konsumentens kommande 

köpbeteende. Konsumenter utvecklar och förstärker sina minnen av ett varumärke genom 

framförallt tre olika sätt: när konsumenten kommer i kontakt med marknadsföring, word-of-

mouth-aktioner och personlig erfarenhet av det specifika varumärket. Av de här tre olika 

tillvägagångsätten är det personlig erfarenhet som influerar minnen starkast, vilket innebär att 

konsumenter som köpt varumärket vid flertalet tillfällen tidigare utvecklat starkare minnen än 

dem som inte gjort detta. I förlängningen har dessa konsumenter utvecklat starkare 

associationer av varumärket och därmed förstärkt möjligheten till att oftare tänka på 

varumärket eller till och med köpa en produkt ifrån det specifika varumärket. (Romaniuk & 

Thiel, 2010). Det kan därmed anses viktigt för företag, kanske framförallt inom webb-TV-

sfären där konkurrensen är stor och konsumentens val av tjänst inte föregås av större 

efterforskningar, att få konsumenten att använda företagets tjänst ofta och därmed öka de 

positiva associationerna gentemot tjänsten på starkast möjliga sätt. I förlängningen kan detta 

öka varumärkeslojaliteten gentemot tjänsten.   

 

Köpfrekvens har av forskare använts för att beskriva varumärkeslojala beteenden. Odin, Odin 

& Valette-Florence menar att återupprepade köp av ett visst märke är, när konsumenten 

uppfattar en tydlig skillnad mot konkurrerande märken, det som karaktäriserar ett 

varumärkeslojalt beteende (Odin, Odin & Valette-Florence, 2001). Denna skillnad har av 

ovannämnda forskare kallats för varumärkeskänslighet, vilket Kim, Morris och Swait (2008) 

använde som måttstock för att skilja på äkta- och oäkta varumärkeslojalitet. Beroende på hur 

varumärkeskänslig en individ är går det att se hur oäkta eller äkta en individs 

varumärkeslojalitet är. 

 

Mao (2010) diskuterar fyra typer av varumärkeslojala konsumenter; fångna (captive), 

bekvämlighetssökare, nöjda (contented) och engagerade konsumenter. Konsumenten som är 

fången är lojal gentemot ett varumärke på grund av avsaknaden till möjligheten att konsumera 

substitut. Bekvämlighetssökaren respekterar inte nödvändigtvis varumärket utan ser till hur 

bekvämt tillförskaffandet/konsumtionen är av varumärkets produkter. Nöjda (contented) 
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kunder har positiv attityd till ett varumärke men har ej några intentioner till extra konsumtion. 

Slutligen, engagerade kunder, vilka är de perfekta kunderna, är aktiva både när det kommer 

till attityd och beteende. (ibid.). Att engagerade kunder ses som perfekta förstärks även av 

forskning inom området (Fournier 1998; Odin, Odin, & Valette-Florence 2001), vilken har 

argumenterat för nödvändigheten i att ta både attityd och beteende i beaktning när 

varumärkeslojalitet mäts, för att tydligt kunna skilja på lojalitet som är oäkta och lojalitet som 

går att lita på, så kallad äkta lojalitet.   

 

Den högt konkurrenssatta marknaden inom webb-TV, där ett stort utbud finns, försvårar 

konsumentens valprocess ifall hen inte har en stark attityd gentemot en specifik webb-TV-

tjänst. Ett beteende där konsumenten väljer en webb-TV-tjänst vid upprepade tillfällen, för att 

tjänsten vid tillfället erbjöd det som konsumenten önskade är en process som kräver en 

utvärdering och en åsikt om tjänsten hos konsumenten.. Av de här anledningarna är det viktigt 

för mediabolag som distribuerar webb-TV att sträva efter varumärkeslojalitet där både 

attityden och beteendet hos konsumenterna är lojala gentemot varumärket, det vill säga äkta 

varumärkeslojalitetet. Vi förklarar i stycket nedanför den modell som ligger till grund för vår 

undersökning. 

 

2.3 Modell - Äkta varumärkeslojalitet 

En genomgång görs i underavsnitten till detta avsnitt över Kim, Morris och Swaits (2008) 

befintliga modell, där vi förklarar de olika konstrukten var för sig. Vi förklarar sedan hur 

konstrukten hänger ihop i modellen och vad dem resulterar i. Avslutningsvis illustrerar vi vår 

valda undersökningsmodell som är en modifikation på Kim, Morris och Swaits (2008) 

modell. 
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Figur 1: Kim, Morris, Swait (2008) 

 

2.3.1 Äkta varumärkeslojalitet (True brand loyalty) 

Äkta varumärkeslojalitet innebär att konsumenten både är lojal i sitt beteende samt i sin 

attityd gentemot ett specifikt varumärke. En konsument som är äkta varumärkeslojal har en 

stark varumärkeskänslighet, det vill säga konsumenten känner och uppfattar en tydlig skillnad 

mot konkurrerande varumärken. (ibid.) 

 

2.3.2 Varumärkesengagemang (Brand Commitment) 

Ett engagemang kan förklaras som en känsla av psykologisk tillhörighet gentemot ett specifikt 

objekt eller en specifik åsikt (Raju, Unnava och Montgomery, 2009). En 

varumärkesengagerad individ känner sig bunden till ett varumärke och är mindre benägen att 

ändra på den positionen än en individ som inte är lika engagerad (ibid.). Ett lojalt agerande 

föregås av en intention till just det agerandet och att denna intention återkommer upprepade 

gånger. Varumärkeslojalitet bygger därmed på att en individ har en intention att köpa ett 

specifikt varumärke upprepade gånger. (Kim, Morris och Swait 2008). Denna intention kallas 

varumärkesengagemang, vilket i den här modellen ses som en beteendeintention föranledd av 

känslomässig och kognitiv övertygelse. Varumärkesengagemang är en nödvändig del i 

uppbyggnaden av varumärkeslojalitet. I Kim, Morris och Swaits modell (2008) ser vi att 

varumärkesengagemang är ett förled till ett lojalt varumärkesbeteende, istället för en direkt 

indikator eller ett mätinstrument på varumärkeslojalitet. Cunningham (1967) var en av de 

fösta som började titta på varumärkesengagemang som ett förled och ett viktigt konstrukt i 

vägen mot varumärkeslojalitet. Han klargjorde dock ingen skillnad på äkta och oäkta 
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varumärkeslojalitet, vilket görs i denna studie, och ett engagemang gentemot ett varumärke 

byggs upp av en attityd mot det varumärket. 

 

2.3.3 Attitydens styrka (Attitude Strength) 

Har konsumenter en extrem attityd gentemot ett varumärke kan detta påverka deras 

köpbeteende. Forskare har studerat relationen mellan attityd och intentionen till ett visst 

beteende. I denna modell används attitydens styrka som en faktor vilken kan influera 

uppbyggnaden av varumärkesengagemang. 

 

Attitydens styrka har i socialpsykologin förklarats som motståndskraften till attitydförändring, 

där en individ med hög motståndskraft har “stark attityd” och vice versa. Teorier som handlar 

om attitydens styrka är tillämpbara när man ska förklara hur varumärkeslojalitet byggs upp på 

grund av konceptets karaktärsdrag hållbarhet och förmåga att påverka (Krosnick och Petty 

1995). Krosnick och Petty (1995) menar i sin artikel att hållbar attityd kan ses som uthållig 

och motståndskraftig samt attitydens förmåga att påverka ses som något som influerar 

omdömet samt påverkar beteendet hos konsumenter.   

 

Kim, Morris och Swait (2008) förklarar i sin artikel att attitydens styrka är en faktor med 

många dimensioner. De använde fem olika dimensioner för att förklara attitydens styrka; grad 

av extremism, övertygelse, intensitet, kunskap och betydelse. “Extremism” handlar om i 

vilken grad en individ favoriserar produkter när hen utvärderar dessa. Om attitydens 

extremism ökar så hamnar individen längre ifrån neutralitet i hens attityd, och på grund av 

detta har begreppet ofta operationaliserats som avvikelsen ifrån det neutrala läget i 

exempelvis en attitydskala. Det är dock skillnad på attitydens extremism och attitydens styrka. 

En individ kan på en skala uppvisa en attityd med stark extremism men neutral styrka, eller, 

till exempel, en attityd med neutral extremism men väldigt stark styrka. De båda skiljer sig 

alltså åt i deras betydelse eftersom attitydens styrka beror på fler dimensioner än extremism. 

Övertygelse är en dimension av attitydens styrka som handlar om i vilken grad en individ är 

övertygad om hur korrekt hens attityd är. Intensitet handlar om hur starka en individs känslor 

är gentemot ett objekt. Kunskap handlar om hur individs samlade föreställningar om ett visst 

objekt påverkar attityden hos en individ gentemot det objektet. Slutligen handlar 

dimensionens betydelse huruvida en individ ser en viss attityd som personligt viktig för hen.  
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2.3.4 Varumärkesövertygelse (Cognitive Conviction & Affective 

Conviction) 

I studier kring attitydsstyrka har bland annat Abelson (1988) resonerat kring äkta attityder och 

svaga attityder. Han menar att att en förutsägbar äkta attityd grundar sig i övertygelse hos en 

indivivd, och att attityder utan övertygelse är svaga och oförutsägbara. Dessa övertygelser har 

kognitiva och affektiva källor och är tillsammans med lojalitetsintention det som påverkar en 

konsuments övertygelse om ett varumärke, vilket i sin tur är ett grundled mot 

varumärkeslojalitet (Jacoby och Chestnut, 1978). 

 

2.3.5 Varumärkestrovärdighet (Brand Credibility) 

Varumärkestrovärdighet är ett viktigt förled till konsumenters uppfattning om kvalitet, vilken 

risk det finns med att köpa ett specifikt varumärke och sparade kostnader när det kommer till 

informationsinsamling. Varumärkestrovärdighet grundar sig mycket i att konsumenten litar på 

det specifika varumärket. I Kim, Morris och Swaits (2008, s. 5) artikel presenteras Erdem och 

Swaits (1998) definition på varumärkestrovärdighet enligt följande: “trovärdigheten i 

positioneringen av en produkt i ett varumärke, vilket innebär att produkten ständigt levererar 

vad som lovas, och representerar den kumulativa effekt av trovärdigheten från alla tidigare 

marknadsföringsåtgärder som gjorts av det varumärket”. Vidare menar samma författare att 

varumärkestrovärdighet har två dimensioner; tillförlitlighet, vilket handlar om att det är 

tänkvärt att ett varumärke kan leverera det som utlovas, och expertis, vilket handlar om 

huruvida konsumenten anser att varumärket är kapabelt att levera det som utlovas. 

Följaktligen påverkar graden av varumärkestrovärdighet den grad av övertygelse en 

konsument har gentemot ett varumärke.  

 

2.4 Förklaring av modell  

Vi kommer i detta avsnitt förklara hur de olika stegen i modellen hänger ihop med varandra. 

Kedjan från konsumentens uppfattning om varumärkets trovärdighet fram till det att 

konsumenten kan anses som äkta varumärkeslojal.  

 

Konsumenten som är äkta varumärkeslojal (avsnitt 2.3.1), anser i grunden att varumärket har 

trovärdighet. Beroende på hur stark graden av konsumentens varumärkestrovärdighet (avsnitt 

2.3.5) är påverkas graden av varumärkesövertygelse (avsnitt 2.3.4), där ökad 
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varumärkestrovärdighet leder till ökad varumärkesövertygelse. Övertygelsen är uppdelad i två 

typer av övertygelse, affektiv och kognitiv övertygelse, vilka påverkar attitydens styrka hos en 

konsument. Attitydens styrka (avsnitt 2.3.3) består av fem olika dimensioner (se avsnitt 2.3.3) 

vilka formar en konsuments attityd gentemot ett specifikt objekt/varumärke. Beroende på hur 

stark attitydens styrka är påverkas engagemanget konsumenten har till varumärket, 

exempelvis genom att en stark attityd rationaliserar bort varumärken som konsumenten 

ogärna konsumerar och därmed stärks engagemanget hos konsumenten för ett fåtal eller 

möjligtvis endast ett varumärke. Ytterligare påverkar styrkan på affektiv och kognitiv 

övertygelse inverkan attitydens styrka har på en konsuments engagemang mot ett varumärke. 

Varumärkesengagemang (avsnitt 2.3.2) är det sista försteget till äkta varumärkeslojalitet. Om 

varumärkesengagemanget ökar hos en konsument ökar denne individs äkta 

varumärkeslojalitet mot det aktuella varumärket. (Kim, Morris och Swait 2008). Trovärdighet 

 varumärkesövertygelse (kognitiv samt affektiv)  attitydens styrka  

varumärkesengagemang  äkta varumärkeslojalitet. 

 

Kim, Morris och Swaits artikel (2008), från vilken vår undersökningsmodell härstammar, 

fastslår i slutsatsen att en starkare attitydstyrka hos konsumenterna leder till ett ökat 

varumärkesengagemang, vilket i sin tur påverkar graden av äkta lojalitet hos konsumenterna. 

(ibid.). 

 

2.4.1 Vald forskningsmodell 

Föregående avsnitt förklarar hur de olika delarna i vald modell korrelerar och hur de påverkas 

av varandra samt vad de slutligen resulterar i. Vi har i denna studie undersökt konsumenters 

grad av äkta lojalitet inom webb-TV med utgångsläge i attitydens styrka fram till äkta 

lojalitet. Vald undersökningsmodell illustreras därmed enligt följande: 
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Figur 2: Egen illustration av en delmodell från Kim, Morris & Swait (2008) 

 

Anledningen till att vi har valt att arbeta med denna del ur den ursprungliga modellen är då vi 

anser att det är intressant att mäta äkta varumärkeslojalitet inom webb-TV med utgångspunkt 

från attitydens styrka. Vårt exempelföretag TV4-Gruppen är ett stort och välkänt varumärke 

som vi anser samtliga av våra potentiella respondenter har kännedom om samt bildat sig en 

uppfattning om deras TV-kanaler. Inte minst på grund av att alla med största sannolikhet har 

tittat flera gånger på TV4 i sina liv. TV4play är en förlängning av TV4-Gruppens kanaler och 

program, vilket gör att personer går in med en relativt klar inställning till tjänsten från första 

början. Vi anser därmed att de två förstegen, trovärdighet och övertygelse om TV4play, 

existerar som ett resultat av tidigare erfarenhet av TV4. Därför är det för oss mer intressant 

och väsentligt att undersöka konsumenters attityder och engagemang till tjänsten, som ett led 

mot äkta varumärkeslojalitet.  

 

3. Metod 

I detta avsnitt behandlas de metodval som har genomförts för vår studie. Vi berättar om den 

valda forskningsmetoden och hur vi förberett oss inför enkätbyggandet. Vi går igenom vikten 

av reliabilitet och validitet med valda forskningsmetoder. Vi berättar om exempelföretaget 

TV4 och intervjun som legat till grund för vår ökade förståelse om webb-TV och dess 

funktioner. Vi förklarar operationaliseringen av våra teoretiska begrepp och avslutar med att 

föra en källkritisk diskussion.  
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3.1 Val av forskningsmetod och tillvägagångssätt 

Vi har valt att med hjälp av en intervju få förståelse kring lojalitetsbyggandet som används i 

arbetet med webb-TV och exempelföretaget TV4play. Vi har sedan för avsikt att genomföra 

en induktiv forskningsansats genom en enkätundersökning där vi har frågat konsumenter 

om vad de anser skapar lojalitet inom webb-TV.  

 

3.1.1 Intervju 

Intervjuns huvudsyfte var att utreda vilka lojalitetsstrategier som använts med tjänsten 

TV4play. Den ligger som grund för en generalisering av de svenska webb-TV-aktörerna. 

Intervjun var också tänkt att hjälpa oss få en djupare förståelse om webb-TV i allmänhet och 

hur strategiarbetet i syfte att skapa lojala konsumenter går till.  

 

Intervjun gjordes på plats i TV4-huset där vi ställt frågor till marknadskoordinatorn på digitala 

medier, Lisa Lundvall, inom TV4-Gruppen. Intervjun med Lundvall spelades in på två 

enheter, Iphones, och anteckningar fördes för att minimera risken att missa vital information 

eller att ett missförstånd skulle uppstå i efterhand (Saunders et al., 2009). Vi valde medvetet 

att inte skicka in frågorna till respondenten innan själva intervjun, då vi ansåg att spontana 

och ärliga svar var av yttersta vikt så att inte svaren speglar en förskönad verklighet (Saunders 

et al.,2009). Det finns dock risk att viss information kan ha utelämnats under intervjun på 

grund av detta beslut, vilket vi minimerade genom väl förberedda och noggrant utvalda frågor 

som behövdes för att erhålla tillräckligt med information. 

 

Vi genomförde en semi-strukturerad intervju, vilket lämpar sig bra då vi önskade undersöka 

hur lojalitetsstrategierna sett ut med TV4play, vi hade alltså ett syfte att undersöka ett 

område vilket motiverar vår forskningsmetod (Saunders et. al, 2009). Under vår semi-

strukturerade intervju hade vi en rad teman och förformulerade frågor, men vi hade även 

möjligheten att väva in ytterligare frågor för att undersöka och komma in på djupet i 

konversationen som följde. Följdfrågor uppkom och vi lät vår respondent styra diskussionen 

åt det håll denne ville, förutsatt att det höll sig inom ramen för vårt ämnesområde. Detta 

ledde till att vi fick svar på frågor som vi inte hade tänkt på innan intervjuns genomförande 

(Saunders et al., 2009).  
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3.1.2 Enkätundersökning 

I vår undersökning har vi ställt samma frågor i samma ordning till ett större antal personer och 

analyserat den data som fås ut för att eventuellt kunna se samband och dra slutsatser av 

materialet (Saunders et. al, 2009). Enligt Saunders är det viktigt att frågorna i en 

enkätundersökning måste vara precisa och vara väl anpassade för att få ut de svar som kan 

besvara frågeställningen i slutändan. Vi har arbetat med frågorna utifrån aspekten att de ska 

vara lätta att förstå samt att chansen för missförstånd från våra respondenter ska vara minimal 

(Saunders et al., 2009). Vi har även jobbat med frågorna med grundtanken att vår 

enkätundersökning inte bara ska vara enkel att förstå utan också intressant och tidseffektiv, 

samtidigt som den kan användas som verktyg för att besvara vår frågeställning. Då vår modell 

för att undersöka äkta lojalitet är en konstruktion av Kim, Morris och Swaits grundmodell har 

vi anpassat våra frågor så att de kan svara mot modellen på ett tillförlitligt sätt. Vi ansåg att 

deras frågor fungerar väl i vår undersökning och att skriften är verifierad då den publicerats 

och har blivit vetenskapligt granskad. Anledningen är för att vi vill uppnå en hög reliabilitet 

och validitet i vår undersökning och kunna få ut applicerbara svar till vår modell. Frågorna 

har också genomarbetats och anpassats efter vår intervju med TV4 för att kunna mäta och 

analysera svenska aktörers lojalitetsstrategier. 

 

För att vi ska kunna ställa väl formulerade frågor till ett större antal personer ansåg vi att en 

internetbaserad enkätundersökning var det bästa alternativet då man snabbt kan nå ut till ett 

stort nätverk och många potentiella respondenter, för att möjligöra generaliseringar med vår 

undersökning (Saunders et al, 2009). Vi valde att konstruera enkäten med hjälp av google 

docs, vilket är en tjänst över internet som kan användas till att skriva dokument och 

konstruera enkäter. Tjänsten är fördelaktig då man enkelt kan bjuda in hela kontaktnät via 

mail för att svara på enkäten samt länka adressen, där enkäten finns, till önskvärda kontakter 

eller på diverse forum. Vi skickade ut enkäten via facebook och till samtliga mailkontakter i 

våra kontaktlistor. För att locka respondenterna att svara på enkäten och väcka deras intresse 

gav vi en kortare bakgrundsförklaring till enkäten där vi beskrev vad den behandlade, att den 

skulle ta ungefär 5 minuter att genomföra samt att enkäten var helt igenom anonym. För att ta 

sig till enkäten bifogade vi en elektronisk länk, där de genom att trycka på den, kom direkt till 

enkäten. Vi kom fram till att 14 dagar torde vara tillräckligt länge för att få en hög 

respondentfrekvens då många skulle hinna se mailet/meddelandet och kunna besvara enkäten. 

Vi lät den ligga ute i 14 dagar på Facebook i en grupp där vi bjöd in alla våra kontakter att ta 
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del av den och de vi skickade enkäten till via mail hade lika många dagar på sig att svara 

innan vi stängde enkäten. I slutet av perioden hade vi fått ihop 174 svar.  

3.2 Undersökningens trovärdighet  

3.2.1 Intervju 

Under intervjun med Lisa Lundvall använde vi oss av öppna frågor för att minimera risken 

att våra frågor skulle fläckas av åsikter. Det är ett bekymmer med kvalitativa intervjuer där 

partiskhet hos intervjuaren och/eller den som blir intervjuad kan orsaka en viss vinkling av 

frågorna respektive svaren (Saunders et al., 2007). Det här hade vi i åtanke när vi 

analyserade informationen vi erhöll från vår intervju och när vi formulerade frågorna. 

Öppna frågor använde vi för att vårt intervjuobjekt skulle få förklara och beskriva hur 

digitala medier (avdelning inom TV4-gruppen) arbetat mot att skapa lojala konsumenter till 

TV4play och TV4play premium, utan att vi tar ståndpunkt i frågan eller att frågan i sig leder 

intervjuobjektet mot ett specifikt svar (Saunders et. al, 2009). De öppna frågorna följde vi 

upp med utforskande frågor för att få nödvändiga fördjupningar inom specifika områden 

som intervjuobjektet ej förklarat tillräckligt samt områden som intervjuobjektet ej berört 

med svaren på de öppna frågorna (ibid., 2009). 

 

Inför intervjun var vi medvetna om risken med respondent-effekten, att intervjuobjektet kan 

påverkas av intervjuledaren och därav resultera i att felaktig information delas. Vidare kan 

intervjuobjektet undvika att svara på frågor eller delar av undersökningen som vi som 

intervjuledare gärna vill behandla, på grund av osäkerheten kring intervjun i sig (Saunders 

et. al., 2007). Detta var något som vi var förberedde oss på genom att hålla god 

mailkorrenspondens innan utförandet av intervjun, där vi förklarade vad intervjun kommer 

att handla om, samt ett professionellt genomförande av intervjun. Vi anser att detta 

fungerade då vi fick känslan av att intervjuobjektet kände sig trygg i situationen samt att vi 

fick svar som kändes relevanta och rimliga i relation till information vi hade införskaffat sen 

tidigare.  

 

Det är viktigt att diskutera och analysera huruvida respondenten gav oss den fullständiga 

informationen eller om denne medvetet höll tillbaka på vissa punkter, för att få en så 

fullständig bild som möjligt av det undersökta området. Detta var något som vi var 
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medvetna om när analys av informationen gjordes och vår enkät konstruerades. Vidare var 

vi noggranna med att inte färgas av eventuella överdrivet positiva uttalanden om TV4play 

från intervjuobjektets sida, för att istället objektivt granska insamlad information och 

använda den på ett sätt som ger en korrekt bild av verkligheten. (Specialpedagogiska 

Institutionen, 2013) 

 

3.2.2 Enkäten 

Enkätfrågorna har genomarbetats noggrant från vår sida för att de ska hålla hög validitet och 

reliabilitet (Validitet, 2014). För att erhålla hög reliabilitet och validitet formulerade vi 

frågorna så att respondenterna skulle uppfatta frågorna på samma sätt som vi hade som 

avsikt och att respondenternas svar senare skulle uppfattas av oss enligt deras 

avsikt (Saunders et. al., 2007; Specialpedagogiska Institutionen, 2013). Vi testade vår enkät 

på en pilotgrupp bestående av fem personer, i olika åldrar, vilka vi valde med intentionen att 

välja så olika persontyper som möjligt för att med deras feedback göra vår enkät universal 

och förståelig.  

 

Vi konstruerade vår enkät med olika typer av frågor beroende på vad den specifika frågan 

ämnade undersöka.  Avsnittet där vi frågade om respondenternas åsikter var av stängd 

karaktär, där endast ett eller ett fåtal svarsalternativ ges till respondenten. Det ställer mer 

krav på oss som konstruerat enkäten, då svarsalternativen måste vara tydliga och neutrala. 

Svarsalternativen bör absolut inte vara ledande, då detta skadar resultatets validitet. Valet av 

stängda frågor ger oss också möjligheten att minimera olika typer av svar, vilket förenklar 

vår analyseringsprocess då vi har ett förutbestämt antal variabler på varje fråga. (Saunders et 

al., 2009).  Nästan alla av dessa stängda frågor var betygsfrågor, vilka bör användas när man 

frågar om åsikter hos respondenterna. Betygsfrågor är även specifikt användbara för att 

mäta konsumenters lojalitet, vilket denna undersökning har som avsikt att göra. Frågorna 

var konstruerade med en betyg-skala i Likert-stil, där vi använde en sju-gradig skala för att 

få en bred och tydlig distinktion mellan det lägsta alternativet och det högsta. Vi använde 

oss av numeriska frågor där siffrorna speglade respondentens attityd eller känsla inför ett 

påstående/fråga, där “ett” fick symbolisera negativ inställning, “sju” positiv inställning och 

“fyra” neutral inställning. Det sistnämnda var vi noga med att poängtera och förtydliga i 

frågorna som ställdes, för att eliminera missförstånd av frågorna och därmed hela 

undersökningens validitet och reliabilitet. (Saunders et al., 2009). 



22 
 

 

3.3 Vårt exempelföretag - TV4 

TV4 är en av de populäraste kanalerna i Sverige och startade sina sändningar i september 

1990 via satellit och kabel-TV. Kanalen blev Sveriges första enskilda kommersiella TV-

kanal med bas i Sverige och finns med i de flesta basutbud av TV-tjänster (TV4gruppen, 

2013). TV4 bytte senare namn till TV4-Gruppen och är idag Sveriges största kommersiella 

TV-hus. 2009 lanserades webb-TV-tjänsten TV4play, vilken blev snabbt populär och ett 

komplement till den vanliga TV-tablån. En undergrupp till TV4-Gruppen, Digitala Medier, 

upprättades och fick ansvaret över webb-TV-tjänsterna. TV4play samlar allt rörligt material 

från hela TV4-gruppen under ett och samma paraply som distribueras ut från denna 

plattform. Den öppna delen är gratis och reklam-finansierad där tittarna kan se ett program 

efter dess sändningstid i upp till sju dagar. De har även lanserat en betaltjänst, TV4play 

Premium, där allt gratisutbud samt ett större arkiv med TV4-Gruppens tidigare program från 

alla 11 kanaler finns tillgängligt. Premiumtjänsten är reklamfri med bättre bild- och 

ljudkvalitet än vad som erbjuds i gratisversionen. (TV4gruppen, 2013). Man bör sträva efter 

och uppmuntra konsumenter att bli premiumkunder, då en betalande kund är i regel en 

återkommande användare av tjänsten, eftersom intresse bör ligga i att utnyttja tjänsten under 

den abonnemangsperiod som betalas för. Denna konsument har indirekt i valet av TV4play 

Premium valt bort andra alternativ och bör kunna ses som en konsument med positiva 

åsikter gentemot tjänsten. Ökar premiumkunderna minskar beroendet av annonsintäkter och 

fokus kan läggas på att förbättra utformningen samt strategierna med tjänsten, vilket i 

längden kan öka lojaliteten och få kunder att känna sig mer äkta varumärkeslojala. 

Anledningen till att vi valde TV4 som vårt exempelföretag för att förstå den svenska webb-

TV-branschen har till största del med att göra att det är det största kommersiella TV-huset i 

Sverige. De har en väldigt stor bredd och är som ett mellanting mellan SVT och TV3, TV5 

etc. då det är en kommersiell TV-kanal som sänds från Sverige och lyder under svensk 

lagstiftning.  
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3.4 Intervju med marknadskoordinator på TV4 

Vi har valt att genomföra en intervju med en expert inom området för att öka vår kunskap 

inom det specifika området webb-TV och vilka lojalitetsstrategier som används gentemot 

konsumenterna.  Intervjun har legat till grund för vilka frågor vi lyft fram och undersökt i och 

med vår enkät. TV4play har i detta arbete blivit en aktör som får generalisera branschen inom 

webb-TV på den svenska marknaden. Detta för att en undersökning av fler aktörer inte får 

plats inom ramen för detta arbete utan är något som man får undersöka vidare eller vid 

replikering av detta arbete för att undersöka sanningsgraden i resultatet. 

 

Vi åkte till TV4-huset i Stockholm för att utföra en intervju med marknadskoordinatorn på 

TV4play, Lisa Lundvall, som arbetat med webb-TV ända sedan dess lansering 2009. Vi 

började diskutera lojalitet och hur viktigt en lojal kundbas är för en TV-kanal, och i synnerhet 

för en webb-TV-kanal. Inom avdelningen för digitala medier kategoriserar de lojala kunder 

som antingen betalande premiummedlemmar eller konsumenter som brukar tjänsten dagligen. 

De ser att konsumenter i deras huvudsakliga målgrupp, 18-44 år, är också de mest lojala sett 

till antalet abonnemang. 

 

Vi fortsatte sen med att diskutera vikten av en lojal kundbas och hur TV4play arbetar med att 

skapa en sådan. Där framkommer det att de ser både betalande kunder och återkommande 

konsumenter som en god inkomstkälla men där vikten ligger på att försöka få de 

återkommande kunderna att bli betalande. Detta för att skapa en stabil och ständig 

inkomstkälla vilket enligt Lundvall är huvudfokuset hos TV4play. Arbetet med att få 

konsumenter att bli lojala och återkommande kunder bygger enligt Lundvall på ett ständigt 

förbättrande och uppgradering av tjänsten för att ligga i framkant och stå sig i konkurrensen 

mot de andra aktörerna på marknaden. Hon menar dock att det framförallt finns tre 

huvudområden där ett större fokus finns. Dessa är programutbudet på tjänsten, hur pass 

användarvänlig tjänsten är samt hur bra kvalitet på streamen är. Enligt deras interna 

kundundersökningar är dessa tre de mest efterfrågade bland deras kunder. 

 

Diskussionen går sen vidare mot den hårda konkurrensen och de andra aktörerna som verkar 

på den svenska marknaden. Vi undrade hur TV4play försökte särskilja sig från de andra 

aktörerna och vad som får en konsument att välja just deras play-tjänst. Lundvall menar här 
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att de fokuserar väldigt mycket på sitt programutbud, och försöker synas på platser som 

anknyter till vad de har att erbjuda i form av annonser och inslag. Hon avslutar dock med att 

säga att deras programutbud talar för sig självt. 

 

Vi avslutar sen diskussionen med att koppla tillbaka till lojalitetsaspekten och vilka 

svårigheter de ser med att kunna inneha lojala kunder. Lundvall menar att det generellt är 

svårt att skapa lojala kunder samtidigt som att förväntningarna hos konsumentgruppen är 

väldigt höga vad det gäller kvalitet och utbud. Den äldre generationen har idag svårt med 

tekniken och att förstå vad webb-TV kan erbjuda dem. Samtidigt finns det även ett problem 

hos en yngre målgrupp som vill att allt ska vara gratis och inte är intresserade av att betala en 

månadsavgift utan låter reklamen betala för sig. Det är ett problem ur ett långsiktigt 

perspektiv då TV4play hellre ser en månadsmässig ständigt inflöde då det ger en mer stabil 

verksamhet och mindre fokus på annonsering. 

 

Diskussionen med Lisa Lundvall har legat till grund för en del enkätfrågor och en djupare 

förståelse inom lojalitetsaspekten för webb-TV generellt på den svenska marknaden. Vi anser 

att det finns skäl att tro att de flesta aktörerna har ungefär en liknande syn på de svårigheter 

och utmaningar som finns vilket har gjort att vi valt att använda TV4 som ett exempel-fall för 

att svara gentemot hela den svenska webb-TV-marknaden. Givetvis kan andra aktörer ha ett 

annorlunda fokus men vi har i och med detta arbete och denna intervju fått insikten om att de 

tre huvudfokus-områdena som Lundvall pratade om är generellt för alla aktörer. Vi har i 

enkäten valt att fokusera på programutbud, användarvänlighet och kvalitet på streamen som 

de tre huvudsakliga fokusområdena med tjänsten. 

 

3.5 Operationalisering 

Tabell där varje fråga finns och vilket konstrukt den mäter finns bifogad under 8.1.  

3.5.1 Enkät 
Vi inledde vår enkät med allmänna frågor, frågorna 1-7, där vi frågade om ålder för att se i 

vilken grad som respondenterna infaller inom TV4play’s huvudsakliga målgrupp, 18-44 år. 

Majoriteten av våra respondenter var inom samma ålder som TV4play’s huvudsakliga 

målgrupp, vilket vi ser som positivt då undersökningen blir mer relevant då den undersöker 
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och analyserar den konsumentgrupp med störst majoritet brukare av tjänsten. Vi frågade även 

i inledningsfrågorna om respondenterna ägde en teknisk enhet som kan nyttja tjänsten webb-

TV, samt allmänt om deras webb-TV-vanor. Detta gjorde vi för att snabbt få överblick över 

konsumenternas vana kring- och möjligt till att använda tjänsten, för att säkerhetsställa att vårt 

valda ämnesområde var relevant att undersöka. 

 

Fråga 8-11 behandlade den första delen som vi valde att undersöka ifrån den teoretiska modell 

som presenterats tidigare i uppsatsen, “attitydens styrka”. Här konstruerade vi fyra frågor, en 

fråga per dimension av “attitydens styrka” som ansåg viktigast. Vi valde bort dimensionen 

“betydelse”, eftersom vi ansåg att dimensionen inte berör vårt ämnesval. Attityder som är 

personligt viktiga (“betydelse”) anser vi mer intressanta att undersöka när det handlar om hur 

konsumentval uppfattas av omvärlden, exempelvis valet av klädesmärken, där känslor av 

prestige eller tillhörighet är betydligt vanligare än konsumenters val av webb-TV-tjänst. 

 

Frågorna 12-19 behandlar nästa del ur den teoretiska modellen, “varumärkesengagemang”. 

För att utreda varumärkesengagemanget gentemot TV4play konstruerade vi frågor som 

utreder respondenternas intentioner med tjänsten, då intentioner att vid upprepade tillfällen 

konsumera en tjänst visar på ett varumärkesengagemang. Frågorna innehåller även alternativ 

om vilka attribut som är viktigast med tjänsten.  Vilka attribut som gick att välja på när 

respondenten svarade på frågan, valdes efter det att intervjun med Lisa Lundvall genomförts, i 

vilken hon sade att kvalitén på streamingen, tydlig hemsida för tjänsten och ett brett utbud är 

det det mest centrala i lojalitetsarbetet med webb-TV-tjänster. Respondenterna fick ange åsikt 

på alla attributen för att vi skulle se vilket som väger tyngst och ifall fler attribut var viktiga 

för en specifik åsikt. Vi ville också se vilka attribut som var mindre viktiga. 

 

Frågorna 20-26 handlar om varumärkeslojalitet och äkta varumärkeslojalitet, vilka 

tillsammans med frågorna 8-19 ligger som underlag i analys och slutsats för att avgöra graden 

av lojalitet hos dagens konsumenter av TV4play, samt vilka attribut med tjänsten som 

påverkar deras lojalitet. Fråga 20 och 21 behandlar varumärkeskänslighet, vilka utreder 

graden av äkta lojalitet hos respondenterna. Vi hade fler alternativ av attribut i frågorna 20-26 

än i tidigare frågor. Det beror på att vi frågade om betaltjänsten TV4play premium, i vilken 

fler funktioner inkluderas än i gratisversionen samt att tjänsten är avgiftslagd, vilket var ett 
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attribut respondenten kunde välja bland. Valet av nya attribut gjordes med informationen om 

TV4play premium som vi erhöll från intervjun med Lisa Lundvall. Respondenterna fick ange 

sin åsikt på flera av attributen. 

3.6 Källkritisk diskussion 

Det område vi undersöker är expansivt och vi har försökt hitta källor som är relativt nya för 

att följa utvecklingen inom området webb-TV och lojalitet. För att kunna öka vår kunskap 

inom webb-TV-området fann det vi lämpligt att hålla en intervju med en expert inom 

området. Vi anser att intervjun var essentiell då området är relativt nytt ur ett vetenskapligt 

perspektiv och att mycket information inte finns tillgängligt på andra sätt. Framförallt är de 

strategier mediabolagen använder svåra att finna information om på något annat vis än att 

genomföra en intervju. Vårt intervjuobjekt var precis den person vi behövde träffa för att 

kunna gå vidare med enkätbyggande och vidare i undersökningen då vi fick svar på hur de gör 

för att försöka skapa äkta lojalitet. 

 

Internetkällorna vi har använt oss av är främst från källor som “Myndigheten för radio och 

TV” och “Statistiska centralbyrån” som får anses som säkra och objektiva då de är statligt 

operativa. Vi har även använt oss av information från TV4-gruppens hemsida vilket får anses 

sanningsenliga efter hårdare granskning från vår sida.  

 

Vi har under arbetets gång fokuserat mycket kring Kim, Morris och Swaits vetenskapliga 

undersökning då vår modell bygger på deras ursprungsmodell. Det har gjort att vi ställt högre 

krav på oss själva att granska deras arbete utförligt och försöka se med kritiska ögon på de 

frågor vi använt oss av och den teori vi bygger vår undersökning på.  Att vi använt oss av ett 

flertal av deras frågor i vår enkät är något vi diskuterat och vi anser att frågorna är väl 

konstruerade och verifierade, vilket känns berättigat då arbetet har blivit vetenskapligt 

granskat och publicerat. Risken för att vi som författare skulle ha missuppfattat någon fråga 

får anses som minimal då vi satt oss in i Kim, Morris och Swaits arbete och arbetat igenom 

frågorna ett flertal gånger. Modellen vi använder oss av i undersökningen är en del av nämnda 

författares ursprungsmodell. Vi anser att den går att använda i vårt arbete då vi har samma 

mål med undersökningen som dem, att finna äkta lojalitet. Deras modell utgår ifrån att man 

kan välja vilket varumärke som helst och sen med hjälp av modellen och frågor vid varje steg 
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avgöra huruvida man kan gå vidare mot äkta lojalitet. Anledningen till att vi har använt oss av 

de tre slutstegen som modell är för att TV4 redan är ett etablerat märke vilket gör att de tre 

förstegen med trovärdighet och övertygelse inte ansågs nödvändiga i vår undersökning. Detta 

styrks av det faktum att alla respondenter i vårt pilottest visste vad TV4 är för något samt 

ansåg att det är ett trovärdigt företag. Det gjorde att vi kapade modellen och fokuserade på 

den nuvarande med de tre slutstegen. Se även avsnitt 2.4.1.   

 

En diskussion kan även föras angående bredden på den demografiska profilen hos våra 

respondenter i enkäten. En majoritet är universitet- och högskole-studenter då dessa är lättare 

att nå via de sociala medierna där vår enkät cirkulerade. Vi har detta i beaktande men vi har 

försökt att nå ut till andra demografiska grupper för att få en bredare bild av hur 

lojalitetsaspekten ser ut för att kunna ge en mer generell bild då det har varit målet med 

uppsatsen. Dock kommer slutsatsen troligen bli att det speglar verkligheten mer för en 

målgrupp som studerar vid universitet eller högskola än för den breda populationen.  

 

4. Resultat 

4.1 Resultat av enkätundersökning 

Vi undersöker varje enskild del ur vald undersökningsmodell var för sig, för att tydligt se 

resultatet av de olika delarna och hur de påverkar varandra. Exempelfallet i vår undersökning 

är TV4play som svarar som en webb-TV-aktör gentemot den svenska webb-TV-marknaden. 

Alla figurer i detta avsnitt är från vår enkätundersökning.    

 

4.1.1 Attitydens styrka 

Enkätundersökningen visar att 73% av respondenterna har en låg favorisering av TV4play och 

60% av dessa svarar att dom inte alls favoriserar TV4play framför övriga bas-TV-kanalers 

webb-TV. Det visar sig att 11% svarar neutralt och därefter minskar antalet respondenter för 

varje svarsalternativ som är närmare alternativet: att en favorisering stämmer helt och hållet. 

Resultatet av detta innebär att attitydens extremism hos majoriteten av respondenterna är låg. 

(Se figur 1). 

 

 

 



28 
 

Favoriserar du TV4play framför andra webb-TV baserade kanaler? (Figur 1) 

 

 

Vi kunde inte urskilja en tydlig skillnad kring respondenternas kunskap om tjänsten TV4play, 

då samtliga svarsalternativ valdes av 10-20% av respondenterna. Resultatet från mätningen av 

respondenternas åsikt om huruvida de anser sig ha tillräckligt med kunskap om TV4play för 

att göra deras attityd rättvisa eller ej, visar att 55% svarade, med nästan jämn fördelning, på 

något av de tre högsta alternativen. Därmed anser 55% att deras kunskap är tillräcklig eller 

nästan tillräcklig för att göra deras attityd mot TV4play rättvisa. Andelen neutrala var 11% 

och resterande ansåg att dem behövde mer kunskap för att göra deras attityd rättvisa.  

 

Respondenterna visade med tydlig majoritet att deras känslor för TV4play är neutrala 

avseende attitydens intensitet, då 47% av alla respondenter valde det neutrala 

svarsalternativet. Starka eller mycket starka känslor hade 24% av respondenterna och 28% 

valde att  dom har svaga eller mycket svaga känslor för TV4play (Se Figur 2). 

 

Hur starka är dina känslor gentemot TV4play? (Figur 2) 
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4.1.2 Varumärkesengagemang 

Inledningsvis frågade vi om respondenternas känsla av tillhörighet mot TV4play. Här fick vi 

se att en klar majoritet, 90% av respondenterna, inte kände tillhörighet. Av de 10% som kände 

tillhörighet svarade 74% antingen neutralt eller att dom lätt ändrar på denna känsla av 

tillhörighet (Se figur 3).  

Känner du en större tillhörighet gentemot TV4play än mot andra bas-TV-kanalers webb-TV tjänst? (Figur 3) 

 

 

För att utreda respondenternas framtida intentioner med TV4play frågade vi om huruvida 

deras associationer var positiva eller negativa gentemot tjänsten. Resultatet visade att 59% av 

respondenterna svarade “ja”, det vill säga att de hade positiva associationer mot TV4play. (Se 

figur 4) Det här berodde främst på TV4play’s programutbud, då 57% av de som svarade “ja” 

ansåg att det hade stor inverkan på deras positiva tankar (Se figur 5). 25% svarade neutralt i 

frågan. 45% av respondenterna som svarade “ja” ansåg att kvaliteten på streamen (ljud- och 

bildkvalitet) hade stor inverkan på deras positiva tankar och 36% svarade neutralt. Slutligen 

ansåg 42% av de som svarade “ja” att användarvänligheten hade stor inverkan på deras 

positiva associationer och 29% svarade neutralt.  

Har du positiva tankar gentemot TV4play när du tänker på deras webb-TV? (Figur 4) 
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Programutbud [Om "Ja" på om du har positiva tankar gentemot TV4play, beror detta på:] (Figur 5) 

 

 

Vad vi kan se, av ovanstående genomgång, är att programutbudet är det som påverkar 

majoriteten av respondenterna med positiva associationer starkast. Av respondenterna som 

svarade “nej” på frågan var även där programutbudet det som vägde starkast på majoritetens 

negativa associationer, då 47% svarade att det hade stor inverkan, varav 24% ansåg att det 

hade mycket stor inverkan, och 20% svarade neutralt. Kvaliteten på streamen och 

användarvänlighet var inte viktiga som orsaker till majoritetens negativa associationer, då en 

klar majoritet, 79 respektive 75%, svarade neutralt eller ingen inverkan på de två alternativen 

(Se figur 6). 

Har du någon intention att se program via TV4play vid upprepande tillfällen i framtiden? (Figur 6) 

 

 

Intention att vid upprepande tillfällen i framtiden titta på program via TV4play fanns hos 48% 

av respondenterna. Av dom här respondenterna svarade 81% att programutbudet har stor 

inverkan på deras intention, varav 30% svarade att det har mycket stor inverkan. Kvaliteten på 

streamen var ett mindre viktigt attribut i frågan, där 27 % svarade neutralt och 40% ansåg att 

kvaliteten på streamen hade inverkan på deras intention. Likaså attributet användarvänlig 
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hemsida, då 24% svarade neutralt och 38% som ansåg att användarvänligheten hade inverkan 

på deras intention att använda tjänsten TV4play vid upprepade tillfällen i framtiden.  

Respondenterna som svarade “nej” ansåg även de att programutbudet hade starkast påverkan 

på deras intentioner med framtida bruk av tjänsten. 16% svarade neutralt och 48% ansåg att 

programutbudet har inverkan. De här respondenterna ansåg också att kvaliteten på streamen 

hade låg inverkan, 23% svarade neutralt och 63% låg inverkan samt att användarvänligheten 

hade låg inverkan, då 19% svarade neutralt och 62% låg inverkan.  

 

En klar majoritet, 90%, ansåg att de inte kände tillhörighet till TV4play. Trots detta var det 

ändå 59 % som ansåg sig ha positiva associationer med tjänsten och nästan hälften av 

respondenterna hade intentioner att bruka tjänsten vid upprepade tillfällen i framtiden.  

 

4.1.3 Äkta varumärkeslojalitet  

Flertalet av våra respondenter, 48%, svarade att dom aldrig använder TV4play och 45% 

svarade att de brukar tjänsten 1-2 dagar i veckan (Se figur 7). I inledningsfrågorna fick vi svar 

på att 85% av respondenterna tittar på webb-TV minst 1-2 gånger per vecka, majoriteten av 

de här respondenterna tittar på webb-TV fler gånger än 2 per vecka (Se figur 8). Det här visar 

att det finns ett stort antal potentiella konsumenter som ännu inte brukar TV4play. Dock kan 

vi se tendenser till lojalitet då 51% av respondenterna uppvisar ett lojalt beteende, då de varje 

vecka använder tjänsten. Vidare var det endast 3% av respondenterna som var 

premiumkunder i dagsläget. 88% svarade att det inte var troligt att de skulle bli det i 

framtiden, varav 69% svarade att det inte alls var troligt. För att överväga att bli premiumkund 

ansåg majoriteten av respondenterna att följande tre attribut måste förbättras; programutbudet 

(31%), billigare premiumavgift (29%) och kvalitet på streamen (14%).  

Hur ofta tittar du på TV4play? (Figur 7) 
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Hur ofta tittar du på webb-TV under en vecka? (Figur 8) 

 

Resultatet på frågan om vad som måste förbättras med TV4play för att respondenternas 

konsumtion av tjänsten ska öka gav information om att 75% av respondenterna ansåg att 

programutbudet måste förbättras. Av de här respondenterna ansåg 47% att programutbudet 

måste förbättras mycket. Kvaliteten på streamen och användarvänligheten svarade 23% 

respektive 25% att det är okej som det är och resterande svarade nästan jämnt fördelat på 

övriga svarsalternativ på båda attributen.  

 

En klar majoritet av respondenterna, 82%, svarade att TV4play inte är det första de tänker på 

när ett TV-program ska streamas. 57% procent av det här respondenterna svarade att det 

stämmer inte alls (Se figur 9). Vidare så ansåg 93% av våra respondenter att TV4play inte är 

en bättre webb-TV-tjänst än övriga bas-TV- kanalers webb-TV (Se figur 10).  

 

 

Är TV4play det första du tänker på när du ska streama ett tv-program via webb-TV? (Figur 9) 
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Uppfattar du TV4play som en bättre webb-TV än övriga bas-TV-kanalers webb-TV (Figur 10) 

 

 

 

 

5. Analys 

5.1 Attitydens styrka  

Teorin om extremism handlar om i vilken grad en individ favoriserar en produkt och om 

extremismen ökar hamnar individen längre ifrån neutralitet i hens attityd (Kim, Morris och 

Swait 2008). Resultaten från vår undersökning visade att majoriteten av våra respondenter 

inte alls favoriserade TV4play. Följaktligen finns det en stark grad av negativ extremism hos 

majoriteten av respondenterna. De fåtal av respondenterna (2 %) som svarade att en 

favorisering av TV4play stämmer helt in på deras preferenser har således en stark grad av 

positiv extremism. Intressant att diskutera är huruvida de personerna med negativ extremism 

kan omvandla sin inställning till positiv ifall attributen eller utformningen av en webb-TV-

tjänst förändras? I sådant fall kan en majoritet av konsumenterna av webb-TV-tjänster bilda 

en stark positiv extremism gentemot den typen av tjänster och därmed i förlängningen en 

starkare styrka i deras attityd. 

 

Det visade sig att kunskapen om tjänsten i sig och ifall denna kunskap var tillräcklig för att 

göra konsumenternas attityd gentemot tjänsten rättvisa, var relativt osäker. Kunskap och 

övertygelse gentemot ett objekt hjälper till att forma en konsuments attityd och huruvida stark 

den blir gentemot objektet (Kim, Morris och Swait 2008). Det vi kan se utifrån den jämna 

fördelningen av svar på de två områdena kunskap och övertygelse är att de är tydliga 

förbättringsområden som mediabolagen bör ta i beaktning för att förbättra möjligheterna till 

att konsumenternas attityd styrka stärks. Därigenom förbättras även möjligheterna till att 
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skapa äkta lojalitet. Om vårt fallföretag TV4-Gruppen, Sveriges största kommersiella TV-hus 

(TV4gruppen, 2013), har problem med att förmedla kunskap om deras tjänst, finns det stor 

anledning att tro att övriga aktörer på marknaden har likartade problem. Mediabolagen bör 

därför arbeta med informationsspridning för att öka konsumenternas medvetenhet och 

möjligtvis deras övertygelse om den tjänsten. Resonemanget styrks av Ba (2001) som menar 

att konsumenter med god kunskap om en tjänst stärker tjänstens trovärdighet och därmed 

attitydens styrka.  

 

Våra resultat visar att idag finns det konsumenter med mycket kunskap om webb-TV-tjänster 

och tillräcklig mycket för att vara övertygade om att deras attityd är korrekt. Det finns dock 

stora delar av konsumenterna som är osäkra i frågan.     

 

Respondenternas intensitet gentemot TV4play, det vill säga hur starka deras känslor är till 

tjänsten (Kim, Morris och Swait 2008), var överlag neutrala. Då 80 % av respondenterna 

svarade neutralt eller på något av svarsalternativen närmast neutralt, anser vi att 

intensitetsnivån är låg. Ingen av känslorna, mycket negativa eller mycket positiva, var 

närvarande hos en betydande del av konsumenterna, vilket vi ser som anledning att tro att 

starka känslor gentemot webb-TV-tjänster är ett relativt ovanligt fenomen hos dagens 

konsumenter. Här finns det således incitament för mediabolagen att förbättra sina tjänster och 

konstruera tjänsterna, exempelvis, mer som ett community där användaren får vara mer aktiv 

och delaktig, varpå hen eventuellt formar starkare känslor gentemot en specifik webb-TV-

tjänst. Detta styrks av Louisa Ha’s (2002) tidigare redovisade teorier om att erbjuda en webb-

TV där interaktivitet stimuleras genom exempelvis möjligheten att diskutera TV-program 

med övriga konsumenter och ventilera åsikter med TV-bolaget som tillhandahåller webb-TV-

tjänsten.  Utifrån dessa resonemang fastslår vi att attitydens styrka påverkas svagt eller inte 

alls av intensitetsnivån hos majoriteten av konsumenterna på den svenska marknaden 

gentemot webb-TV-tjänster. 
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5.2 Varumärkesengagemang  

Möjligheten att känna psykologisk tillhörighet gentemot en webb-TV-tjänst bekräftas av det 

faktum att 10 % av våra tillfrågade konsumenter känner en känsla av större tillhörighet till 

TV4play än mot andra bas-TV-kanalers webb-TV. Det här visar dels att möjligheten för en 

konsument att känna psykologisk tillhörighet till en webb-TV-tjänst finns, men också 

möjligheten att känna en större tillhörighet till en specifik webb-TV-tjänst än mot andra 

likartade tjänster. Det här överensstämmer med Kim, Morris och Swaits (2008) teorier om 

varumärkesengagemang och därmed stärks den äkta lojalitetens potential hos webb-TV-

konsumenter, då de här 10 % av konsumenterna troligtvis har stark varumärkeskänslighet 

(ibid.). 

 

Delar av den klara majoritet, 90 %, som inte kände större tillhörighet gentemot TV4play hade 

även intentioner att använda tjänsten vid upprepade tillfällen. Det antar vi på grund av det 

faktum att 48 % av våra respondenter svarade att de hade intention att använda TV4play vid 

upprepade tillfällen i framtiden. Alltså har flera av respondenterna från ovan nämnda 90 % en 

intention att bruka tjänsten vid upprepade tillfällen i framtiden. Konsumenten behöver alltså 

inte känna större psykologisk tillhörighet till en specifik webb-TV-tjänst gentemot andra 

likartade tjänster för att ha intentioner för återkommande bruk. Om vi antar att samma 

individer som känner större psykologisk tillhörighet till TV4play även har intentioner för 

återkommande bruk av tjänsten, innehar 10 % av ovan nämnda 48 %, starkare 

varumärkesengagemang och större potential för ett äkta varumärkeslojalt beteende. Detta för 

att dem uppfyller de kriterier som Kim, Morris och Swait (2008) menar att ett 

varumärkesengagemang består av.  

 

Det vi kan säga utifrån resonemangen ovan är att ett starkt varumärkesengagemang, som 

bidrar till att stärka graden av äkta lojalitet, kan uppstå och existerar hos en minoritet av 

dagens konsumenter av webb-TV. Det är med andra ord angeläget för mediabolagen att 

diskutera och analysera åtgärder som bör tas för att stärka övriga konsumenters känslor av 

tillhörighet och intentioner att vid upprepade tillfällen bruka deras specifika tjänst. Därigenom 

förbättras möjligheterna till att erhålla konsumenter med äkta lojalitet.  
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5.3 Äkta varumärkeslojalitet 

Varumärkeskänsligheten, alltså att en konsument känner och uppfattar en tydlig skillnad mot 

konkurrerande varumärken (Kim, Morris och Swait 2008), var gentemot TV4play låg. Endast 

4 % är konsumenter med en stark varumärkeskänslighet gentemot TV4play. De här 

konsumenterna kan med andra ord känna en stark varumärkeskänslighet mot en webb-TV-

tjänst och besitter därmed egenskaper som kännetecknar en äkta lojal konsument. Det faktum 

att 57 % svarade på det lägsta alternativet kan visa att de här konsumenterna ändå är individer 

som har relativt tydliga tankegångar om specifika webb-TV-tjänster när dem ska streama ett 

TV-program, då dem starkt tar avstånd från påståendet att TV4play är det första dem tänker 

på när dem ska streama ett TV-program. Individer med obefintliga preferenser i frågan borde i 

sådant fall ha svarat på det neutrala svarsalternativet. 

 

Överlag ser vi att attitydens styrka hos dagens konsumenter är svag mot TV4. Inom samtliga 

dimensioner av attitydens styrka så uppvisades hos majoriteten av respondenterna svaga 

resultat, dock existerade positiva eller starka attityder inom alla dimensioner, vilket ändå visar 

att dagens konsumenter av webb-TV kan ha en stark attityd mot en webb-TV-tjänst. Intressant 

är huruvida den stora majoritet som ej har en stark attityd kan konvertera den attityden till 

stark? Vår undersökning visar att 59 % av dagens konsumenter har positiva tankar om 

TV4play och 41 % inte har det. Båda grupperna ansåg överlag att det är programutbudet som 

är den viktigaste faktorn i frågan. Att förbättra programutbudet är därför viktigt för att öka 

möjligheterna till positivt tänkande konsumenter och därigenom stärka graden av attitydens 

styrka. Det kommer i förlängningen öka varumärkesengagemanget och slutligen graden av 

äkta lojalitet till webb-TV-tjänster. Andra förbättringsområden är kunskapsnivån hos 

konsumenterna, vilken bör öka, genom exempelvis mer effektiv kommunikation, för att stärka 

attitydens styrka och slutligen bidra till att stärka graden av äkta lojalitet hos webb-TV-

konsumenter.  

 

För att stärka varumärkesengagemanget vill aktörerna försöka öka konsumenternas känsla av 

psykologisk tillhörighet. Detta är möjligt genom att exempelvis applicera Louisa Ha’s (2002) 

teorier kring interaktivitet genom användarvänliga hemsidor där kommunikation och 

diskussion främjas via diverse programforum. Både som konsument och företag men också 

konsumenter emellan. Det här innebär att personliga åsikter kan ventileras i anknytning till 

program via webb-TV-tjänsten och som resultat kan konsumenten påverkas på ett personligt 
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plan och eventuellt forma känslor av tillhörighet. Har mediabolagen detta i åtanke när deras 

webb-TV-tjänster konstrueras eller uppdateras kommer möjligheterna till en mer delaktig 

konsument med känslor av psykologisk tillhörighet stärkas, vilket i sin tur kommer stärka 

graden av äkta lojalitet mot deras webb-TV-tjänster. 

 

Den äkta lojaliteten kan även stärkas av att webb-TV-tjänster har ett brett/starkt 

programutbud. Det påstår vi då 52 % av våra respondenter inte hade några intentioner för 

återkommande framtida bruk av TV4play och att det till stor del beror på programutbudet. 

Skulle programutbudet bli bättre skulle nämnda intentioner stärkas vilket stärker 

varumärkesengagemanget som i sin tur stärker graden av äkta lojalitet. Vidare anser vi att i 

linje med det Chiu et al. (2010) och Doney & Cannon (1997) diskuterar om tillförlitlighet 

gentemot varumärken, kommer ett förbättrat programutbud öka konsumentens förmåga att lita 

på tjänsten, då man vet vad den lovar, vilket kan stärka intentioner för framtida bruk. Det här 

skulle, likt lojalitetsprocessen diskuterad ovan, leda till stärkt äkta lojalitet. En reaktion på det 

förbättrade programutbudet kan bli att konsumenternas incitament stärks för delaktighet i 

diverse forum via hemsidan, vilket kommer påverka det den psykologiska tillhörigheten 

positivt. 

 

6. Slutsats och Diskussion  

6.1 Slutsats 

I vår studie har vi ämnat svara på följande frågeställningar: går det att skapa äkta 

varumärkeslojalitet hos konsumenter gentemot en webb-TV-aktör? Vad krävs för att den äkta 

varumärkeslojaliteten ska stärkas hos webb-TV-konsumenter? Vår undersökning har visat att 

det i dagens webb-TV-klimat på den svenska marknaden är svårt att skapa äkta 

varumärkeslojalitet hos konsumenterna till webb-TV-aktörer. Undersökningen har visat att 

äkta varumärkeslojalitet kan existera mot en webb-TV-tjänst, vilket vi fastslår då en minoritet 

av våra respondenter visade på äkta varumärkeslojala beteenden. Andelen är dock mycket 

liten sett till totalt antal användare. Det är framförallt konsumenternas attityder som behöver 

stärkas för att äkta varumärkeslojalitet ska bli mer vanligt förekommande gentemot webb-TV-

aktörer. Attityderna kommer stärkas mot de positiva om programutbudet blir bredare och 



38 
 

bättre, då våra respondenter ansåg att det var den enskilt viktigaste faktorn i en webb-TV-

tjänst.  

 

Varumärkesengagemang kan finnas mot en webb-TV-aktör och därmed vara en bidragande 

faktor till ett äkta varumärkeslojalt beteende. Det fastslår vi då en minoritet av våra 

respondenter hade ett varumärkesengagemang gentemot TV4play. Majoriteten uppvisade 

inget varumärkesengagemang gentemot tjänsten. Den enskilt viktigaste faktorn för att 

konsumenternas varumärkesengagemang ska öka är huruvida webb-TV-tjänstens 

programutbud lever upp till konsumentens efterfrågan. Då programutbudet stärker attityden 

mot tjänsten och attityden stärker varumärkesengagemanget, skulle ett enligt konsumenten 

starkt programutbud resultera i att graden av äkta lojalitet stärks mot den tjänsten. Det styrks 

även av det faktum att nästan hälften av konsumenterna skulle öka sitt tittande om 

programutbudet blev bättre. Vidare skulle andelen premiumabonnenter troligtvis öka om 

programutbudet blir bättre och abonnemangsavgiften billigare, då våra respondenter ansåg att 

det var de viktigaste faktorerna för att överväga köpa premiumabonnemang. Följaktligen 

skulle graden av äkta varumärkeslojalitet öka hos de konsumenter som väljer att bli 

premiumkunder, då deras tillhörighet skulle stärkas mot den tjänsten och aktören. 

 

6.2 Avslutande Diskussion 

För att stärka graden av äkta varumärkeslojalitet hos fler av dagens webb-TV-konsumenter 

behöver en förbättring ske framförallt i webb-TV-tjänsternas programutbud. Lyckas man med 

att förbättra programutbudet så att konsumenter återkommer i allt större grad, behöver 

mediabolagen förvalta konsumenternas ökade konsumtion genom att tillhandahålla bättre 

interaktiva möjligheter för att stärka deras attityd och engagemang till tjänsten. 

Diskussionsforum eller specialhemsidor för enskilda TV-program kan öka konsumenternas 

känslor av tillhörighet och kommer göra konsumenterna mer psykologiskt bundna till det 

enskilda programmet, vilket i förlängningen blir till den webb-TV-aktör som äger 

rättigheterna till det specifika programmet. Följaktligen skulle graden av äkta 

varumärkeslojalitet stärkas. 

 

Att fortsätta jobba på användarvänligheten och höja kvaliteten på streamen tror vi dock är 

viktigt för framtiden. Enligt respondenterna var de två faktorerna viktiga (inte i samma 



39 
 

utsträckning som programutbudet). Vi tror att de två områdena kan öka den allmänt positiva 

bilden av webb-TV i stort och på sikt kan hjälpa till att skapa ett mer varumärkeslojalt 

beteende hos konsumenterna mot den aktör med det programutbud som passar dem bäst. 

Utvecklingen av internetuppkopplingar kommer möjligöra att streama tyngre och mer 

högkvalitativa videofiler utan att avbrott i uppspelningen, vilket möjliggör att bättre 

videokvalitet kan utvecklas och erbjudas via webb-TV-tjänsterna.  

 

En annan möjlighet som finns och som aktörerna är mindre bra på idag är en differentiering 

av de olika tjänsterna. Huvudfokus ligger på att marknadsföra sig mot den mest kommersiellt 

intressanta målgruppen, vilket medför att mindre energi läggs på övriga åldersgrupper. 

Differentieras huvudtjänsten mer fördelaktigt kan övriga åldrar lättare nås av och förstå värdet 

med tjänsten. De yngre skulle kunna tänka sig betala för tjänsten och de äldre skulle förstå 

syftet med tjänsten. Premium-tjänsten bör användas till detta. Att du själv har möjlighet till att 

skräddarsy din premiumtjänst för att endast låsa upp den typ av program du som konsument är 

intresserad av, skulle utöver att konsumenten får det lättare att visualisera värdet med tjänsten, 

även sänka priser då antalet rättighetsbelagda program begränsas. Genomförs detta tror vi 

antalet premiumkunder kommer öka och att konsumenterna kommer mer frekvent använda 

den tjänst som valts, då konsumenten vet att det endast är program i enlighet med hens 

preferenser. Resultatet av de här åtgärderna kommer troligtvis stärka konsumenternas attityder 

och användande av tjänsten, vilket i sin tur stärker graden av äkta varumärkeslojalitet.  

 

Avslutningsvis så tror vi att mediabolagen med deras webb-TV-tjänster, framförallt bas-TV-

kanalernas tjänster, inte bör använda separata serie-filmtjänster med andra namn än 

ursprungstjänsten. Istället bör möjligheten till att inkludera rättighetsbelagda filmer och serier 

i premiumtjänsten till ursprungstjänsten finnas för konsumenterna. De här åtgärderna bör 

göras, då vi anser att det kommer öka känslan av en bättre och mer universell tjänst hos 

aktören. En tjänst där allt finns tillgängligt, vilket ökar chanserna att fler konsumenter 

kommer först och främst att tänka på den aktören när dem ska streama ett program eller film. 

Det skulle också förbättra möjligheten att konsumenten uppfattar tjänsten som bättre än 

övriga aktörers tjänster, vilket innebär att varumärkeskänsligheten stärks och därmed den äkta 

lojaliteten till den webb-TV-aktör konsumenten väljer. 

 

Om en webb-TV-tjänst utformas enligt diskussionen ovan tror vi att graden av äkta 

varumärkeslojalitet skulle öka hos konsumenterna till den tjänsten. Ett resultat av detta skulle 
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bli ökat antal premiumabonnenter, vilket i sin tur innebär att beroendet av annonsintäkter 

minskar (inkomst från betalande konsumenter istället för annonser i TV-programmen) och en 

stabilare kundbas uppnås. Det är därmed centralt för aktörer på webb-TV-marknaden att 

utveckla och ständigt förbättra sina tjänster för att på så sätt stimulera sina konsumenter och 

förhoppningsvis erhålla äkta lojalitet. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

För att vara äkta varumärkeslojal innebär det att konsumenten är lojal både i sin attityd och i 

sitt beteende gentemot ett specifikt varumärke inom en produktkategori (Kim, Morris & 

Swait). Det vi förstått under studiens gång är att det inom webb-TV är en utmaning att få 

konsumenter äkta varumärkeslojala och kanske framförallt gentemot endast ett specifikt 

varumärke. Förslag på vidare forskning är således att inom webb-TV undersöka frågorna: Går 

det att operationellt verkställa Louisa Ha’s komponenter om interaktiva hemsidor, 

samhörighet via community’s, fan-skapande med mera? Hur går man tillväga för att 

verkställa detta? Vilka olika värden får TV-aktören av fler lojala konsumenter som pengar, 

uppmärksamhet, fler besökare etc.?  
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Lundvall, Lisa. Marknadskoordinator, TV4-Gruppen. På plats och per mail. 

 

 

http://www.radioochtv.se/Documents/Uppdrag/S%C3%A4ndningsutrymme/Remissvar/Boxer.pdf?epslanguage=sv
http://www.radioochtv.se/Documents/Uppdrag/S%C3%A4ndningsutrymme/Remissvar/Boxer.pdf?epslanguage=sv
http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/medieutveckling_2011.pdf
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0108_2012A01_BR_IT01BR1301.pdf
http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/3-att-skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
http://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/3-att-skriva-sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/trov%C3%A4rdighet-validitet-reliabilitet
http://www.tv4gruppen.se/
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8. Bilagor 

8.1 - Operationaliseringen 

Vi börjar med fråga 8 då de inledande frågorna ej mäter något konstrukt. De streckade 

frågorna (23, 25) mäter inget konstrukt utan har som syfte att stärka analys/slutsats. ”De 

viktigaste attributen med webb-TV” som finns i konstrukt-spalten är Programutbud, 

Användarvänlighet och Kvalitet på streamen. 

Fråga 
 

Originalfråga Referens Efter Modifiering  Konstrukt 

8 My attitude to my favorite 
brand is? 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Favoriserar du TV4play 
framför andra kanalers 
webb-TV? 

Attitydens 
styrka - 
Extremism 

9 How knowledgable do you 
feel you are about your 
favorite brand? 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Anser du att du har god 
kunskap om TV4play?  

Attitydens 
styrka - 
Kunskap 

10 How certain do you feel 
about your attitude toward 
your favorite brand in this 
product category? 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Anser du att din kunskap 
om TV4play är tillräcklig 
för att göra din attityd 
gentemot tjänsten 
rättvisa? 

Attitydens 
styrka - 
Övertygelse 

11 How strong or intense is your 
feeling toward your favorite 
brand in this product 
category? 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Hur starka är dina känslor 
gentemot TV4play? 

Attitydens 
styrka - 
Intensitet 

12 Egen konstruktion utifrån 
Kim, Morris & Swaits 
teoretiska ramverk 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Har du positiva 
associationer gentemot 
TV4play när du tänker på 
deras webb-TV? 

Varumärkes-
engagemang 

13-
14 

Egen konstruktion efter 
intervju med 
marknadskoordinator 

Lisa Lundvall 
(2013) 

Vad beror dina 
positiva/negativa 
associationer mot TV4play 
på? 

De viktigaste 
attributen 
med webb-
TV 

15 Egen konstruktion utifrån 
Kim, Morris & Swaits 
teoretiska ramverk 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Känner du en tillhörighet 
gentemot TV4play? 

Varumärkes-
engagemang 

16 Egen konstruktion utifrån 
Kim, Morris & Swaits 
teoretiska ramverk 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Om ”ja” på frågan om 
tillhörighet, ändrar du 
ogärna på denna 
inställning? 

Varumärkes-
engagemang 

17 During my next purchase, I 
will buy the same brand of--- 
as of last time? 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Har du någon intention att 
se program via TV4play 
vid upprepade tillfällen i 
framtiden? 

Varumärkes-
engagemang 

18-
19 

Egen konstruktion efter 
intervju med 
marknadskoordinator 

Lisa Lundvall 
(2013) 

Om Ja/Nej, beror dina 
positiva/negativa tankar 
på? 

De viktigaste 
attributen 
med webb-
TV 
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20 The brand name is the first 
thing I’m looking at for the 
purchase of this product 
category? 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Är TV4play det första du 
tänker på när du ska 
streama ett webb-TV-
program via webb-TV? 

Äkta 
Varumärkes-
lojalitet – 
Varumärkes-
känslighet 

 
 
 
21 

 
Egen konstruktion utifrån 
Kim, Morris & Swaits 
teoretiska ramverk 

 
Kim, Morris & 
Swait (2008) 

 
Uppfattar du TV4play som 
en bättre webb-TV än 
övriga bas-kanalers webb-
TV? 

 
Äkta 
Varumärkes-
lojalitet – 
Varumärkes-
känslighet 

22 Egen konstruktion utifrån 
Kim, Morris & Swaits 
teoretiska ramverk 

Kim, Morris & 
Swait (2008) 

Hur ofta tittar du på 
TV4play? 

Varumärkes-
lojalitet 

23 - - - - 

24 Egen konstruktion efter 
intervju med 
marknadskoordinator 

Lisa Lundvall 
(2013) 

Är du premiumkund för 
tillfället? 

Äkta 
varumärkes-
lojalitet 

25 - - - - 

26 Egen konstruktion efter 
intervju med 
marknadskoordinator 

Lisa Lundvall 
(2013) 

Vilka 3 faktorer anser du 
är viktigast för att du 
skulle övertyga om att bli 
Premiumkund? 

De viktigaste 
attributen 
med webb-
TV 

 

 

 

8.2 - Enkätundersökningen 

Enkätundersökningen med svar i procent och absoluta tal. 

1. Ålder? 

0-18 3 2 % 

19-30 133 78 % 

31-40 5 3 % 

41-50 10 6 % 

51-60 17 10 % 

61+ 2 1 % 

2. Kön? 
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Man 84 49 % 

Kvinna 86 51 % 

 

 

3. Äger du en TV? 

 

Ja 141 83 % 

Nej 29 17 % 

 

 

 

4. Äger du någon övrig enhet som kan spela upp webb-TV? 

Dator 172 44 % 

Surfplatta 63 16 % 

Smartphone 160 41 % 

 

 

5. Hur ofta tittar du på TV under en vecka? 

 

Varje dag 53 30 % 

4-6 dagar i veckan 39 22 % 

2-3 dagar i veckan 21 12 % 

1-2 dagar i veckan 30 17 % 

Aldrig 31 18 % 
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6. Hur ofta tittar du på webb-TV under en vecka? 

Varje dag 18 10 % 

4-6 dagar i veckan 26 15 % 

2-3 dagar i veckan 42 24 % 

1-2 dagar i veckan 63 36 % 

Aldrig 25 14 % 

 

7. Vilket är det viktigaste argumentet när du väljer en specifik webb-TV sida? 

 

Programutbud 139 80 % 

Kvalitet på streamingen (Bild/Ljud) 21 12 % 

Användarvänlig hemsida 4 2 % 

Övriga 10 6 % 

 

 

 

8. Favoriserar du TV4play framför andra bas-TV-kanalers webb-TV tjänst ? (1 - Stämmer 
inte alls, 7 - Stämmer helt) 

1 105 60 % 

2 22 13 % 

3 11 6 % 

4 20 11 % 

5 8 5 % 

6 5 3 % 

7 3 2 % 
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9. Anser du att du har kunskap om TV4play? (1- Ingen kunskap om tv4play och dess 
funktioner, 7- God kunskap om programutbud, funktioner och tillgänglighet) 

1 21 12 % 

2 27 16 % 

3 21 12 % 

4 28 16 % 

5 35 20 % 

6 24 14 % 

7 18 10 % 

 

10. Anser du att din kunskap om TV4play är tillräcklig för att göra din attityd gentemot 
tjänsten rättvisa? (1 – Stämmer inte alls, 7 - 
Stämmer helt) 

 

 

 

 

 

 

11. Hur starka är dina känslor gentemot TV4play? (1 - Mycket negativa, 4 - neutrala, 7- Mycket 

positiva) 

 

1 9 5 % 

2 13 7 % 

3 28 16 % 

4 81 47 % 

5 30 17 % 

6 11 6 % 

7 2 1 % 

1 25 14 % 

2 15 9 % 

3 19 11 % 

4 20 11 % 

5 29 17 % 

6 31 18 % 

7 35 20 % 
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12. Har du positiva associationer gentemot TV4play när du tänker på deras webb-TV? 

 

Ja 102 59 % 

Nej 72 41 % 

 

 

 

13. a) Programutbud [Om "Ja" på om du har positiva associationer gentemot TV4play, beror 
detta på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, Kvalitet på streamen och 
Användarvänligheten har på din association (1- Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor 
inverkan)) 

1 5 4 % 

2 7 6 % 

3 9 8 % 

4 28 25 % 

5 30 27 % 

6 20 18 % 

7 13 12 % 

 

 

 

13. b) Kvalitet på streamen (Bild/Ljud) [Om "Ja" på om du har positiva associationer gentemot 
TV4play, beror detta på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, Kvalitet på streamen och 
Användarvänligheten har på din association (1- Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor 
inverkan)) 

 

1 2 2 % 

2 7 6 % 

3 11 10 % 

4 40 36 % 

5 20 18 % 

6 20 18 % 

7 10 9 % 



51 
 

13. c) Användavänlig hemsida [Om "Ja" på om du har positiva associationer gentemot 
TV4play, beror detta på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, Kvalitet på streamen och 
Användarvänligheten har på din association (1- Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor 
inverkan)) 

1 3 3 % 

2 13 12 % 

3 16 15 % 

4 32 29 % 

5 18 16 % 

6 16 15 % 

7 12 11 % 

 

14. a) Programutbud [Om "Nej" på om du har positiva associationer gentemot TV4play, beror 

dina negativa tankar på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, Kvalitet på streamen och 

Användarvänligheten har på din association (1- Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor 
inverkan)) 

1 12 16 % 

2 7 9 % 

3 7 9 % 

4 15 20 % 

5 9 12 % 

6 8 11 % 

7 18 24 % 

 

 
  

14. b) Kvalitet på streamen (Bild/Ljud) [Om "Nej" på om du har positiva associationer gentemot 
TV4play, beror dina negativa tankar på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, Kvalitet på 
streamen och Användarvänligheten har på din association (1- Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- 
Mycket stor inverkan)) 

 

1 19 25 % 

2 11 14 % 

3 8 11 % 

4 22 29 % 

5 10 13 % 

6 4 5 % 

7 2 3 % 
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14. c) Användarvänlig hemsida [Om "Nej" på om du har positiva associationer gentemot 
TV4play, beror dina negativa tankar på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, Kvalitet på 
streamen och Användarvänligheten har på din association (1- Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- 
Mycket stor inverkan)) 

  

1 16 22 % 

2 7 9 % 

3 10 14 % 

4 22 30 % 

5 7 9 % 

6 6 8 % 

7 6 8 % 

15. Känner du en tillhörighet gentemot TV4play? 

 

Ja 18 10 % 

Nej 156 90 % 

 

 

 

 

 

 

  

16. Om "Ja" på frågan om tillhörighet, ändrar du ogärna på denna inställning? (Hur pass lätt du 
ändrar denna inställning gentemot TV4play (1- Mycket lätt, 4 - neutrala, 7- Inte alls lätt)) 

 

1 0 0 % 

2 2 6 % 

3 7 23 % 

4 14 45 % 

5 6 19 % 

6 1 3 % 

7 1 3 % 
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17. Har du någon intention att se program via 
TV4play vid upprepande tillfällen i framtiden? 

 

Ja 84 48 % 

Nej 90 52 % 

 

18. a) Programutbud [Om "Ja" på om du har en intention att se program via TV4play vid 
upprepade tillfällen i framtiden, beror det på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, Kvalitet på 
streamen och Användarvänligheten har på ditt beslut  (1- Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- 
Mycket stor inverkan)) 

1 2 2 % 

2 1 1 % 

3 4 4 % 

4 10 11 % 

5 24 27 % 

6 22 24 % 

7 27 30 % 

 

 

 

  

 

 
  

18. b) Kvalitet på streamen (Bild/Ljud) [Om "Ja" på om du har en intention att se program via 
TV4play vid upprepade tillfällen i framtiden, beror det på:] (Hur pass stor inverkan 
Programutbud, Kvalitet på streamen och Användarvänligheten har på ditt beslut  (1- Ingen 
inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor inverkan)) 

 

1 8 9 % 

2 8 9 % 

3 13 15 % 

4 24 27 % 

5 18 20 % 

6 11 12 % 

7 7 8 % 
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18. c) Användarvänlig hemsida [Om "Ja" på om du har en intention att se program via TV4play 
vid upprepade tillfällen i framtiden, beror det på:] (Hur pass stor inverkan Programutbud, 
Kvalitet på streamen och Användarvänligheten har på ditt beslut  (1- Ingen inverkan, 4 - 
neutrala, 7- Mycket stor inverkan)) 

 

1 11 12 % 

2 10 11 % 

3 13 14 % 

4 22 24 % 

5 20 22 % 

6 7 8 % 

7 7 8 % 

 

19. a) Programutbud [Om "Nej" på om du har en intention att se program via TV4play vid 
upprepade tillfällen i framtiden, beror dina negativa tankar på:] (Hur pass stor inverkan 
Programutbud, Kvalitet på streamen och Användarvänligheten har på ditt beslut  (1- Ingen 
inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor inverkan)) 

 

1 15 17 % 

2 7 8 % 

3 10 11 % 

4 14 16 % 

5 6 7 % 

6 19 21 % 

7 18 20 % 

19. b) Kvalitet på streamen (Bild/Ljud) [Om "Nej" på om du har en intention att se program via 
TV4play vid upprepade tillfällen i framtiden, beror dina negativa tankar på:] (Hur pass stor 
inverkan Programutbud, Kvalitet på streamen och Användarvänligheten har på ditt beslut  (1- 
Ingen inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor inverkan)) 

1 28 32 % 

2 18 20 % 

3 10 11 % 

4 20 23 % 

5 7 8 % 

6 3 3 % 

7 2 2 % 
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19. c) Användarvänlig hemsida [Om "Nej" på om du har en intention att se program via TV4play 
vid upprepade tillfällen i framtiden, beror dina negativa tankar på:] (Hur pass stor inverkan 
Programutbud, Kvalitet på streamen och Användarvänligheten har på ditt beslut  (1- Ingen 
inverkan, 4 - neutrala, 7- Mycket stor inverkan)) 

1 32 36 % 

2 12 13 % 

3 12 13 % 

4 17 19 % 

5 11 12 % 

6 0 0 % 

7 5 6 % 

  

20. Är TV4play det första du tänker på när du ska streama ett tv-program via webb-TV? (1 – 
Stämmer inte alls, 4 - neutrala, 7 – Stämmer helt) 

1 100 57 % 

2 32 18 % 

3 12 7 % 

4 15 9 % 

5 9 5 % 

6 3 2 % 

7 3 2 % 

 

21. Uppfattar du TV4play som en bättre webb-TV än övriga bas-TV-kanalers webb-TV? 
(SVTplay, TV3play, Kanal5play etc) 

 

Ja 13 7 % 

Nej 161 93 % 
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22. Hur ofta tittar du på TV4play? 

 

Varje dag 2 1 % 

4-6 dagar i veckan 4 2 % 

2-3 dagar i veckan 5 3 % 

1-2 dagar i veckan 79 45 % 

Aldrig 84 48 % 

 

 

23. a) Programutbud [Vilka faktorer måste förbättras för att du ska öka ditt tittande i 
framtiden?] (Dvs i vilken utsträckning denna faktor kommer påverka ditt framtida användande 
av tjänsten. 1- Okej som det är, 7- Måste förbättras mycket) 

 

1 16 9 % 

2 3 2 % 

3 9 5 % 

4 16 9 % 

5 21 12 % 

6 27 16 % 

7 82 47 % 

 

 

23. b) Kvalitet på streamen (Bild/Ljud) [Vilka faktorer måste förbättras för att du ska öka ditt 
tittande i framtiden?] (Dvs i vilken utsträckning denna faktor kommer påverka ditt framtida 
användande av tjänsten. 1- Okej som det är, 7- Måste förbättras mycket) 

1 40 23 % 

2 20 11 % 

3 23 13 % 

4 33 19 % 

5 21 12 % 

6 12 7 % 

7 25 14 % 

 



57 
 

23. c) Användarvänlig hemsida [Vilka faktorer måste förbättras för att du ska öka ditt tittande i 
framtiden?] (Dvs i vilken utsträckning denna faktor kommer påverka ditt framtida användande 
av tjänsten. 1- Okej som det är, 7- Måste förbättras mycket) 

 

 

1 44 25 % 

2 24 14 % 

3 19 11 % 

4 30 17 % 

5 18 10 % 

6 12 7 % 

7 27 16 % 

 

24. Är du "Premiumkund" för tillfället? (Premiumfunktionen i TV4play innebär att du som 
konsument betalar en abonnemangsavgift (99kr/månad) för att därigenom erhålla förmåner och 
extra/förbättrade funktioner) 

 

Ja 5 3 % 

Nej 169 97 % 

 

 

 

25. Skulle du kunna tänka dig att betala för premium? (I vilken utsträckning du skulle kunna 
tänka dig att betala för tjänsten för att erhålla de bättre funktionerna/Större programutbud etc. 
1- Inte alls troligt, 4 - Neutrala 7 - Högst troligt) 

 

1 120 69 % 

2 22 13 % 

3 10 6 % 

4 8 5 % 

5 8 5 % 

6 3 2 % 

7 3 2 % 
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26. Vilka 3 faktorer anser du är viktigast för att du skulle överväga att bli Premium-kund? 

 

Större programutbud 137 31 % 

Högre bild- och ljud-kvalitet 64 14 % 

Mer användarvänlig hemsida 24 5 % 

Personifierat inlogg med förslag på fortsatt tittande, portfolio med favoritprogram med mera 29 7 % 

Exklusiva erbjudanden (Bonusmaterial, vara med i TV-studio under inspelnigar etc)  39 9 % 

Billigare premiumavgift 128 29 % 

Övriga 25 6 % 
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Vad vi har gjort för att förbättra vår uppsats: 

Vi har under våren fortsatt att med vår uppsats, som mer eller mindre fick börja om från noll i 

höstas. Vi har utgått från vad vi fick för rest och sett till att jobba på de punkterna samt att 

förfina arbetet överlag.  

Efter ett mycket efterlängtat handledningsmöte på en timme med Anders Forsell så kunde vi 

diskutera fram vad vår nya frågeställning skulle bli samt hur vi skulle lägga upp arbetet. 

Eftersom vi inte haft någon handledning tidigare alls så kändes det nu som om vi åtminstone 

visste vart vi ville gå med arbetet. Vi kom fram till att vi skulle göra vår frågeställning mer 

allmän, och innefatta svenska webb-TV-aktörer och använda den information vi fått fram med 

TV4play som ett exempelföretag för att kunna dra slutsatser om den svenska webb-TV-

branschen som helhet. Allt detta efter förslag och diskussion med vår nya handledare. 

 

Fokus ligger fortfarande på varumärkeslojalitet och om det går att nå äkta varumärkeslojalitet 

för en webb-TV-aktör. Vi har gjort en mer grundlig satsning på det teoretiska ramverket vilket 

nu bygger upp arbetet mycket bättre och vi har en modell som vi förklarat mer ingående som 

vi använder i vår undersökning. I och med att det teoretiska ramverket är betydligt starkare 

och mer genomarbetat har det gjort att vi kunnat göra en mer grundlig analys och få ut en 

slutsats som vi tycker svarar på vår frågeställning på ett bra sätt.  

Metoddelen har arbetats om kraftigt och blivit mindre ”skolbok” och mer förklarat vad vi 

gjort och varför vi gjort det vi gjort. Vi använder numera också oss av intervjun som en 

introduktion och metod för ökad kunskap inför enkätbyggandet, vilket är vad vi använde oss 

av intervjun för. 

 

Vår enkätundersökning är fortfarande densamma men som vi tidigare nämnt använder vi nu 

svaren som en bild som gäller för alla bas-TV kanaler som har en Webb-TV-tjänst. Detta för 

att göra vår uppsats lite mer som en uppsats istället för ett konsult-arbete för TV4. 

Vi hoppas nu innerligt att vårt arbete denna gång inte skall göra examinationskommittén 

besviken utan att vi verkligen kan förtjäna ett godkänt betyg. Vårt handledningstillfälle var 

väldigt givande och vi har sett Anders som vår handledare och följt hans råd om i vilken 

riktning vi ska ta vårt arbete. 

 

Med Vänlig Hälsning, 

Mattias Krönström 

Christoffer Johansson 


