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Sammanfattning 

Företag drar fördelar av att tillämpa sociala medier som en del i sin marknadsföringsstrategi. 

Problematiken härrör däremot otydligheten i hur företag ska använda olika kommersiella 

innehållsformat vid användning av YouTube som distributionskanal. Frågeställningen som ligger till 

grund för denna studie är: Vad är konsumenters attityd gentemot videoannonsering och sponsrat 

användargenererat innehåll? och ämnar analysera konsumenters attityder gentemot de två 

kommersiella innehållsformaten avseende video på YouTube. För att besvara forskningsfrågan 

tillämpas en fokusgruppstudie för datainsamling. Dataanalysen är systematiskt genomförd i form av en 

innehållsanalys med stöd från mjukvaruprogrammet ATLAS.ti. Resultatet visar på en negativ attityd 

gentemot videoannonsering samt på en positiv attityd gentemot det sponsrade användargenererade 

innehållet. Negativ attityd gentemot videoannonsering dominerades av kategorin irritation följt av 

intresse, värdeadderande och minnesvärdhet. Det sponsrade användargenererade innehållet 

dominerades av kategorin värdeadderande följt av kategorin köppåverkan och intresse som ger upphov 

till en positiv konsumentattityd. Den negativa attityden gentemot videoannonseringsformatet var mer 

negativ än vad attityden gentemot det sponsrade användargenererade innehållet var positiv. 

Studien bidrar till kunskap och nya insikter till forskning kring sociala medier som marknadsstrategi, 

med hänsyn till användarattityder gentemot de två kommersiella innehållsformaten. På så vis gynnar 

resultaten både företag och konsumenter. En viktig aspekt i användningen av YouTube som 

distributionskanal är att placera konsumenten centralt i utförandet. Således kan attityden ligga till 

grund för företagens beslut där det mest effektiva och framgångsrika formatet utgör valet av 

kommersiellt innehållsformat. För att på ett handfast vis vägleda företag ligger resultaten till grund för 

ett antal rekommendationer som kan underlätta beslutet. Pull-strategi för distribuering av video till 

konsumenter bör prioriteras över push-strategi. Företag bör tillämpa influencer samarbeten i sin 

marknadsstrategi avseende sociala medier. 

Nyckelord 

Användarattityder, kommersiella innehållsformat, sponsrat användargenererat innehåll, 

videoannonsering,YouTube 



 

 

Abstract 

Businesses enjoy the benefits of applying social media as part of their marketing strategy. The 

problem derives from the lack of clarity in how companies will use various commercial content 

formats using YouTube as distribution channel. The research question that forms the basis for this 

study is: What is the consumer attitude towards video advertising and sponsored user-generated 

content? and intends to analyze consumer attitudes toward the two commercial content formats 

regarding video on YouTube. To answer the research question a focus group study is conduced for 

data collection. Data analysis is systematically carried out as a content analysis with support from the 

software program ATLAS.ti. The result shows a negative attitude toward video advertising, as well as 

a positive attitude toward the sponsored user-generated content. The negative attitude toward video 

advertising was dominated by the category regarding irritation followed by the categories interest, 

value adding and memorability. Sponsored user-generated content was dominated by the category 

value adding, followed by the category regarding purchase impact and interest, which give rise to a 

positive consumer attitude. The negative attitude toward video advertising format was more negative 

than the attitudes toward the sponsored user-generated content was positive.  

The study contributes to knowledge and new insights for research regarding social media marketing 

strategy, taking into account consumer attitudes towards the two commercial content formats. The 

result therefor favors both businesses and consumers. An important aspect in the use of YouTube as a 

distribution channel is to place the consumer in the center of the performance. Thus, the attitude is the 

basis for business decisions where the most effective and successful format dominates the choice of 

commercial content formats. A number of recommendations are given which can impact companies 

decision on using these two video contents for marketing purposes. Pull strategy for distributing video 

to consumers should be given priority over push strategy. Companies should thereby implement 

influence marketing in their social media marketing strategy. 

Keywords 

Consumer attitude, commercial content formats, sponsored user-generated content, video advertising, 

YouTube 
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1. Inledning 

I kapitel 1 ges en introduktion till ämnet samt en presentation av rådande problematik och den 

forskningsfråga som adresserats utifrån problemformuleringen. Även syfte, avgränsningar och 

uppsatsens struktur presenteras i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 

I mitten av 2000-talet påbörjades utvecklingen av Webb 2.0 där mer interaktiva applikationer på 

internet bidrog till helt nya möjligheter för användare att delge tankar, idéer och aktivt delta i 

skapandeprocessen av innehåll (Seo & Lee, 2016). Tidigare utgjordes internet av Webb 1.0 där 

webbsidors främsta syfte var att ge information till passiva läsare med innehåll skrivet och publicerat 

av en utvald grupp människor som ansvarade för innehållet. Utvecklingen av Webb 2.0 lade grunden 

till det vi idag igenkänner som sociala medier som tillhandahåller möjligheter för människor att 

publicera åsikter och samverka med andra inom samma intresseområden på exempelvis de 

interaktionsbaserade applikationerna Facebook och Twitter eller videodelningsplattformen YouTube. 

Interaktionsmöjligheten och tvåvägskommunikationen som är Webb 2.0 signum innebär således en 

stor potential för företag att bygga personligare och starkare relationer till konsumenter genom aktiv 

närvaro och deltagande i dialoger. De flesta konsumentfokuserade företagen är idag aktiva med egna 

konton (Postman, 2009). 

Användarantalet på plattformarna har snabbt uppnått en utbredd räckvidd och höga användarantal. 

Medan konsumenter använder sociala medier på daglig basis är det en utmaning för företag att 

omfamna och optimalt använda plattformarna för att kommunicera med konsumenter och skapa värde 

i sin affärsverksamhet (Seo & Lee, 2016). Tillvägagångssättet för företags värdeskapande är i ständig 

utveckling. Många företag har redan anammat den rådande trenden att tillämpa sociala medier i sin 

marknadsstrategi. Postman (2009) belyser vikten att öka sin närvaro på sociala medier om den tidigare 

tagit lite eller obefintlig plats. 

Tack vare sociala mediers frammarsch och möjligheten för produktion av användargenererat innehåll 

har på så vis konsumenter kommit att besitta större påverkan än företagen. Genom att influera 

varandra med egenproducerat innehåll och på så vis sprida viral word of mouth, innebärandes virala 

konsumentåsikter, går det att nå ett stort omfång konsumenter världen över. (Kietzmann, Hermkens, 

McCarthy, Silvestre, 2011). 

En av de största sociala medieplattformarna är YouTube, som efter Facebook och Google är världens 

mest besökta webbsida med cirka en miljard besökare i månaden (Similarweb, 2016). 

Uppskattningsvis publiceras cirka 100 timmar videoinnehåll på YouTube varje minut (Dehghani, 

Khorram Niaki, Ramezani & Sali, 2016). Att använda YouTube som digital distributionskanal har 

ökat i popularitet hos företag. Det kan bero på det faktum att onlinevideo är av ett rikare medieslag 

som erbjuder sociala ledtrådar i form av kroppsspråk och tonläge vilket tillåter konsumenter skapa en 

välgrundad uppfattning i vad som kommuniceras (Kahai & Cooper, 2003). Den tilltagande 

populariteten i konsumtionen av onlinevideo gör det således intressant att undersöka närmre. 
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De två formaten företag kan använda för att distribuera kommersiellt innehåll via YouTube betraktar 

videoannonsering samt sponsrat användargenererat innehåll (användargenererat innehåll som är 

sponsrat av företag). 

Sponsrat användargenererat innehåll sker i samarbete med en opinionsledare, även kallad influencer, 

youtuber eller vlogger. Den rådande trenden av sponsrat användargenererat innehåll avseende 

samarbeten mellan företag och influencers kan skapa värde genom att företagen drar fördelar av 

influencerns räckvidd, relation till sina följare samt trovärdighet med potential att påverka 

konsumenters attityder (Uzonoglu & Kip, 2014). Dessa influencers bidrar ofta med ny information och 

har förmågan att påverka beteenden och attityder hos konsumenter  med implikationer på acceptansen 

av rekommendationer, produktval och köpbeslut (Liu et al, 2015). Ett aktuellt exempel är den svenske 

dator- och TVspels profilen PewDiePie som i dagsläget har en följarskara på över 43 miljoner 

människor. Antalet prenumeranter gör honom till den största influencern i världen (Svt, 2015). 

Sponsrat användargenererat innehåll som kommersiellt innehållsformat är inte begränsat till tid på 

samma sätt som videoannonsering vilket på så sätt tillåter en längre kontakttid mellan företaget och 

konsumenten. 

Videoannonsering avser en köpt placering för kommersiellt innehåll enligt de format YouTube 

tillhandahåller (Li & Lo, 2015). Videoannonseringsformatet påminner i stor utsträckning om det 

traditionella TV-formatet där samma typ av verktyg kan användas för att fånga uppmärksamhet hos 

konsumenterna. Utseendet skiljer sig däremot avseende tidslängd och interaktionsmöjligheter 

(Dehghani et al, 2016; Uzonoglu & Kip, 2014; Li & Lo, 2015). Längden för videoannonseringformatet 

är vanligtvis mellan 30-60 sekunder men kan stundtals avbrytas efter fem sekunder till skillnad från 

det traditionella TV-formatet. Effektiviteten av de två videoformaten skiljer sig åt baserat på vissa 

kontextuella faktorer; exempelvis kan videoannonseringsformatet kontrolleras mer noggrant än det 

traditionella TV-formatet samt visas på digitala distributionskanaler (Li & Lo, 2015).  

Dessa två kommersiella innehållsformat distribuerade på YouTube kan tillämpas av företag som en 

del av marknadsstrategin för sociala medier. Sett till den ökande populariteten av användargenererat 

innehåll producerat av influencers har dessa kommit att spela en viktigare roll som distributörer av 

kommersiellt innehåll via YouTube. 

1.2 Problem 

Antalet YouTube användare ökar ständigt och utgörs i dagsläget av en miljard människor vilket 

motsvarar ungefär en tredjedel av samtliga internetanvändare. Från år 2014 till år 2015 ökade antalet 

YouTube användare med 40% vilket tyder på en fortsatt stark tillväxt. Varje dag konsumerar 

människor hundratals miljoner timmar video och genererar flera miljarder visningar. Som en direkt 

effekt av det ökade användarantalet använder dessutom fler företag YouTubes 

videoannonseringsformat. Antalet annonsörer har under det senaste året ökat med 40% där den 

genomsnittliga investeringen per annonsör ökat med 60%. (YouTube, 2016a). 

Då sponsrat användargenererat innehåll befinner sig i en rådande tillväxtfas är området tämligen 

outforskat. För att kunna avgöra vilken typ av kommersiellt innehållsformat företag bör tillämpa krävs 

insikter i konsumenters attityder gentemot sponsrat användargenererat innehåll och videoannonsering. 

Detta för att bedöma effektiviteten hos de två kommersiella innehållsformaten samt ge företag goda 

verktyg att använda YouTube som distributionskanal. I dagsläget råder en avsaknad av riktlinjer på 

hur företag kan använda YouTube för att uppnå framgång med sitt kommersiella innehåll. Det 
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existerar forskning kring samarbeten mellan företag och influencers beträffande bloggar och Twitter 

men saknas inom området för YouTube. Sett till det ökande användarantalet och det faktum att 

YouTube är världens tredje mest frekvent besökta webbplats finns en stor aktualitetsgrad att identifiera 

hur företag på effektivast sätt kan använda distributionskanalen för att framgångsrikt skapa värde. 

Problemet uppsatsen ska adressera är därmed att det saknas en grundläggande kunskap gällande de två 

kommersiella innehållsformaten och konsumenters attityd gentemot dessa. Således krävs en djupare 

förståelse för de två kommersiella innehållsformaten och hur de på effektivast sätt kan skapa värde. 

Med det relativt  outforskade området kan resultaten även bidra med nya infallsvinklar inför framtida 

forskning. 

1.3 Frågeställning och Syfte 

För att adressera forskningsproblemet är studiens frågeställning: 

Vad är konsumenters attityd gentemot videoannonsering och sponsrat användargenererat innehåll? 

Syftet med forskningsfrågan är att etablera en förståelse kring de två kommersiella innehållsformaten 

sponsrat användargenererat innehåll i samarbete med influencers samt videoannonsering. En väsentlig 

faktor i bedömningen är att analysera konsumenters attityder gentemot företagens insatser för att dessa 

ska uppnå positiva effekter. Konsumenters attityd kan inge förståelse kring hur lösningar kan tillämpas 

på ett sätt som värnar om användbarheten men samtidigt leder till värde för företag. Genom att 

analysera och jämföra konsumenters attityder kan en kännedom etableras kring vilket av de två 

kommersiella innehållsformaten som är effektivast. 

1.4 Avgränsningar 

Studien ämnar att analysera YouTubes köpta placeringsformat för videoannonsering samt sponsrat 

användargenererat innehåll distribuerat på plattformen. Företags produktion av eget värdeskapande 

innehåll på diverse företagsdrivna kanaler utesluts. 

I denna uppsats omnämns konsumenter och användare utbytbart. 

1.5 Uppsatsens struktur 

Kapitel 2 redogör för en utökad bakgrund kring det utforskade området, sociala mediers utveckling 

samt dess påverkan på företag och konsumenter. Här presenteras även de två kommersiella 

innehållsformaten samt rådande konsumentattityder. Kapitel 3 diskuterar metodval samt 

metodtillämpning av ansikte-mot-ansikte undersökning i form av fokusgrupper. I kapitel 4 presenteras 

de från studien framkomna resultat tillsammans med analys. Resultaten presenteras i tabeller samt text 

i form av konstateranden med styrka i citat genererade från fokusgruppsdeltagarna. Efter resultaten för 

respektive kommersiellt innehållsformat analyseras resultaten och presenterar rekommendationer till 

hur företag kan använda videoannonsering och sponsrat användargenererat innehåll. Uppsatsen 

avslutas i kapitel 5 där slutsatser presenteras och diskussion framförs kring originalitet och signifikans, 

forskningskvalitet, begränsningar och framtida forskning.  
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2. Utökad Bakgrund 

I det här kapitlet avhandlas utvecklingen av sociala medier och dess inverkan på YouTube samt hur 

konsumenter och företag har påverkats av digitaliseringen. Kapitlet behandlar även hur sociala medier 

används som marknadsstrategi av företag med fokus på videoannonsering samt sponsrat 

användargenererat innehåll för distribution av kommersiellt innehåll på YouTube. Avslutningsvis 

diskuteras existerande konsumentattityder gentemot dessa två kommersiella innehållsformat. 

2.1 Introduktion till konsumentbeteenden inom 

sociala medier 

Wirtz, Schilke och Ullrich (2010) beskriver ett antal faktorer som är fundamentala till fenomenet 

Webb 2.0 och dess påverkan på konsumenters och företags beteende i internetmiljön i synnerhet på 

sociala medier. Socialt nätverkande och människors interaktion i form av dialoger eller recensioner av 

produkter och tjänster är en faktor där motivet härrör självreflektion, imagebyggande, underhållning 

samt informationssökning. Det sociala nätverkandet leder till en ökad konsumentmakt och tillåter 

människor skapa en social identitet, erhålla social tillit som grundlägger förtroendet till virtuell word-

of-mouth med påverkan på attityder och köpbeslut (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Med den 

tillkommande konsumentmakten ställs högre krav på företags förmåga att effektivt hantera en mer 

intensiv och autentisk dialog med konsumenter. En viktig aspekt är att placera konsumenten centralt i 

alla affärsaktiviteter för att i största möjliga mån etablera ett gemensamt värdeskapande. En vital del 

av Webb 2.0 är i vilken utsträckning plattformar tillåter personifiering av innehåll och gränssnitt 

utifrån konsumenternas behov och preferenser. Användargenererat innehåll har som huvudsakligt syfte 

att uppnå ett värde för konsumenter genom att tillåta dessa bidra med innehåll som webbsidor, profiler 

på sociala nätverk, media som exempelvis ljud- och videofiler på YouTube. Användargenererad 

kreativitet och innovation kan även tillföra perspektiv på etablerade processer som kan ge idéer till 

förbättringar. (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). 

Socialt nätverkande och konsumentfokus har inflytande på hur företag anpassar sin affärsverksamhet 

och marknadsföring på de digitala plattformarna med ständigt tilltagande möjligheter och utmaningar. 

När Webb 2.0 introducerades fångade den snabbt företags uppmärksamhet på grund av dess förmåga 

att förbättra relationen mellan företaget och konsumenter. Sociala verktyg som bloggar och sociala 

nätverk- och interaktionstjänster som Facebook, YouTube och LinkedIn ger möjligheten att 

exempelvis effektivisera processer internt, bedriva en annan typ av internkommunikation och använda 

plattformarna som distributionskanaler av kommersiellt innehåll samt möjligheten att bygga starkare 

relationer till konsumenter. (Postman, 2009; Seo & Lee, 2016) 

Från år 2013 till år 2014 ökade människors spenderade tid för konsumtion av onlinevideo med 38,5%. 

Detta är ett procenttal som fortfarande ökar konsekvent (Google, 2016). Även om TV är stabilt har 

konsumtionen av onlinevideo ökat där YouTube är en stark aktör och således intressant för företags 

marknadsföringsstrategier (Dehghani et al, 2016). På YouTube kan två format för distribution av 

kommersiellt innehåll tillämpas av företag; videoannonsering samt sponsrat användargenererat 

innehåll. Videoannonsering syftar till köpt placering i videoannonsformatet som YouTube 

tillhandahåller, medan sponsrat användargenererat innehåll syftar till att använda influencers på 

YouTube tänkta att agera mellanhand för budskap etablerade av företag men riktade åt konsumenter. 
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För att uppnå effektivitet genom tillämpningen av formaten är det således viktigt att kartlägga 

konsumenters attityder gentemot dessa två kommersiella innehållsformat för att som företag lyckas 

skapa värde och goda konsumentrelationer. 

I dagsläget är det konsumenterna som i högsta grad har integrerat de webbaserade tjänsterna och 

applikationerna som en naturlig del i sina vardagliga liv (Seo & Lee, 2016). Tjänsterna låter 

människor delta på sociala nätverk som exempelvis YouTube, Facebook och Instagram där interaktion 

med personer inom samma intresseområden möjliggörs. Konsumenter både producerar och 

konsumerar kreativt innehåll i större grad än företag (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro, 2012; Kim, 

Yue, Hall & Gates, 2009). För att använda plattformarna på effektivast sätt blir det således viktigt som 

företag att närvara på rätt plats samt utifrån konsumenternas preferenser för att skapa de fördelaktiga 

möjligheterna i att skapa värde, stärka relationer och stå sig i konkurrensen (Wirtz, Schilke & Ullrich, 

2010). 

2.2 Utvecklingen av Sociala Medier 

År 1979 skapade Tom Truscott och Jim Ellis ett globalt diskussionssystem, Usernet, som tillät 

internetanvändare att posta offentliga online-meddelanden (Kaplan & Haenlein, 2009). Usernet var 

vad vi idag skulle definiera som ett webbforum – en webbplats för diskussion med trådar av 

meddelanden inom ett ämne, ofta i fråga-svar format (Sneiders, 2015). Nästan ett decennium senare, år 

1998, grundade Bruce och Susan Abelson den sociala nätverkssidan ”Open Diary” som var tänkt att 

förena internetuppkopplade dagboksskribenter i ett virtuellt samhälle (Kaplan & Haenlein, 2009). På 

sent 1990-tal uppmärksammades således en ökad trend i användandet av webbsidor där människor 

tilläts dela med sig av personlig information (Kaplan & Haenlein, 2009). Utifrån tidigare insatser kan 

därmed konstateras att det bakomliggande motivet av användandet av sociala medier härrör 

människors behov att göra sig hörda och motta information. 

Under de senaste åren har det skett stora förändringar i hur människor och företag interagerar med 

teknik och internetbaserade tjänster. Utvecklingen av Webb 2.0 är en av de grundläggande 

möjliggörande faktorerna till det vi idag igenkänner som sociala media, vars utformning bidrar till 

interaktionsmöjligheter mellan företag och konsumenter som potentiellt kan leda till relationer och 

värde (Kim et al, 2009). I uppkomsten av Webb 2.0 och dess grundläggande arkitektur användes inga 

revolutionerande eller nyskapande teknologier för de applikationer och tjänster som gjordes 

tillgängliga. Redan i etableringen av Webb 1.0 användes AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) 

vilken förkroppsligar den främsta möjliggörande teknologin för de applikationer som används idag 

genom Webb 2.0 och exemplifieras i Facebook och YouTube (Kim et al, 2009). Dessutom inkluderas 

ytterligare en grupp äldre teknologiska möjliggörare som XML, CSS, DOM (Document Object 

Model), XHTML för att tillhandahålla dessa applikationer och tjänster.  

Den främsta åtskiljande faktorn mellan Webb 1.0 och Webb 2.0 beträffar de nytillkommande 

webbteknologierna och metoderna som förändrade webben från att vara läsbar till att i högre grad vara 

av en deltagande natur, präglad av tvåvägskommunikation i realtid, som förbättrats i takt med att fler 

användare tillkommer och skapar nätverkseffekter. Trots att den möjliggörande tekniken bakom Webb 

2.0 inte märkbart särskiljer sig från Webb 1.0 är karaktärsdragen av en annan natur som påverkas av 

en ständig tillväxt inom webbteknik, nya webbapplikationer, tjänster och nya idéer. Webb 2.0 kan 

definieras som ett kulturellt fenomen där kärnvärdet är personlig kommunikation mellan människor 

och där användningsområden och syfte varierar beroende på aktör. (Kim et al, 2009).  
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Under 2004 lanserades Facebook, grundat av Mark Zuckerberg, som till en början endast var avsett för 

studenter på Harvard University som ett verktyg att hålla kontakten efter avslutade studier (Kaplan & 

Haenlein, 2009). Facebook har idag, 12 år senare, cirka 1,5 miljarder månadsvis aktiva användare över 

hela världen (Statista, 2016). Tidigare geografiska begränsningar som hindrat människor från att mötas 

och dela information och intressen upphörde plötsligt (Holt, 2016). Makten att influera och påverka 

människor har under stadig takt förflyttats från PR-specialister och marknadsföringsavdelningar till 

individer och virtuella samhällen som skapar och konsumerar allt ifrån blogginlägg till video, bilder 

och nyhetsartiklar (Kietzmann et al, 2011). 

I och med maktförflyttningen blir sociala medieplattformar ett viktigt verktyg för digital 

marknadsföring – företag måste ge sig in i den pågående kommunikationen, närvara där 

konsumenterna förväntar sig och sträva efter kontroll (Kietzmann et al, 2011; Postman, 2009). I en 

artikel av Kietzmann et al (2011) förklaras aktualiteten med sociala medier genom att hävda att i dessa 

dagar kan ett fyndigt blogginlägg eller en förödande video spridas till hundratals konsumenter på ett 

musklick och innebära en snöbollseffekt som kan döda en produkt eller skada ett företags omdöme. 

Företag som frekvent ignorerar eller missbedömer de hot och möjligheter som konsumenter genererar 

är således inte införstådda med makten dessa besitter i sociala medier och försätter sig på så vis i en 

svår situation när ryktet om negativt eller bristfälligt kundbemötande sprids (Kietzmann et al, 2011). 

Sociala medieplattformar tillhandahåller möjligheter för att skapa nya företagskanaler. Varje sociala 

medieplattform fyller olika funktioner; exempelvis fokuserar sociala nätverkssidor som LinkedIn på 

identitetsskapande och relationsbyggande, medan virtuella samhällen som Facebook syftar till att 

uppmärksamma delningsaktiviteter, anseende och grupper (Wang, Min & Han, 2015). Genom att 

förstå sociala mediers funktionalitet, dess makt och dess implikationer skapar företag goda 

förutsättningar att lyckas med sina satsningar på de olika plattformarna (Kietzmann et al, 2011). 

2.2.1 Sociala Mediers påverkan på YouTube 

När YouTube lanserades år 2005 var det under konkurrens mot liknande webbsidor som samtliga 

försökte överkomma de tekniska barriärerna för att simplifiera delning av onlinevideo (Dehghani et al, 

2016). Det grafiska gränssnittet var simpelt men väl integrerat och tillät användare att ladda upp, 

publicera och se streamade videor utan att besitta större teknisk kompetens. I övrigt var YouYube likt 

övriga existerande videouppladdningssidor. År 2006 förvärvade Google YouTube för 1,65 miljarder 

dollar och idag är det världens tredje mest besökta webbsida (Dehghani et al, 2016; Burgess & Green, 

2009). 

Det går att spekulera mycket i bakomliggande faktorer till varför YouTube blev den framgångssaga 

det är. Kombinationen av populariteten hos användargenererat videoinnehåll och användandet av 

YouTube som distributionskanal är troligtvis en väsentlig anledning (Burgess & Green, 2009). 

YouTubes användare är ett brett spektrum av kända företag som McDonalds och Coca-Cola, 

privatpersoner som vill slå igenom viralt, artister, politiker, aktivister, tv-stationer med flera, som 

samtliga använder plattformen i olika syften (Burgess & Green, 2009). Av samtliga användare på 

YouTube är det endast 20% som aktivt publicerar videoinnehåll. De 20% av användarna som 

publicerar innehåll står för 73% av allt material som existerar på YouTube. Detta innebär att 4% av 

YouTubes totala användarantal har publicerat tre fjärdedelar av allt existerande videoinnehåll (van 

Dijck, 2013). 

Under YouTubes första år gick plattformen under slogan ”Your Digital Video Repository” vilket ter 

sig tämligen olikt från ”Broadcast Yourself” som det ändrades till strax efter Googles uppköp. 
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YouTube har således skiftat från idén om att vara ett personligt arkiv för lagring av producerat 

videoinnehåll till att bli en etablerad plattform avsett för konsumtion av användargenererat 

videoinnehåll som laddas upp av konsumenter för konsumenter. (Burgess & Green, 2009; van Dijck, 

2013). 

2.3 Sociala Mediers påverkan på konsumenter 

Konsumenter har konstaterats besitta större inflytande och mer makt att påverka omvärlden än många 

påkostade marknadsföringsinsatser (Kietzmann et al, 2011). I en studie om konusmentmakt av 

Labrecque, vor dem Esche, Mathwick, Novak och Hofacker (2013) presenteras ett teoretiskt ramverk 

bestående av fyra distinkta källor till konsumentmakt; krav-, information-, nätverk- och gruppbaserad 

makt; 

Kravbaserad makt har sitt uppehälle i konsumenters konsumtions- och köpbeteenden som uppstått i 

samband med den digitala utvecklingen av internet och sociala medier. Med sökmotorer som 

exempelvis Google och Yahoo erbjuds konsumenter ett utbud av produkter. E-handeln har möjliggjort 

köp trots geografiska och tidsmässiga begränsningar. Detta skapar på så vis en konsumentmakt då det 

krävs mer genomtänkta marknadsföringsinsatser för att locka konsumenterna till sig. (Labrecque et al, 

2013). 

Informationsbaserad makt har två väggrenar; genom innehållskonsumtion eller genom 

innehållsproduktion. Informationsbaserad makt genom innehållskonsumtion syftar till den enkla 

åtkomsten av bland annat produktrecensioner, specifikations- och prisjämförelser och prestanda eller 

kvalitetsinformation. Informationsbaserad makt genom innehållsproduktion syftar till förmågan att 

producera användargenererat innehåll. Den erbjuder makt genom att tillhandahålla plattformar för 

bland annat självuttryck och individuella åsikter. Med virtuell WOM (word of mouth) kan både 

hyllningar och klagomål framföras. (Labrecque et al, 2013). 

Nätverksbaserad makt fokuserar på hur konsumenter genom transformation av innehåll kan tillgodose 

sig aktiviteter och supplement som existerar på vissa sociala medieplattformar. På så vis möjliggörs 

skapandet av ett personligt anseende samt förmågan att förbättra och sätta personlig prägel på digitalt 

innehåll. Nätverksbaserad makt handlar således om konsumentkontakt och påverkan. Ett stort antal 

kontakter alternativt färre inflytelserika ökar möjligheten till större viral spridning och påverkan av 

andra. Det genererar makt till innehållsskaparen - oavsett om innehållet är skapat av personen i fråga, 

en utomstående part eller i ett samarbete. (Labrecque et al, 2013). 

Gruppbaserad makt handlar om förmågan att samla, mobilisera och strukturera resurser på ett sätt som 

både individer och grupper av människor drar nytta av. Gruppbaserad makt avspeglar därmed en 

sammansättning av ovan nämnda källor till konsumentmakt (Labrecque et al, 2013). 

För att summera finns därmed många faktorer som pekar på konsumenters makt och hur dessa 

implementeras och utnyttjas. Dagligen använder många konsumenter sociala medier för att uppnå 

berömmelse genom den massiva räckvidd som plattformarna tillhandahåller (Labrecque et al, 2013). 

Enligt sociala medieexperten och digitalchefen för Bonnier Tidsskrifter Frida Boisen (2015) används 

sociala medier i dessutom till att provocera fram olika känslor. Vi fullkomligt älskar att titta på 

videoklipp av folk som gör bort sig, gulliga kattungar och tutorials innehållande allt från smink till hur 

man lär sig grunderna i HTML. Å andra sidan är vi duktiga på att uppröras och dela med oss av 

innehåll om ämnen vi tycker är viktiga i hopp om att sprida kunskap och väcka åsikter hos andra 

(Boisen, 2015). YouTube blir således en viktig aktör som tillgängliggör ett brett spektrum av kanaler 
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med mängder av videoinnehåll som underhåller, upprör, berör och utbildar oss inom alla tänkbara 

områden. En annan faktor som bidragit till populariteten kring konsumenters användande av sociala 

medier är dess transparens (Postman, 2009).  

Sociala medier tycks därmed ha gjort företags betydelse mindre signifikant (Holt, 2016). Med 

infrastruktur som möjliggjort dessa plattformar bestående av användargenererat innehåll har 

människors intresse för att nätverka, dela med sig och ta del av information, åsikter och innehåll samt 

föra virtuella konversationer vuxit sig stark och tagit stor del av uppmärksamheten från företagens 

insatser (Labrecque et al, 2013). 

Ett konkret exempel på företagens maktunderläge i sociala medier är framhävande i jämförelsen av 

företagsjätten McDonald’s US YouYube kanal med cirkaa 212 000 prenumeranter (YouTube, 2016b) 

mot svenske YouTube-profilen PewDiePies prenumerantskara på 43 miljoner människor (YouTube, 

2016c). Företags inställning till sociala medier har länge präglats av attityden att så länge 

välproducerat innehåll förmedlas i realtid kommer konsumenter vilja engagera sig och kommunicera 

kring dessa. Ändå har få företag lyckats skapa meningsfullt onlineinnehåll som konsumenter frivilligt 

engagerar sig i (Holt, 2016). Tidigare kunde företag köpa sin väg till framgång genom att betala för 

placering i rätt kulturell kontext och dra fördelar av samarbeten med kända personer, musik och annan 

underhållning som uppskattats av konsumenter. 

2.3.1 Influencers  

Tack vare den teknologiska utvecklingen är konsumenter mer pålästa, sofistikerade och 

välinformerade och kan inte längre kontrolleras eller manipuleras av företag. Genom kännedomen av 

den konsumentmakten är de inte längre passiva mottagare av budskap  - istället vill de kommunicera 

på ett delaktigt sätt (Uzonoglu & Kip, 2014). För att göra succé i dagens klimat krävs därför ett 

genomslag som skapar kulturell relevans och förhindrar därför möjligheterna att för företag köpa en 

väg till framgång. 

Holt (2016) beskriver fenomenet gruppkultur, som innefattar digitala grupper av människor inom 

specifika intresseområden. Gruppkulturen är sammanfogad genom sociala medier och behöver inte ta 

hänsyn till åtskiljande geografiska utgångspunkter vid interaktion med andra inom samma 

intresseområde. I dessa gruppkulturer är således den gruppbaserade konsumentmakten påtaglig och 

gynnar både det virtuella samhället och dess medlemmar. Inom intressegrupperna har digitala 

influencers etablerat sig på YouTube och blivit välkända för sitt underhållande innehåll med ett 

inflytande på medlemmarna inom den relaterade intressegruppen. En influencer är en opinionsledare 

som med ett stort följarantal på sociala medier når ut och påverkar konsumenter med sitt budskap. Den 

nätverksbaserade konsumentmakten är således den som i störst utsträckning existerar hos en 

influencer. (Labrecque et al, 2013). 

Många av de populära profilerna på YouTube är privatpersoner som börjat filma hemma vid 

skrivbordet i tonårsrummet där kanalerna successivt vuxit sig stora med många följare och 

prenumeranter. På sina kanaler kan de publicera innehåll som berör allt från skönhet, humor, spel, 

träning och mat. Trovärdigheten hos profilerna värderas högt och många företag vill skapa samarbeten 

(Lüning, Grill Pettersson, Liebermann & Larsson Kakuli, 2016). 

Konsumenter visar tydligt på ett begränsat intresse av företags innehåll och vill undvika det i sina 

flöden (Holt, 2016). Istället för att acceptera paketerade företagsbudskap tenderar konsumenter att 

placera större förtroende i åsikter hos personer som tycks likna dem själva och därför utgör 

referenspunkter. Dessa influencers representerar en ny typ av självständiga tredjeparter som kan 



9 

 

erbjudas information med syfte att forma attityder och beteende samt påverka konsumenters acceptans 

av rekommendationer, produktval och köpbeslut med hjälp av sitt innehåll (Freberg, Graham, 

McGaughey & Freberg, 2011; Liu et al, 2015). 

2.4 Sociala Mediers påverkan på företag 

Tack vare konsumenters tillförsel av användargenererat innehåll har företag kunnat dra nytta av den 

ökade informationsmängd som konsumenter skapar online och tillgängliggör (Labrecque et al, 2013). 

Den digitala utvecklingen och sociala medier har inte enbart varit till konsumenters fördel utan också 

möjliggjort för avancerad teknik. Genom algoritmer kan företag mäta och förstå olika 

konsumentbeteenden och utifrån dessa förutspå framtida ageranden och händelser (Provost & Fawcett, 

2013). Idag använder vissa företag omvärldsbevakningssystem som Google Alerts som informerar 

företag om dessa blir omnämnda på webben. Företag kan på så vis snabbt agera och fatta beslut om 

åtgärder vid behov (Sneiders, 2015). Om företag kan upprätthålla kontroll över konsumentageranden 

på internet skapas tillit och respekt gentemot företaget (Labrecque et al, 2013). 

Att distribuera kommersiellt innehåll är ett av flertalet alternativ till företags användande av sociala 

medier; kundbemötande, konsumentsupport och engagemang är således något som bör vara högt 

prioriterat. Företag kan också utnyttja sociala medier till internkommunikation, upprätthålla relationen 

med arbetspartners och engagera sina anställda – aktiviteter som kan skapa gott anseende (Postman, 

2009). 

2.5 Sociala Medier som marknadsstrategi 

Med den konstaterade konsumentmakten och företagens lägre maktposition har sociala medier inte 

alltid varit till företagens fördel. Trots att de flesta plattformarna etablerades för ett antal år sedan 

kämpar många företag fortfarande med att finna vägar att tillföra extra värde till sin affärsverksamhet 

(Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Det är således inte helt tydligt hur företag kan tillämpa lösningar för 

att stärka relationer och skapa värde (Seo & Lee, 2016). På grund av denna okunskap blir det ännu 

viktigare för företag att anamma användandet av sociala medier. Inte för att återta konsumenters makt 

utan snarare för att kontrollera och lära sig hantera den (Postman, 2009). 

En anledning till många företags misslyckande inom sociala medier kan bero på en avsaknad av en 

strategisk plan. Många företag har deltagit i sociala medietrenden utan något bakomliggande motiv. 

En vanlig anledning till denna oplanerade närvaro är att tillämpningen av sociala medier enbart 

uppstår i ett försök att inte vara i underläge av konkurrenternas satsning. Därmed bör en social 

mediestrategi tillämpas av företag och tillåtas utgöra en väsentlig del i den större företagskontexten 

(Postman, 2009). Inte enbart tillhandahåller Webb 2.0 nya möjligheter att utveckla affärsmodeller, 

utan dessutom tillförs möjligheten att använda applikationer som grund för säljdrivande insatser 

(Wirtz, Ullrich & Schilke, 2010). 

Sociala medieanvändning inom företag inkluderar ofta ett antal aktiva konton där kommersiellt 

innehåll publiceras och/eller delas. På mibrobloggverktyget Twitter finns en max begränsning på 140 

tecken per inlägg postat åt gången. Twitter anses vara ett ”direkt” verktyg där reaktioner och åsikter 

sprids samtidigt som det händer. Många företag använder Twitter för att länka diverse 

blogginlägg/artiklar från sin webbsida som då skapar en direkt anslutning till publicering (Postman, 

2009). Utöver Twitter är Instagram, LinkedIn och Facebook väl använda sociala medieplattformar av 
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företag. Viktigt blir således samspelet mellan dessa kanaler där relevant och distinkt innehåll 

distribueras. För att lyckas med detta integrerade samspel mellan plattformarna bör företag vara 

införstådda med användningsområdet av respektive sociala medieplattform, vilken målgrupp som nås 

samt hur innehållet presenteras. (Postman, 2009). 

Eftersom dessa plattformar används av företag krävs en större förståelse för att nå deras fulla potential 

och fördelar genom användningen. Teorin om media richness är välanvänd inom området vilken 

föreslår hur media ska användas för att nå framgång och effektivitet. Teorin om media richness 

beskriver att medier åtskiljs i dess förmåga att erbjuda förståelse mellan kommunicerande personer 

eller enheter. Exempelvis är ansikte-mot-ansikte kommunikation rikare och kan ge större förståelse än 

skrift eftersom det möjliggör direkt feedback. När mediet erbjuder sociala ledtrådar som direkt 

feedback eller icke-verbal kommunikation i form av ansiktsuttryck är det av rikare slag. Teorin om 

media richness föreslår att rikare medier innebär större effektivitet och framgång än medier som 

saknar rikhet eftersom det möjliggör en djupare tolkning. Videoannonsering är exempelvis ett rikare 

medium än en tweet från Twitter, eftersom sociala ledtrådar i form av kroppsspråk och tonläge 

erbjuds. (Kahai & Cooper, 2003). 

I utförandet av kommersiellt innehåll på YouTube går det att applicera push/pull-strategin för att nå 

olika effekter med hjälp av innehållet. Push-strategin innebär att produkten framförs direkt till 

konsumenten via olika verktyg och försäkrar att konsumenten är medveten om företaget vid 

köptillfället. Den handlar om att ta produkten till konsumenten. Pull-strategin involverar att företaget 

motiverar konsumenten att aktivt söka upp det på egen hand. Det handlar om att få konsumenten att 

komma till företaget. (Kotler & Pfoertsch, 2006). 

2.5.1 Videoannonsering och sponsrat användargenererat innehåll 

Videoannonsering 

Videoannonsering har karaktärsdrag som inkluderar egenskaper hos både TV och sociala medier. Till 

utseendet påminner videoannonseringsformatet om det traditionella TV-formatet då de adresserar 

samma sensoriska system hos konsumenten och väcker uppmärksamhet på liknande sätt. Dehghani et 

al (2016) beskriver att sociala medieannonsering har en högre trovärdighets- och informationsgrad 

samt större påverkan på annonseringseffektiviteten än traditionell annonsering. Däremot krävs större 

ansträngning för att fånga konsumenters uppmärksamhet med videoannonseringsformatet (Li & Lo, 

2015). Effektiviteten åtskiljs mellan de två videoformaten baserat på kontextuella faktorer som att 

videoannonseringsformatet kan kontrolleras och mätas i en annan utsträckning än det traditionella TV-

formatet. Längden och interaktionsmöjligheterna är ytterligare åtskiljande faktorer där 

videoannonsformatets längd ofta är mellan 15-60 sekunder men kan avbrytas efter fem sekunder (Li & 

Lo, 2015) Dessutom kan användaren vid klick på videoannonsen dirigeras till företagets webbsida 

eller webbshop vilket erbjuder möjligheten att genomföra direkt säljdrivande kampanjer (YouTube, 

2016a) 

YouTube tillhandahåller två videoannonseringsformat som kan inkludera företaget centralt och tillåta 

dem sprida sina marknadsföringsbudskap. I denna uppsats examineras det mest frekvent använda 

videoannonseringsformatet i form av Trueview InStream. Detta videoannonseringsformat kan 

antingen bokas på reservationsbasis där företaget kan välja ut i vilka videoklipp annonsen ska visas, 

alternativt visas baserat på en  specifik användarprofil. Annonserna kan visas på YouTube i både 

stationära och mobila enheter på webben, i applikationer, på anslutna TV-apparater och spelkonsoler 

samt i inbäddade YouTubespelare på andra webbplatser. (Google, 2016). 
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Trueview InStream är ett format där företagets videoannons spelas upp före (pre-roll), under (mid-

roll) eller efter (post-roll) det videoklipp konsumenten ämnar att se. En överhoppningsbar 

videoannons erbjuder konsumenten att skippa den efter fem sekunder till förmån för visning av det 

videoklipp konsumenten hade för avsikt att se. Om videoannonsen är överhoppningsbar får den inte 

överstiga längden av 60-sekunder. Företaget debiteras när konsumenten har tittat på videoannonsen i 

30 sekunder eller längre alternativt vid annan interaktion som exempelvis klick på videoannonsen och 

omdirigering till företagets webbsida. Om videoannonsen är icke-överhoppningsbar används en 

bestämd videolängd på 15 eller 30 sekunder där debitering sker när videoannonsen börjar spelas. 

(Google, 2016). 

Ny typ av profilering och kartläggning av konsumentaktiviteter baserat på geografisk utgångspunkt, 

demografisk data och användarbeteende ligger till grund för hur videoannonseringsformatet kan 

anpassas och visas för varje konsument. Genom det höga användarantalet och människors benägenhet 

att dela med sig av åsikter tillförs en möjlighet för YouTube att insamla data kring marknader och 

människors konsumtionsmönster som leder till insikter i hur företag kan nå ut till den målgrupp de vill 

skapa relation till (Dehghani et al, 2016).  YouTube samlar in stora mängder data som kan ligga till 

grund för möjligheten att distribuera och producera videoinnehåll baserat på varje användares behov 

och preferenser (Dehghani et al, 2016). Det ger möjligheten att skapa en mer nischartad targeting. Det 

går att nå målgrupper med köpavsikt samt tillämpa remarketing för att nå användare baserat på deras 

tidigare interaktion med företaget (Google, 2016). Med områdeskänslig och mobil teknik samt 

möjligheten att kartlägga konsumenters liv än mer sofistikerat kan deras förmåga att tillgodogöra sig 

innehållet förbättras (Lee & Stafford, 2015).  

Sponsrat användargenererat innehåll 

Användargenererat innehåll inkluderar all form av onlineinnehåll som skapas, initieras, cirkulerar och 

konsumeras av användare (Kim & Johnson, 2016). 

Sponsrat användargenererat innehåll innebär att influencers på YouTube agerar mellanhand för 

budskap etablerade av företag men riktade åt konsumenter. En influencer, som är användare och 

innehållsskapare på plattformen, skapar innehåll i olika kategorier där företagets budskap tar plats i 

innehållet. Innehållet i sig kan exempelvis bestå av en make-up tutorial där sminket som används i 

videon är den produkt företaget vill att konsumenten ska forma en attityd kring (Uzonoglu & Kip, 

2014). Dessa influencers anlitas av företagen där de pratar om företagets erbjudande på ett subjektivt 

sätt med syfte att forma konsumenters attityd gentemot erbjudandet (Uzonoglu & Kip, 2014). Det 

sponsrade användargenererade innehållsformatet har inte tidsbegränsningar på samma sätt som 

videoannonseringsformatet, vilket tillåter konsumenterna att spendera längre tid med influencern och 

företaget. Den innehållsskapande influencern erhåller kompensation i form av pengar eller produkter 

för att inkludera företagets budskap i sitt innehåll (Lu, Chang & Chang, 2014).  Sponsrat 

användargenererat innehåll och samarbeten mellan influencer och företag blir vanligare i takt med en 

ökad popularitet hos personligheterna vars innehåll uppskattas av konsumenterna. Att innehållet är 

underhållande är en väsentlig framgångsfaktor som påverkar värdet och effektiviteten (Haryani & 

Motwani, 2016; Dehghani et al, 2016). 

YouTube som distributionskanal medför möjligheten att innehåll kan spridas vidare och uppnå en viral 

effekt med större räckviddsomfång. Om innehållet uppskattas hos konsumenterna finns en möjlighet 

att uppnå snabb spridning genom viral marknadsföring och virtuell word-of-mouth. Den typen av 

kommunikation betraktas som ett effektivt, penetrerande  och snabbt medium i förhållande till andra 

kommunikationsinsatser (Haryani & Motwani, 2016). För att uppnå en sådan effekt blir det viktigt för 
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företag att engagera sig med influencern som möjliggör ett autentiskt och trovärdigt innehåll. Att 

influencern har en tonalitet som lämpar sig väl för företaget är viktigt samtidigt som följarskaran är 

betydande för att maximera räckvidd (Liu et al, 2015). För att effektivt skapa värde på YouTube 

genom influencers krävs att företaget arbetar med att nå ut på ett kulturellt relevant sätt för att undvika 

irritation hos konsumenten (Holt, 2016; Dehghani et al, 2016). 

Passformen mellan företag och influencer påverkar trovärdigheten och då automatiskt i vilken 

utsträckning konsumenten är benägen att tro på budskapet som framförs. Liu et al (2015) beskriver att 

92% av alla konsumenter anser rekommendationer vara pålitliga om de kommer från 

förtroenderelationer med personer som har samma intressen och preferenser. Om det sponsrade 

användargenererade innehållet upplevs trovärdigt blir argumentationskraften starkare och kan ge 

konsumenten känslan att produkten eller tjänsten är testad och godkänd vilket kan påverka attityden 

gentemot företaget, något som är väsentligt för företagets framgång (Li, Lai & Chen, 2011; Haryani & 

Motwani, 2016). 

2.6 Konsumentattityder gentemot de två 

kommersiella innehållsformaten 

Dehghani et al (2016) presenterar ett antal faktorer som är väsentliga för att lyckas initiera positiva 

attityder gentemot videoannonsering. Att lyckas forma en positiv attityd leder till ett 

videoannonseringsvärde som ligger till grund för konsumentens varumärkeskännedom och 

köpintention. Faktorerna underhållning, information, relevans och irritation är de som i största grad 

påverkar konsumentens attityd. 

Underhållning är den faktorn som enskilt påverkar konsumenten i största grad. När innehållet är 

underhållande fångas uppmärksamheten hos konsumenten effektivare och leder till att konsumenten 

kan uppleva ett värde hos videoannonsen. Många företag har försökt sammanfoga marknadsföring och 

underhållning för att kunna nå fler konsumenter med engagerande budskap. Dock beskrivs att 

konsumenter finner det svårt att minnas att de har sett en produktrelaterad informationsvideo, vilket 

visar på att företagen spelar en lateral roll och innehållet i sig är den underhållande faktorn (Dehghani 

et al, 2016).  

Information kan definieras som i vilken grad innehållet förser konsumenter med hjälpsam och 

resursfull information. Att budskapet kommer från en trovärdig och relevant källa är viktigt för 

benägenheten att lita på budskapet (Wirtz, Schilke & Ullrich, 2010). Om informationen anses relevant 

och pålitlig påverkas attityden positivt gentemot videoannonsen. Konsumenter tenderar att ta emot 

budskap och forma en positiv attityd kring dessa när de uppfattas vara skräddarsydda och relevanta för 

deras livsstil (Dehghani et al, 2016). 

Irritation är den faktor som innebär i vilken utsträckning användare upplever att det kommersiella 

innehållet är rörigt, irrelevant och irriterande på plattformen. Ett definierande karaktärsdrag hos 

videoannonseringen är att den är designad för att fånga uppmärksamhet genom att avbryta 

tittarupplevelsen. När en påtvingad exponering sker tenderar konsumenter att forma negativa attityder 

gentemot videoannonsen då den stör den normala tittarprocessen (Edwards, Li & Lee, 2002; Li & Lo, 

2015; Stafford & Faber, 2015; Cho & Cheon, 2004). Negativ attityd och irritation mot 

videoannonsering uppstår dessutom när många annonser visas under en begränsad tid, när samma 

annons visas för frekvent och när innehållet är för mycket, för högljutt eller för långt (Stafford & 

Faber, 2015). Om konsumenten formar negativ attityd gentemot videoannonseringen där den upplevs 
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påtvingad och irriterande tenderar konsumenten att utveckla ett undvikande beteende för att slippa 

beröras av irritationskällan. Undvikande av videoannonsering sker när konsumenten känner sig otålig 

samt begränsad i förmågan att uppnå sina mål på plattformen, när miljön upplevs rörig och när 

annonsen saknar relevans (Dehgani et al, 2016; Stafford & Faber, 2015; Cho & Cheon, 2004). 

En strategi för att undvika störande videoannonsering och annan internetannonsering har lett till 

utvecklingen av AdBlockers. En AdBlocker är ett tillägg som kan laddas ner i konsumentens 

webbläsare vilken blockerar annonser, förhindrar kartläggning av internetbeteende och mottagligheten 

av virus. AdBlockers kan installeras i samtliga webbläsare (Adblock Plus, 2016). I en global 

undersökning genomförd av onlinevideoföretaget Teads (2016), som exkluderade den svenska 

marknaden, ansåg 69% av konsumenterna att annonser online är irriterande eller störande, 66% ansåg 

att annonseringen online påverkar sajten negativt och 60% hade uppfattningen av att det är för många 

annonser och att de kan tänka sig att använda AdBlockers för att undvika dessa (Teads, 2016).  Fyra 

av tio svenskar i ålder 15-74 eller 65% av konsumenter i ålder 15-24 använder sig av AdBlockers för 

att förhindra irriterande annonsering i onlinemiljön. Genom att installera en AdBlocker i sin 

webbläsare upplever konsumenter att de får en bättre överblick på sidan och ges möjligheten att 

undvika videoannonser (Staunstrup, 2016).  Av alla format av onlineannonsering upplevs 

videoannonsering vara det format som är mest störande. Framförallt pre-rolls (det format där 

videoannonsen visas före det klipp konsumenten vill se), videoannonser som är icke-

överhoppningsbara och långa videoannonser. När konsumenter installerar en AdBlocker i sin 

webbläsare uppstår svårigheter för företag att exponeras för sin målgrupp (Teads, 2016). Det innebär 

att nya grepp måste utvecklas för att komma i kontakt med målgruppen. Därav vikten att placera 

konsumenten i centrum för annonseringen gällande innehåll och format (Wirtz, Schilke & Ullrich, 

2010). Att söka efter vägar som effektivt kommunicerar företagets budskap utan att kompromissa om 

användbarheten blir väsentligt i framgången när irritation har en negativ påverkan på 

annonseringsvärdet.   

Ett sätt att komma omkring irriterande innehåll och initiera en positiv attityd hos konsumenterna är att 

skapa innehåll som konsumenter upplever underhållande, relevant och intressant där nyckeln är att få 

konsumenterna att frivilligt ta del av det kommersiella budskapet (Teads, 2016). Ett verktyg för att 

åstadkomma ett frivilligt deltagande är att låta konsumenten ta del av sponsrat användargenererat 

innehåll. En influencer producerar därmed ett innehåll med företagserbjudandet inbäddat vilket ger 

konsumenterna ett värde i att ta del av innehållet, samtidigt som de exponeras för företagets budskap 

(Digitala-mediepodden, 2016). Dessa influencers upplevs som personer att identifiera sig med och 

betraktas som kändisar och bästa kompisar på samma gång. Konsumenter är mer benägna att använda 

rekommendationer och råd som kommuniceras av en person de litar på för att utvärdera produkter och 

tjänster än från en annan part som exempelvis företag. På så vis är attityden gentemot influencers i 

största utsträckning positiv eftersom de erbjuder relationer och värde till konsumenterna (Digitala-

mediepodden, 2016). Dessa influencers är ofta bra på att lyssna in och anpassa innehållet efter 

konsumenternas åsikter vilket bidrar till den positiva attityden hos konsumenterna (Digitala-

mediepodden, 2016). Dessutom är innehållet ofta välproducerat och erbjuder underhållning, 

information och relevans vilket leder till annonseringsvärde (Dehghani et al, 2016). Trovärdigheten 

hos influencers är ofta stor och refererar till i vilken utsträckning en individ upplever 

informationskällan som fördomsfri, sann och faktaenlig. De positiva karaktärsdragen som framförs 

genom innehållet kan förhöja budskapets värde och skapa en acceptans och positiv attityd hos 

konsumenter (Lu, Chang & Chang, 2014.)   
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I de fall en negativ attityd formas kring det sponsrade användargenererade innehållet kan orsaken 

härledas till att det är en dålig passform mellan influencer och företag där den produkt eller tjänst som 

förespråkas inte stämmer överens med influencerns profil. Det kommersiella innehållet kan då 

upplevas falskt och otrovärdigt där ofta en orimligt positiv attityd och tonalitet kommuniceras kring 

produkten eller tjänsten då den  motiveras av kompensationen influencern erhåller från företaget. När 

en influencer publicerar sponsrat användargenererat innehåll väldigt frekvent minskar även 

trovärdigheten då rekommendationerna som framförs inte upplevs genuina. Om mottagaren upplever 

att budskapet inte är sanningsenligt utan framförs av annan agenda än en vänlig rekommendation kan 

trovärdigheten gentemot källan påverkas negativt och således attityden. (Lu, Chang, Chang & 2014). 

Att influencern i fråga erhåller kompensation för att generera sponsrat innehåll påverkar inte 

konsumenternas attityd gentemot det kommersiella innehållet. Även när det tydligt framgår att 

innehållet är ett samarbete mellan influencer och företag resulterar det inte i en negativ attityd. En 

orsak till det kan vara att konsumenter upplever att det sponsrade användargenererade innehållet inte 

framförs för att lura dem. Den största bidragande faktorn i de fall en negativ attityd formuleras hos 

konsumenten är när det inte tydligt framgår att det är ett samarbete mellan influencern och ett företag. 

Ofta uppstår en situation där konsumenten känner sig lurad och upplever svårigheter i att särskilja 

influencerns åsikter från köpta budskap som framförs på initiativ av företag. (Lu, Chang, Chang & 

2014). 

Sammanfattningsvis är videoannonsering ofta upplevt som ett irriterande kommersiellt 

innehållsformat som orsakar negativ attityd och benägenheten att undvika formatet. I de fall en positiv 

attityd formas kring videoannonsering är innehållet underhållande, informationsrikt och skräddarsytt. 

Sponsrat användargenererat innehåll innebär ofta en positiv attityd hos konsumenter då influencers 

som producerar ett underhållande innehåll betraktas som kompisar vilket medför ett större värde och 

en benägenhet att lita på budskapet. I de fall en negativ attityd formas kring influencers och sponsrat 

användargenererat innehåll är när det är en dålig passform mellan företag och influencer och när det är 

svårt att urskilja om innehållet är sponsrat eller inte. För att klargöra hur företag kan påverka sitt 

värdeskapande med YouTube som distributionskanal av kommersiellt innehåll är konsumenters attityd 

viktig att ta i beaktning. Attityden som grundlägger annonseringseffekten blir dessutom väsentlig att 

analysera för att identifiera om investeringen har genererat värde. (Dehghani et al, 2016). 

2.7 Sammanfattning 

Utvecklingen av Webb 2.0 har bidragit till framkomsten av sociala medieplattformar som Facebook, 

LinkedIn och YouTube. En stor konsumtionsökning av onlinevideo har bidragit till en ökande 

popularitet av plattformen YouTube där användare producerar och delar innehåll. Det har bidragit till 

företags intresse att kommunicera med konsumenterna i den miljön de befinner sig där ett antal format 

för kommersiellt innehåll kan användas för att uppfylla det syftet. I den här studien beskrivs 

videoannonsering och sponsrat användargenererat innehåll som två alternativ för företag vid 

användning av YouTube som distributionskanal. I dagsläget påtalas ofta vikten av företags sociala 

mediestrategi där det råder okunskap kring hur formaten kan användas på lämpligast sätt i relation till 

konsumenters attityder. För att på lämpligast och effektivast sätt använda formaten som ett bidrag till 

fördelaktiga affärsresultat krävs således insikter i konsumenters attityder gentemot dessa.  
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3. Metod 

Metodkapitlet avser en beskrivning av vald metod samt tillämpningen av denna. Kapitlet inleds med 

metodval som diskuterar motivet till varför en kvalitativ strategi med ansikte-mot-ansikte 

undersökning i form av fokusgrupper tillämpats. Under metodtillämpning diskuteras urval, 

sessionstillfälle, datainsamling och dataanalys. Kapitlet metod berör även etiska aspekter ur dels 

arbetet som helhet samt ur vald metod. 

3.1 Metodval 

Då syftet med studien är att undersöka konsumenters attityder gentemot företags digitala 

marknadsföring på YouTube lämpar sig kvalitativ metod. Definitionen av kvalitativ forskning innebär 

att forskningen ofta förlitar sig på icke-numerisk data som exempelvis intervjuer och observationer, 

medan kvantitativ forskning omfamnar numerisk direkt mätbar data som resultat och enheter 

(Bhattacherjee, 2012). 

En strategi som lämpar sig väl för att fånga kvalitativ data beskrivs av Denscombe (2010) som en 

undersökning (survey). Innebörden är att forskningen utförs för att fånga data som kan kodas och 

erbjuder en panoramasyn på problematiken. Undersökning som strategi är användbart i de fall 

forskningen ämnar att insamla information som ska relatera till grupper av människor samt adressera 

vad de gör, vad de tänker och vilka de är. Strategin lämpar sig således väl i detta fall då 

forskningsfrågan som ska besvara problematiken syftar till att undersöka konsumenters attityd 

gentemot de två kommersiella innehållsformaten på YouTube. Strategin syftar till att hantera specifika 

problem och lämpar sig bäst när forskaren i förväg vet vilken information som krävs för att besvara 

forskningsfrågan samt utifrån vilka parametrar svaret kan hämtas. För att lyckas med insamlingen av 

data ska relevant litteratur utgöra grunden till hur problematiken ska adresseras. (Denscombe, 2010). 

Det finns varierande utformningar av en undersökning som strategi, bland annat som 

postundersökning, internetundersökning, telefonundersökning eller ansikte-mot-ansikte-undersökning 

som används i denna studie. En ansikte-mot-ansikte-undersökning involverar direkt kontakt mellan 

forskare och de individer som ingår i studien där olika former av enkäter eller intervjuer vanligen 

används som datainsamlingsmetod. För att skapa en uppfattning om konsumenters attityd gentemot de 

två kommersiella innehållsformaten blir det viktigt att gå under ytan för att fånga djupare information 

och dra insikter kring konsumenten för att urskilja hur olika faktorer bidrar till resultatet (Denscombe, 

2010). Att därför använda ansikte-mot-ansikte strategi i form av fokusgrupper kan således skapa goda 

förutsättningar att undersöka attityder mer djupgående utifrån forskningsfrågan. Fokusgrupper är ett 

effektivt sätt att samla in detaljerad information kring orsaker och bakgrunder till olika beteenden och 

attityder då metoden fokuserar på deltagarens ståndpunkter (Bryman, 2008). Dessutom tillförs 

möjligheten att validera data omedelbart genom att avläsa huruvida deltagarens svar är sanningsenligt 

och trovärdigt till skillnad från andra tillämpningar av undersökning som strategi (Denscombe, 2010). 

3.1.1 Beskrivning av Fokusgrupp som vald metod 

Ansikte-mot-ansikte undersökning valdes således som strategi för att den lämpar sig väl till den 

planerade kvalitativa datainsamlingen. Undersökningar kan ge en inblick i hur saker och ting förhåller 

sig under en specifik tid vilket genererar en uppdaterad relevans kring ett ämne (Denscombe, 2010). 
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Att därmed få inblick i konsumentattityder som existerar i detta nu, i form av fokusgrupper, är av 

relevans för studien men kan även bidra till djupare insikter inför framtida forskning inom området 

(Denscombe, 2010). 

En fördel med ansikte-mot ansikte undersökning i form av fokusgrupper är att den besitter förmågan 

att samla in data på ett relativt sakligt och okomplicerat sätt och kan fånga in tankar, känslor och 

beteenden. På så vis kan mönster identifieras inom grupper eller kategorier av människor som 

använder YouTube och har bildat en uppfattning kring de två kommersiella innehållsformaten. 

Undersökning är dessutom en frekvent använd strategi i de fall forskningen ämnar att adressera 

konsumenters preferenser eller kundnöjdhet vilket bekräftar lämpligheten i detta fall. En ansikte-mot-

ansikte undersökning i form av fokusgrupper är också lämplig när aktivitets- och beteendemönster ska 

avläsas inom grupper eller kategorier av människor, snarare än enskilda individer. Vilket är orsaken 

till att djupintervjuer alternativt semi-strukturerade intervjuer uteslöts. (Denscombe, 2010).  

Den största nackdelen som en ansikte-mot-ansikte undersökning i form av fokusgrupper kan innebära 

har att göra med att människors åsikter lätt kan hamna i skymundan på grund av gruppinteraktionen i 

fråga, då en del människor räds för att uttrycka sin egentliga åsikt inför publik (Belk, 2006). Hade 

detta varit en studie om känsligare och mer personligare ämnen än kommersiella innehållsformat på 

YouTube hade därmed denna metod inte tillämpats. Detta diskuteras även under kapitel 3.2.3. 

En pre-enkät utformades för att underlätta för forskarna genom att tillhandahålla väsentlig och 

övergripande information om deltagarna. Fokusgrupper användes dock som den primära metoden i 

denna studie, väl lämpad att fånga in kvalitativa konsumentattityder. En fokusgrupp är en informell 

diskussion mellan utvalda individer rörande ett specifikt ämne, där diskussionen styrs av en 

moderator. Kännetecknet av en fokusgrupp är således den explicita användningen av gruppinteraktion 

för att producera data och insikter som hade varit mindre tillgängliga utan interaktionen som sker i en 

grupp. Med fokusgrupper som forskningsmetod erbjuds forskarna att ta del utav deltagarnas egna 

språktillämpningar, koncept och angelägenheter. (Wilkinson, 1998). 

Det uppstår en gruppdynamik inom fokusgrupper som kan ge uttryck av starka synpunkter och åsikter. 

På så sätt ges upphov till ställningstaganden och attityder, som därmed lämpar sig väl till att kunna 

besvara studiens forskningsfråga. Människors tänkande kan påstås vara en socialt skapad aktivitet som 

antingen kan visa på åtskiljande eller gemensamma åsikter i en samstämmig attityd (Wilkinson, 1998). 

I fokusgrupper kan därmed viss information från gruppdeltagare upplysa övriga gruppdeltagare om 

ståndpunkter och information de själva kanske annars inte hade övervägt, och på så sätt forma en 

uppfattning, åsikt eller attityd med den nya informationen i åtanke. Detta kännetecknas som 

attitydspolarisering (Belk, 2006). 

Den kvalitativa data från fokusgrupperna ska transkriberas innan en innehållsanalys kan genomföras. 

Innehållsanalys är en forskningsteknik för att göra replikerbara och giltiga slutsatser från insamlad 

data till kontexten av dess användning. Som en teknik är innehållsanalys frånskiljbar från forskaren 

och kan leda till nya insikter, förbättrar förståelsen för ett specifikt fenomen eller bidrar till praktisk 

handling (Krippendorff, 2013). En innehållsanalys kan användas i alla former av text, oavsett om det 

är i skriftlig form eller i audioformat, och syftar till en kvantifiering av den kvalitativa data som 

insamlats för att underlätta den senare sammanställningen och analysen av materialet. Genom att 

bestämma vissa enhetskomponenter, i form av exempelvis enstaka ord eller meningar, kan kvalitativ 

data från fokusgrupperna således kodas och grupperas in i dessa. När detta genomförts kommer datan 

kategoriseras utifrån grupperingen för att hitta gemensamma nämnare lämpliga för kodning av datan. 

När koden finns färdigställd görs en frekvensmätning för att se förekomsten av enhetskomponenterna i 
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materialet. När dessa sammanställts kan de jämföras och ställas i relation med varandra (Denscombe, 

2010). Innehållsanalysen ska genomföras med hjälp av mjukvaruprogrammet ATLAS.ti. Resultaten av 

den insamlade datan kommer att presenteras i en kombination av text, citat och tabeller. Se ytterligare 

detaljer i kapitel 3.2.2. 

3.1.2 Alternativa strategier/metoder 

Ett antal strategier övervägdes innan bedömningen att ansikte-mot-ansikte undersökning var det 

lämpligaste tillvägagångssättet för att finna resultat som kan besvara forskningsfrågan. Ett alternativ 

som övervägdes var experiment, vilket innefattar en empirisk undersökning under kontrollerade 

former som är designad att examinera egenskaperna och relationen mellan specifika faktorer 

(Denscombe, 2010). Med experiment identifieras orsakande faktorer till ett visst resultat med hjälp av 

manipulering av nyckelvariabler och jämförelse mellan deltagarna i en forskningsgrupp och en 

kontrollgrupp. Fördelen med att använda experiment härleds till faktumet att insamlad data kan 

analyseras mer precist av måttverktygen. Om experimenten sker i forskarnas hemmiljö kan dessa flyta 

på friktionsfritt och bekvämt. Dessutom betraktas experiment som en komplicerad forskningsstrategi 

med implikationer på ett högre anseende av studien. Nackdelar betraktar etiska aspekter och huruvida 

behandlingen av kontrollgruppen och experimentgruppen är likvärdig vilket kan vara svårt att 

säkerställa. Om forskningen sker i en laboratoriemiljö som inte representerar människors naturliga 

kontext kan det bli svårt att mäta genuint beteende och beslut. (Denscombe, 2010). 

Orsaken till att experiment valdes bort härleds till problematiken i att fånga in konsumenters attityder 

gentemot de två formaten. Forskningsfrågans utformning kräver en djupare förståelse av fenomenen 

som undersöks vilket är svårt att åstadkomma med experiment som metod där mätning av olika 

variabler står i fokus (Denscombe, 2010). Att använda experiment med effektivitet som nyckelmått 

kunde möjligen innebära möjligheten att mäta effektiviteten av de två formaten för att bidra med 

rekommendationer. För att genomföra metoden skulle en annan forskningsfråga vara tvungen att 

konstrueras där konsumenters attityder inte är den centrala faktorn som undersöks. 

En alternativ metod som övervägdes var enskilda semi-strukturerade intervjuer. Metoden ansågs inte 

optimal då det med intervjuer inte är möjligt att uppnå diskussion till skillnad från fokusgrupper där 

detta eftersträvas. Människor tenderar även att besvara intervjufrågor på ett sätt som de tror 

tillfredsställer forskarna och studiens resultat vilket således påverkar sanningsgraden och studiens 

validitet. Då forskningsfrågan i denna studie ämnar att undersöka konsumentattityder är det viktigt att 

diskussioner mellan deltagare uppstår och kan ge sanningsenliga resonemang som kan besvara 

forskningsfrågan vilket är orsaken till att semi-strukturerade intervjuer uteslöts. (Denscombe, 2010). 

3.1.3 Etiska aspekter 

Denna studie följer de fyra etiska principerna för samhällsvetenskaplig forskning (Denscombe, 2010). 

Studien ska; 

 Skydda deltagaren 

 Försäkra att deltagandet är frivilligt och baserat på informativt samtycke 

 Undvika bedrägeri och drivas med vetenskaplig integritet 

 Ta hänsyn till de lagar och regler som råder i landet 

I denna studie är således deltagande ett frivilligt åtagande och anonymitet upprätthålls gällande 

samtliga deltagare. All insamlad information kring varje deltagare är konfidentiell för någon annan än 
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forskarna. Ett medgivandeformulär (Bilaga 1) har utformats för att upplysa deltagaren kring 

undersökningens upplägg samt för att utföra samtycke mellan forskarna och deltagaren. Eftersom att 

detta är en studie ämnad att samla in data på konsumentattityder är därmed studien på inget sätt 

konstruerad att fysiskt eller psykiskt kunna skada eller negativt påverka deltagaren. Om deltagaren vid 

något tillfälle upplever osäkerhet ska denna när som helst under studiens gång kunna avbryta 

deltagandet utan att bli ifrågasatt eller påverkad att fortsätta deltagandet. Alla resultat rapporteras på 

ett adekvat sätt utan motiv att förleda eller presentera resultat till någon utomstående parts fördel. 

3.2 Tillämpning av metod 

Urval  

Enligt artikeln Svenskarna och YouTube (Internetstatistik, 2015) kan YouTube användandet knytas an 

till ålder; ju yngre åldersgrupp desto större andel som tittar på YouTube. Det är en större daglig 

användning av YouTube bland män än hos kvinnor, men den totala YouTube användningen är mer 

jämn mellan kvinnor och män och utgör tillsammans en stor andel av det totala internetanvändandet.  

Dessa faktum ligger till grund för det strategiskt målmedvetna urval (purposive sampling) som 

tillämpats i studien. Ett sådant urval syftar till ett antal handplockade deltagare som bäst ska kunna 

generera relevant information. Dessa deltagare bör således besitta kunskap om det ämne de kommer 

ställas inför (Denscombe, 2010). Utifrån populationen av YouTube användare i Sverige har ett litet 

urval utsetts, bestående av 16 män och kvinnor i åldrarna 18-25. Urvalet är handplockat från 

forskarnas egna bekantskapskretsar där det existerade en kännedom kring deltagarnas datorvana sedan 

tidigare. Således försäkrades forskarna om att samtliga deltagare besatt kunskap och erfarenheter 

avseende  YouTube samt de två kommersiella innehållsformaten.  

Högsta antalet deltagare i en foksugrupp bör inte överskrida åtta personer (Belk, 2006). Därav valet att 

välja totalt 16 personer, blandat kvinnor och män, för en enkel fördelning. Fokusgruppssessionerna ska 

ske under fyra tillfällen med fyra olika deltagare i varje grupp. Beslutet av antalet deltagare syftade till 

att hålla grupperna färre till antal för att ge större och djupare diskussionsomfång. Större grupper kan 

lätt skapa mindre subgrupper som diskuterar olika saker vilket kan försvåra och förvirra för 

moderatorn som ska leda gruppen samt orsaka störningar vid ljudupptagning (Denscombe, 2010). Ett 

aktivt beslut var att utesluta minderåriga då målsmans godkännande är ett krav för dessas deltagande. 

Åldersgruppen 18-25 blir således det yngsta åldersspannet godkänd för deltagande och av högst 

relevans för att återkoppla till den låga ålder som dominerar för YouTube användare. För att kunna 

tidseffektivisera studien samt förutsättningarna för forskarna att besitta lokal närhet till samtliga 

deltagare är urvalet klustrat till ett geografiskt område (Stockholms län). 

Antalet deltagare är även anpassat efter den givna tidsram studien är satt inom. Fokusgrupper i sig är 

tidskrävande gällande förberedelser och den tid som det tar att sammanställa och analysera datan. Ett 

lägre antal deltagare är således lämpligt när det kommer till de flesta kvalitativa metoder som är 

tidskrävande. (Denscombe, 2010). 

Sessionsflödet 

Sessionen avsatte cirka 20 minuter diskussion åt respektive kommersiellt innehållsformat (á 40 

minuter) samt avslutades med en 20 minuter lång slutgiltig diskussion kring jämförelser av de båda 

kommersiella innehållsformaten. Totalt tid för sessionen var cirka 1,5 timmar från det att deltagarna 

välkomnades till att de lämnade fokusgruppstillfället, med 60 minuter avsatt för ljudupptagen 
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diskussion. Deltagarna indelades i fyra sessionsgrupper om fyra personer i vardera grupp. Alla fyra 

sessionstillfällena ägde rum på avsatta dagar och tider uppgjorda med de aktuella deltagarna i fråga i 

Data-och systemvetenskapliga institutionens lokaler i Kista. Samtliga fokusgrupper introducerades för 

de båda kommersiella innehållsformaten. Allt material tillhandahölls av forskarna och delades ut på 

plats till varje deltagare. 

Inledningsvis välkomnandes deltagarna och presenterades för studien och sessionens utformande. 

Därefter fyllde varje deltagare samt forskarna i ett medgivandeformulär. När detta genomförts 

presenterades deltagaren för den pre-enkät som utformats för att agera grundläggande underlag inför 

den kommande datainsamlingen och dataanalysen. När pre-enkäten var ifylld gavs deltagarna 

bakgrundsinformation och en introduktion avseende videoannonsering som 

fokusgruppsdiskussionerna först ämnade att behandla. Innan diskussionen inleddes uppvisades tre 

exempel på det kommersiella innehållet för deltagarna. Diskussionen grundades i förutbestämda öppna 

diskussionsfrågor och styrdes av moderatorn. Med öppna diskussionsfrågor menas frågor som ska 

förhindra bara ja- eller nej svar (Denscombe, 2010). Moderatorrollen turades forskarna om att inneha. 

Efter cirka 20 minuter avrundades och avslutades diskussionen av moderatorn som sedan 

introducerade sponsrat användargenererat innehåll genom att visa tre exempel. Diskussionen 

grundades även i detta fall i ett antal förutbestämda öppna diskussionsfrågor med styrning av 

moderatorn. När ytterligare 20 minuter passerat avrundades diskussionen kring det kommersiella 

innehållsformatet och en slutgiltig jämförande diskussion kring de båda kommersiella 

innehållsformaten togs vid. Även de jämförande diskussionsfrågorna hade utgångspunkt i 

förutbestämda öppna diskussionsfrågor. När diskussionen var avslutad avtackades deltagarna och 

forskarna avslutade sessionen genom att samla ihop alla medgivandeformulär. 

Samtliga diskussionsfrågor i fokusgrupperna samt frågorna i pre-enkäten var identiska för samtliga 

deltagare oavsett vilken fokusgrupp dessa hamnat i. Eftersom samma frågor ställdes till samtliga 

fokusgrupper i samma ordningsföljd kan den valda metoden innebära att undersökningsinstrumentet 

erbjuder möjligheten att producera samma resultat men vid olika tillfällen vilket enligt Denscombe 

(2010) innebär god reliabilitet. 

3.2.1 Datainsamling 

Google Formulär användes som verktyg för utformning av pre-enkäten som samlade in grundläggande 

information om fokusgruppdeltagarna. Enkäten kunde således ge en överblick över demografiska 

faktorer samt kring deltagarnas YouTube vanor. I verktyget tillhandahålls både möjligheten att 

utforma frågor samt sammanställning av de insamlade svaren. Ett antal grafiska figurer i form av 

diagram påvisar hur svaren ter sig statistiskt. 

Vad gäller upptagning av diskussionsfrågorna som ställdes i fokusgruppen användes en iPhone 6 som 

inspelningsapparat för att möjliggöra korrekt transkribering av diskussionsinnehållet efter 

fokusgruppens avslut. En av forskarna var huvudansvarig moderator och försäkrade att diskussionen 

styrdes i en riktning som på maximalt sätt kunde besvara forskningsfrågan. Enligt Belk (2006) är det 

vanligt förekommande att en eller två personer tar mer plats än andra i en fokusgrupp. För att hantera 

en sådan situation styrde moderatorn samtalet i en riktning där alla deltagare gavs utrymme att komma 

till tals samt agerade professionellt genom att lyssna uppmärksammat på alla deltagare och på så sätt 

skapa en inbjudande och närvarande stämning med förhoppning att få samtliga deltagare att vilja yttra 

sig. Viktigt var även att uppmuntra deltagarna att svara uttömmande och djupgående samt att 

diskussioner mellan deltagarna utvecklades (Belk, 2006). På så vis tillämpades flexibilitet i de fall 

värdefulla ämnen berördes som ansågs värda att utforska djupare. Frågorna ställdes enligt en logik 
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som inleddes med frågor kring videoannonseringsformatet följt av det sponsrade användargenererade 

innehållsformatet och avslutades med jämförande frågor kring de båda kommersiella 

innehållsformaten. Fokusgruppsfrågorna utformades för att på bästa sätt undersöka huruvida de 

kommersiella innehållsformaten skapar en attityd hos konsumenten och hur denna tar sig uttryck. 

Resultaten syftade i att generera insikter kring deltagarnas attityder kring de två kommersiella 

innehållsformaten med potential att genomföra en effektivitetsbedömning av de två alternativen. 

Den första utförda fokusgruppen tog sig form av en pilotfokusgrupp. En pilotfokusgrupp är, precis 

som namnet antyder, en provkörning av sessionstillfället för att hitta eventuella anmärkningar eller 

nödvändiga korrigeringar inför resterande sessionstillfällen och åtgärda dessa innan studien fortskrider 

(Denscombe, 2010). I första fokusgruppen användes ett första utkast av diskussionsfrågor (Bilaga 2) 

som sedan kom att korrigeras inför resterande tre fokusgrupper, då det fastställdes att frågorna kunde 

förbättras för att leda till en djupare diskussion. De primärt avsatta diskussionsfrågorna genererade 

dock relevanta svar från deltagarna och kom därmed att innefattas i datainsamlingen och den 

kommande analysen. De primära diskussionsfrågorna krävde ett större djup och därmed ett behov att 

ses över. Vissa frågor komprimerades medan andra uteslöts helt och hållet. Resultatet och de 

diskussionsfrågor som till slut sammanställdes och användes presenteras nedan under rubriken 

Diskussionsfrågor till fokusgrupperna. 

Tabell 1 nedan visar sammansättningen av fokusgruppdeltagare samt tidsomfånget per fokusgrupp. 

Fokusgrupper Tidsomfång Deltagare 

Fokusgrupp 1 1,20 timmar Deltagare 1 

  Deltagare 2 

  Deltagare 3 

  Deltagare 4 

Fokusgrupp 2 1,22 timmar Deltagare 5 

  Deltagare 6 

  Deltagare 7 

  Deltagare 8 

Fokusgrupp 3 1,12 timmar Deltagare 9 

  Deltagare 10 

  Deltagare 11 

  Deltagare 12 

Fokusgrupp 4 1,27 timmar Deltagare 13 

  Deltagare 14 

  Deltagare 15 

  Deltagare 16 

Tabell 1 - Fokusgruppdeltagare 
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Pre-enkät 

I pre-enkäten insamlas grundläggande information om deltagarna. Frågorna i pre-enkäten är av sluten 

karaktär och tillåter endast ett val av deltagaren. På så vis blir genererad data lättare att tolka än om det 

erbjöds flerval- eller öppna svar (Denscombe, 2010). 

1. Ålder 

Deltagaren får fylla i sin ålder mellan 18-25 år. 

2. Kön 

Deltagaren får välja ett av alternativen kvinna, man eller annat. 

3. Sysselsättning 

Deltagaren får välja ett av alternativen skola, jobb eller sysslolös. 

4. Hur ofta använder du YouTube? 

Deltagaren får välja ett av alternativen varje dag, några gånger i veckan, en gång i veckan, 

några gånger i månaden, sällan eller aldrig. Frågan ska inge förståelse över i vilken grad 

deltagarna använder YouTube. Att deltagarna har en jämn kompetens i båda grupperna kan 

möjligen innebära undvikande snedvridna resultat. 

Diskussionsfrågor till fokusgrupperna 

Frågorna som ställs i fokusgrupperna har sin utgångspunkt i litteratur som berör konsumenters 

attityder gentemot videoannonsering och sponsrat användargenererat innehåll. Exempelvis faktorerna 

underhållning, information, relevans/skräddarsytt och irritation som enligt Dehghani et al (2016) 

påverkar konsumenters attityd och annonseringens värde. Frågorna utforskar deltagarnas attityd 

gentemot de båda kommersiella innehållsformaten för att skapa en grundläggande förståelse kring 

utmaningar och möjligheter företag stundar.  

Diskussionsfrågorna är utformade för att säkerställa att relevant data insamlas. De ska utgöra en 

grundstruktur men måste inte följas om svar genereras i diskussion mellan deltagarna tidigare eller 

senare i sessionsflödet. Det huvudsakliga syftet är att samtliga frågor har diskuterats när sessionen är 

avslutad. Vissa frågor i den slutgiltiga diskussionen av jämföring kan med stor sannolikhet komma att 

diskuteras redan direkt efter att det andra kommersiella innehållsformatet har visats, då deltagarna har 

båda formaten färskt tillgängliga i minnet. 

Diskussionsfrågor Videoannonsering/Sponsrat användargenererat innehåll 

1. Diskutera kring vad som var positivt respektive negativt med formatet. 

Frågan kan ge svar på gemensamma drag hos vilka faktorer som formar en positiv respektive 

negativ attityd. 

2. Diskutera kring när (i vilka sammanhang/situationer/kontext) videoannonsering är passande 

respektive opassande.  

Frågan adresserar attityden kring vilka produkter/tjänster som anses lämpliga att marknadsföra 

genom formatet samt eventuella etiska aspekter vid användning av formatet. 

3. Beskriv och diskutera hur en optimal utformning av videoannonsformatet skulle se ut.  

Att ge rekommendationer och förbättringsförslag av formatet kan framföras efter att ha 

kartlagt deltagarnas attityder och åsikter i frågan. 
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Jämförande diskussionsfrågor 

1. Diskutera kring era preferenser av formaten vilket som föredras och vilket ni vill undvika 

Frågan kan ge svar på vilket av formaten deltagaren har positivast attityd gentemot. 

2. Diskutera kring vilket av formaten ni anser trovärdigast och helst vill få rekommendationer 

från och varför inte det andra formatet 

Frågan kan ge svar på vilket av formaten som i störst utsträckning är användbart i 

informationsinsamlingssyfte. Trovärdighet är viktigt att adressera då det ligger till grund för i 

vilken utsträckning deltagaren är benägen att lita på budskapet (Liu et al, 2015). 

3. Diskutera kring hur väl formaten kan få er att forma en köpintention 

Dehghani et al (2016) beskriver att annonseringsvärde påverkar köpintention. För att få 

insikter i hur väl formaten kan få deltagarna att forma en köpintention är väsentligt för 

företagens ansträning att skapa värde. 

4. Diskutera kring formatens förmågor att skapa ihågkomst dvs. få er att minnas 

innehållet/budskapet vid en senare tidpunkt. 

I vilken utsträckning deltagare är benägna att minnas innehåll påverkar deras attityd gentemot 

formaten samt förmågan att forma en köpintention. 

5. Diskutera i vilken utsträckning ni är benägna att spendera tid på att ta del av formaten. 

Beskriv om ni är benägna att avsätta tid för att frivilligt välja ett sponsrat användargenererat 

klipp eller titta färdigt på en videoannons och diskutera kring när ni helst föredrar att 

exponeras för kommersiellt innehåll  

Frågan kan ge svar på när konsumenten vill ta del av företags budskap. På så vis kan företag 

undvika icke lämpliga sammanhang. 

3.2.2 Dataanalys 

Nominal data kommer att sammanställas från pre-enkäterna inför kvantitativ dataanalys. Kvantitativ 

forskning tenderar att associeras med dataanalys efter utförda datainsamlingen, medan kvalitativ 

forskning ofta associeras med dataanalys under datainsamlingen. Inom kvalitativ forskning sägs 

forskaren ha en tendens att vara det avgörande mätverktyget, då dennes bakgrund, värderingar och 

identitet kan ha signifikant betydelse på den insamlade datan och analysen som följer. Detta påstående 

är således oundvikligt för forskarna att påverka, men togs i åtanke under studiens gång. (Denscombe, 

2010) 

Dataanalysen följde proceduren av en innehållsanalys (se kapitel 3.1.1.) med stöd av 

mjukvaruprogrammet ATLAS.ti. Innehållsanalysen påbörjades genom transkribering (Bilaga 3) från 

ljudupptagningen av diskussionerna i  fokusgrupperna. Transkriberingen var av typen verbatim 

transkribering vilken har största förmåga att fånga den ursprungliga diskussionen (ATLAS.ti, 2016). 

Det innebär att allt som finns med på ljudupptagningen transkriberas. Även om meningar inte avslutas 

korrekt, om tveksamheter i tal uppstår eller när meningar går in i varandra är det viktig data som 

behöver tolkas.  

ATLAS.ti är ett mjukvarusystem vars syfte är att koda kvalitativ data. Detta verktyg användes för att 

genomföra innehållsanalysen med syfte att finna samband och dra slutsatser kring data insamlat från 

fokusgrupperna (beskrivet i kapitel 3.1.1). Mjukvaran effektiviserar analysen genom att genomföra 

uppgifter som tar längre tid att göra för människor exempelvis att modifiera kodade ord, kodade 

segment, finna data baserad på olika kriterier, söka efter ord och integrera material på en plats eller 
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räkna kodade ord. Dessutom ökar validiteten av resultaten eftersom det minskar risken att gå miste om 

fenomen. (ATLAS.ti, 2016).  

Användningen av verktyget påbörjades med att ladda upp de transkriberade dokumenten från 

diskussionerna. Kodningen som är den grundläggande aktiviteten vid användning av ATLAS.ti 

refererar till processen att tillskriva kategorier, koncept eller koder till segment av information som är 

av intresse för forskningsfrågan. Detta genomfördes där relevanta textavsnitt från transkriberingarna 

valdes ut och kodades enligt de kärnbegrepp som forskningsfrågan adresserar. Även kategoriserades 

vilket innehållsformat citatet avsåg samt om attityden var positiv eller negativ i det aktuella uttalandet. 

Dessa utvalda citat sparades i mjukvarans gränssnitt som erbjöd en överskådlig vy av all insamlad data 

som på så vis gav möjligheten att urskilja gemensamma drag mellan olika deltagares diskussionssvar 

och ge tyngd åt argumenten. Efter att kodningen avslutats kunde en rapport skrivas ut vilken 

grupperade in koderna i kodfamiljer som innebar en tydligare visuell bild av resultaten. (ATLAS.ti, 

2016). Det upprättades för att finna generaliserbara resultat genom att avläsa deltagarnas attityder 

genom koderna samt avläsa frekvensen hos dessa. På så vis kunde faktorer som resulterade i den 

positiva eller negativa attityden fastställas med förutsättningar att skapa jämförelser mellan de två 

kommersiella innehållsformaten.  

I enlighet med den etnografiska analysmetoden av fokusgrupper (Wilkinson, 1998) presenteras 

resultaten som avspeglar deltagarnas aktiva närvaro så rättvist som möjligt. Den kvalitativa datan 

kommer presenteras i en kombination av tabeller, skrivna tolkningar av resultaten och citat från 

deltagare (Denscombe, 2010)  

Dataanalysen följer som nämnt processen för en innehållsanalys och tog således stöd av ATLAS.ti. 

Nedan visas en skärmdump av hur ATLAS.ti användes för inkodning av citat från transkriberingarna. 

De gula stjärnorna i kolumnen till höger visar på de olika faktorerna (koderna) och den röd-vita 

markeringen är en kommentar (memo) som noterade huruvida attityden i citatet var positiv respektive 

negativ samt vilket kommersiellt innehållsformat det berörde. 

 

Figur 1 – ATLAS.ti skärmdump 



24 

 

3.2.3 Etiska aspekter Fokusgrupper 

Den viktigaste etiska aspekten är att försäkra varje deltagare i fokusgrupperna om att dennes identitet 

ska hållas anonym. Svaren som samlats in genom metoderna ska inte vara möjliga att komma åt som 

utomstående part och ska enbart användas i den aktuella studien. Informationen som samlats in ska 

förstöras efter att studien är avslutad. Försäkran om att deltagaren tagit del av informationen 

förkroppsligas genom ett medgivandeformulär (Bilaga 1) som kräver underskrift av både deltagaren 

och forskarna. Detta för att godkänna deltagarens närvaro i studien, samt av forskarna för att ingå 

samtycke.   

Diskussionsfrågornas utformning kan potentiellt uppfattas gynna företagens affär och inte 

konsumenternas situation. Analysen av diskussionsfrågornas svar ska dock utgöra grund för en 

attitydbedömning med konsumenternas intressen och åsikter centralt i åtanke. På sikt kommer således 

konsumenternas svar på diskussionsfrågorna gynna dem i stor utsträckning. 

Forskarna ska inge förtroende hos deltagarna genom god förberedelse och professionellt agerande. 

Detta för att deltagarna ska uppleva sig bekväma i sällskapet och således kunna fokusera fullt ut på 

gruppdiskussionerna. Dessutom är det viktigt att forskarna försäkrar att samtliga deltagare ges 

möjligheten att uttrycka sina åsikter i gruppmiljön. Det är inte ovanligt att olika människor tar olika 

mycket plats i gruppkonstellationer och för att således ge studien ett etiskt genomförande ska 

fokusgrupperna uppmuntra samtliga deltagares förmåga att komma till tals (Belk, 2006). Den största 

svagheten med fokusgrupper är således att individers personliga åsikter och egentliga uppfattningar 

kan komma att hamna i skymundan i gruppinteraktionen (Belk, 2006). Å andra sidan berör studiens 

forskningsfråga inga känsliga ämnen som möjligen förhindrar en deltagare från att ge uttryck för sina 

faktiska åsikter.  
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4. Resultat och Analys 

I det här kapitlet presenteras resultaten från genomförda fokusgruppssessioner. ATLAS.ti användes för 

att koda den transkriberade datan och utvinna totalt 12 representativa faktorer som sedan grupperades 

in i 7 kategorier. Detta för att kunna avgöra attityden gentemot de två kommersiella innehållsformaten. 

Resultaten redovisas främst i text i form av konstateranden med styrka i citat från 

fokusgruppsdeltagare sammanställda under kategorier samt i tabeller. Efter resultaten för respektive 

kommersiellt innehållsformat presenteras en analys. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan de två 

kommersiella innehållsformaten samt rekommendationer till företag och YouTube. 

4.1 Bakgrund Fokusgrupper 

Den genomförda pre-enkäten utfördes således innan diskussion tog vid för att kartlägga deltagarnas 

kön, ålder, sysselsättning och YouTube användande. Detta för att säkerställa samt bekräfta att det 

strategiskt målmedvetna urval diskuterad i kapitel 3.2 överensstämde. Störst vikt berörde ålder och 

YouTube användande då dessa faktorer var avgörande för att tillåtas delta i studien. 

Majoriteten av samtliga deltagare (11 av 16) var 23-24 år gamla. En person var 18 år, två personer var 

21 år, en person var 22 år och en person var 25 år. Detta resultat beträffar nästan alla åldrar inom det 

givna åldersspannet med undantag för 19-20 år. YouTube användandet utgjordes av en klar majoritet 

(10 av 16 deltagare) som påstod sig använda YouTube ofta, följt av 5 deltagare som sade sig använda 

YouTube ibland. Endast 1 av 16 deltagare påstod sig sällan använda YouTube, och ingen deltagare 

sade sig aldrig använda YouTube. 

ATLAS.ti användes således för att koda den utvunna datan från transkriberingarna (Bilaga 3) av 

fokusgrupperna in i relevanta kodord/faktorer ämnade att kunna adressera konsumentattityder i 

relation till forskningsfrågan. Data kodades in i 12 representativa faktorer ämnade att kunna dra 

slutsatser kring deltagarnas attityder gentemot videoannonsering samt sponsrat användargenererat 

innehåll. 
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4.2 Attityder gentemot videoannonsering 

 

 

Kategorier Sammanställda 

Faktorer 

Totalt antal 

Deltagaruttalanden 

Irritation Irriterande 

Frekvens 

Tid 

109 

Intresse Frivilligt 

Undvikande 

52 

Värdeadderande Relevans 

Informativt 

Underhållande 

42 

Minnesvärdhet Uppmärksamhet 

Kommer ihåg 

26 

 

Tabell 2 – Kategorier videoannonsering 

 

Faktorer Antal Deltagaruttalanden 
Irriterande 62 

Undvikande 35 

Relevans 31 

Frekvens 26 

Tid 21 

Frivillig 17 

Uppmärksamhet 16 

Kommer ihåg 10 

Underhållande 7 

Informativt 4 

 

Tabell 3 - Förekommande attityder videoannonseringsformat, presenterade i rangordning 

 

Kategorierna i tabell 2 beskriver de sammanhängande faktorerna för att skapa en grundförståelse över 

konsumentens attityd gentemot videoannonseringsformatet. Den kategori med störst påverkan på 

attityden är kategorin irritation, som innefattar faktorerna irritation, frekvens och tid som ofta har en 

negativ påverkan på attityden. I tabell 3 presenteras de faktorer som är representativa för de 
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konsumentattityder som förekom avseende videoannonsering. Negativ attityd gentemot formatet är av 

störst tonvikt där de bakomliggande orsakerna presenteras nedan. 

Irritation 

Videoannonsering via YouTube upplevs irriterande i största utsträckning orsakat av för hög frekvens 

och tid. Detta har en direkt negativ påverkan på konsumenters attityd gentemot videoannonseringen.   

"Påtvingade reklamerna [videoannonserna] innan klipp vill jag undvika. För de är bara problem. De 

når inte ut i 9 av 10 fall och de är bara jobbiga och omständiga och i vägen." (Deltagare 6) 

Videoannonseringsformatets irritationsförmåga samhör med frekvensen hos videoannonseringen, 

längden på videoannonseringen samt dess förmåga att hindra deltagaren att fullfölja sitt mål vid 

användning av plattformen. Dessa faktorer samverkar och leder ofta till en negativ påverkan på 

konsumentens attityd gentemot videoannonseringsformatet.   

Det upplevs att både för många videoannonser samt samma videoannons visas för frekvent under 

begränsad tid. Detta har en negativ påverkan på attityden där en upprepad frekvens leder till att 

videoannonsen upplevs irriterande och tjatig. En lagom frekvens för videoannonsering beskrivs vara i 

samband med var 6:e-7:e videoklipp där samma budskap presenteras max en gång per dag. 

"det räcker med att jag går in på en grej en gång, sen ska det liksom gnidas in i mitt flöde i flera 

veckor framöver, det är onödigt"  (Deltagare 4) 

När videoannonsen utgörs av ett kommersiellt innehåll som exponeras via andra kanaler under samma 

tidsperiod upplevs den som tjatig på grund av budskapets frekvens. Att det är långa pauser mellan 

antalet exponeringar upplevs inte ha någon positiv påverkan på attityden. 

"[...] även fast det var flera månader sedan du såg den så kommer du fortfarande bli irriterad" 

(Deltagare 7) 

Frekvensfaktorn innebär en tillkommande risk att bli sur och irriterad på företaget bakom 

annonseringen vid kontakt med detta även i andra sammanhang; 

"jag blir bara surare och surare för varje gång" (Deltagare 9) 

När en videoannons avbryter tittarupplevelsen innebär det en negativ påverkan på attityden gentemot 

videoannonsering. 

“Jag känner att det jobbiga med att det kommer före är att man har klickat på en video för att man vill 

se själva videon. Så måste man sitta och vänta igenom något annat. Speciellt om man lyssnar på musik 

eller någonting och man ska lyssna på en låt, så kommer reklam upp. Men jag gillar dem man kan 

hoppa över bättre eftersom då slipper man spendera lika mycket tid på att sitta och titta på en reklam 

man ändå inte lyssnar på. För jag brukar nästan aldrig komma ihåg vad jag ens tittar på för jag vill 

inte titta på det. Och de som man inte kan hoppa över, som är typ 20-30 sekunder, det blir jag bara 

arg på för det är för länge. Det är för mycket av min tid som ska gå åt att titta på en reklam jag inte 

ens vill se på. Så jag tycker det är ganska irriterande.” (Deltagare 13) 

Som beskrivet i citatet ovan utgör de icke-överhoppningsbara videoannonserna ett irritationsmoment 

där längden upplevs orimligt lång. Tid är en faktor som har påverkan på attityden gentemot 

videoannonsen. Både tid som i längd på videoannonsen samt tid som man är villig att lägga på att titta 

på videoannonser. Ofta tvingas konsumenten att titta på hela eller delar av videoannonsen vilket 

upplevs vara den störande faktorn, att man blir tvingad att titta på det kommersiella innehållet för att få 

se sitt valda videoklipp. 



28 

 

“Det är jobbigt att se skiten, när man inte kan klicka bort. Det är orimligt att lägga lika mycket tid på 

reklamen som på själv klippet” (Deltagare 6) 

Ett ytterligare irritationsmoment berör videoannonsens längd i relation till längden hos det valda 

klippet. Deltagarna beskriver att längden på videoannonser upplevs lång rent generellt men att de utgör 

ett extra irritationsmoment när videoannonsen är lika lång, eller nästan lika lång, som videoklippet 

man väntar på att få se. 

" [...]Man kanske ska se ett klipp som är 30 sekunder och så måste man se en reklam som är lika lång. 

Det är bara irriterande." (Deltagare 4) 

Attityden gentemot överhoppningsbara videoannonser är något mer positiv än gentemot icke-

överhoppningsbara. Däremot upplevs de fem sekunderna deltagaren måste titta på videoannonsen 

innan denna kan hoppas över som störande. 

I dagsläget uppfattar deltagarna videoannonseringsformatet som påträngande och av en 

försäljningsdrivande karaktär som inte tar hänsyn till individens integritet där företagets intressen 

prioriteras i högsta grad. På så vis resulterar videoannonseringsformatet i en negativ attityd där 

deltagarna påpekar att de aldrig klickar på en videoannons med önskemålet att hamna på ett företags 

webbshop. 

I vilka sammanhang deltagarna är mest accepterande mot att exponeras av videoannonsering härrör 

sammanhang där man tittar ensam och i lugn och ro. Attityden gentemot videoannonser är mer 

tillåtande och accepterande när de visas på eftermiddagen och det finns tid att titta på YouTube. 

Under dagtid befinner sig ofta deltagarna på skola eller arbetsplatsen där tiden att titta på 

YouTubeklipp är begränsad. Attityden gentemot videoannonser är mindre accepterande där de istället 

blir ett större störningsmoment med motiveringen att det tar upp mycket tid från individen och andra 

personer. Exempel på sammanhang där videoannonser upplevs extra störande är i sammanhang där 

man ska visa klipp för en kompis eller kollega när tiden är begränsad, exempelvis under en rast. 

"Om man ska visa ett jättekul klipp för någon och så blir det att man måste vänta på den här 30 

sekunders reklamen liksom. Det blir en stor störning." (Deltagare 11) 

När videoannonsering upplevs irriterande på grund för långa videoannonser som exponeras för 

frekvent leder det till ett undvikande beteende där deltagaren vill ta avstånd från det kommersiella 

innehållsformatet. 

Intresse 

Det är sällan deltagare frivilligt tar del av videoannonseringen som visas. När deltagarna har 

formulerat en irritation gentemot formatet, vars orsak ofta tillskrivs videoannonseringens längd och 

frekvens, leder det till ett undvikande beteende med direkt negativ påverkan på attityden. 

Konsumenten har inte frivilligt valt att se videoannonsen och kan i vissa fall inte hoppa över 

videoannonsen över huvud taget. Deltagarna beskriver det kommersiella innehållsformatet upplevs 

som tvång då de egentligen vill se sina valda videoklipp. Det upplevs vara en nackdel att formatet är 

påtvingat och begränsar förmågan att på egen hand fatta beslutet att ta del av det kommersiella 

innehållet. När syftet är att använda YouTube för att lyssna på musik beskrivs videoannseringen extra 

störande.  

När deltagarna använder YouTube för att titta på många videoklipp i rad upplevs ofta att samma 

videoannons visas flertalet gånger under samma session; 
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"man slutar lyssna och titta, för man har sett det så många gånger" (Deltagare 5) 

Det finns en stark vilja att undvika det kommersiella innehållet för att använda YouTube för sitt syfte. 

"[...] ibland tänker jag bara, kan de ta bort den här reklamen så jag får se på det jag kom hit för att se 

på" (Deltagare 3) 

En överhoppningsbar videoannons tenderar forma en positivare attityd än gentemot en icke-

överhoppningsbar videannons där attityden är negativ. Anledningen till det beror på att beslutet  att ta 

del av innehållet baseras på individens egna preferenser och intressen. 

Däremot är det sällan en deltagare frivilligt tar del av videoannonsen. I största möjliga utsträckning 

vill de undvika innehållet för att istället söka på egen hand om videoannonsen upplevdes intressant. 

Icke-överhoppningsbara videoannonser upplevs än mer störande där ett antal åtgärder vidtas för att 

undvika dessa. Deltagarna ägnar sällan uppmärksamhet åt vad som sker i videoannonsen utan gör ofta 

något annat medan videoannonsen spelas förbi. Exempelvis börjar man göra andra saker på internet 

som att öppna en ny flik och stänga av ljudet, skrolla ner och läsa kommentarer till videoklippet eller 

gå iväg och göra något helt annat.  

I de fall det finns ett antal liknande klipp som videoklippet i fråga alternativt om videoklippet inte är 

viktigt för deltagaren beskrivs att de utan att tveka väljer att titta på ett annat videoklipp för att undvika 

det kommersiella innehållet.   

"Eller så tar jag nästa klipp som är likt det videoklippet alltså så viktigt är det inte, jag går inte in och 

tittar på viktiga grejer på YouTube", "Om det inte är någon jätte viktig video, så kanske man struntar i 

att kolla på den istället" (Deltagare 11) 

Ett antal deltagare har påtalat att de använder AdBlockers i förebyggande syfte för att blockera 

videoannonser och således fullständigt undvika dessa. 

Värdeadderande 

Innehållets utformning samt dess förmåga att knyta an relevans, information och underhållning utgör 

kategorin värdeadderande. Eftersom videoannonsering till större del leder till irritation är det sällan 

videoannonseringen associeras med information och underhållning. 

Det kommersiella innehållsformatet upplevs även sakna relevans vilket innebär en negativ påverkan 

på konsumenters attityd. Ofta uppfattas innehållet generellt för att tilltala många människor vilket gör 

det svårare att relatera till innehållet för individen; 

"Jag vill undvika att bli tvingad att titta på reklam som inte har med det jag vill titta på att göra." 

(Deltagare 9) 

En faktor till att innehållet är svårt att relatera till är att det kommersiella innehållet upplevs glorifierat; 

“[...] videoannonsen är det ju en reklam som kanske kan vara lite glorifierad liksom beroende på vad 

det är för någonting." (Deltagare 11) 

När man tittat på något en gång vill man ha något nytt för att videoannonseringen annars upplevs 

irriterande och tjatig. Även påpekas att det kommersiella innehållet ska vara riktat till det klipp eller 

den kanal som deltagaren tittar på för att påverka relevansgraden. I ett sådant sammanhang kan 

deltagarna uppleva att det kommersiella innehållet har en viss relevans och gör deltagaren mer villig 

att ta del av budskapet. Däremot vid avsaknad matchning mellan videoklipp och videoannons upplevs 
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det kommersiella innehållet som massreklam utan personlig riktning vilket skapar irritation samt har 

en negativ påverkan på attityden. 

"Jag får upp reklam för skit som är helt irrelevant för mig. Jag tittar på bara TV-spelsgrejer och typ 

musik. Och så får man ändå upp typ såhär tar du hand om ditt hus, alltså grejer som är helt irrelevant 

för mig" (Deltagare 6) 

En ytterligare faktor som påverkar attityden gentemot den upplevda relevansen är när videoannonser 

genereras på grund av internetbeteende. 

"Ja men det är ju genom Googles algoritm annonserna kommer, och genom den ska väl klippen vara 

relevant för mig, men det är sällan det är relevant. Plus att man redan har sett allt flera gånger." 

(Deltagare 14) 

För att företag ska skapa störst relevans för konsumenter ska det kommersiella innehållet vara relevant 

till den kanal videoannonserna presenteras i anslutning till alternativt till konsumenten som individ. 

 Avsaknaden av relevans i det kommersiella innehållet bidrar således till en negativ påverkan på 

attityden gentemot videoannonseringen. 

I de fall en videoannons upplevs underhållande kan en positiv attityd etableras gentemot det 

kommersiella innehållet. Den bakomliggande orsaken beror det på att de har en etablerad relation till 

företaget bakom innehållet och uppskattar deras kommunikativa insatser.  

"Eller typ ICA reklamen, de är ju rätt roliga, men de vill man ju titta på för att de är roliga." 

(Deltagare 2) 

När videoannonsen upplevs ha ett informationsvärde är det en faktor som påverkar attityden positivt 

gentemot videoannonseringsformatet. I de fall ett specifikt intresse adresseras genom videoannonsen 

kan den betraktas som en bra informationskälla som kan erbjuda kännedom kring besläktade 

produkter. Framförallt är det när videoannonsen har någon slags koppling till klippet som en positiv 

attityd kan formas. 

Minnesvärdhet 

Det är sällan konsumenter frivilligt tar del av innehållet till följd av att videoannonsen har fångat deras 

uppmärksamhet. Eftersom uppmärksamhet sällan riktas åt videoannonsen i fråga påverkar det således 

konsumentens förmåga att minnas det kommersiella budskapet. 

En ytterligare orsak som gör det svårt att minnas är att konsumenter upplever sig bli exponerade för ett 

högt antal videoannonser där  annonserna sammanfaller till ett kluster och blir svåra att särskilja. 

"Ja men har man sett en sån reklam har man sett alla, det blir bara en stor gröt" (Deltagare 6) 

I de fall det är möjligt att minnas det kommersiella innehållet grundas det i att man stört sig till den 

grad att det kommersiella innehållet fastnar i minnet. Dock är attityden fortfarande negativ mot både 

videoannonsen och företaget bakom den. Ofta anses videoannonsens innehåll vara otydligt där det är 

svårt att avläsa budskapet och vad företaget vill få fram med videoannonsen. Deltagarna beskriver att 

de försöker tolka vad som kommuniceras med innehållet men att det glöms bort lika fort.   

"jag tror att jag tittar på den men jag tror inte att jag tar in såhär jätte mycket av vad som 

annonseras." (Deltagare 10) 
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När en överhoppningsbar videoannons visas är fokus på nedräkningsrutan och således observeras inte 

vad som sker i videoannonsen. Deltagarna vill ha koll på när den egna videon startar och därmed 

vikten att ägna uppmärksamhet åt nedräkningen framför det kommersiella innehållet som visas.   

"När man vet att man kan hoppa över det där efter tre sekunder, då tror inte jag att man tar in 

informationen. Då tror jag att man tänker mer bara ‘ett, två, tre okej klick’ då tittar inte jag riktigt på 

själva reklamen liksom" (Deltagare 10) 

När det gäller en icke-överhoppningsbar videoannons fokuserar deltagarna inte på det kommersiella 

innehållet. De tittar på videoannonsen men varken lyssnar eller observerar vad som händer 

"Jag brukar liksom sitta och titta liksom helt tomt  eller vad man ska säga, asså jag vet inte ens vad 

som händer" (Deltagare 13) 

De är passiva och bearbetar inte videoannonsen aktivt. Dessutom tror de inte att de tar in vad som sker 

utan att påverkan sker undermedvetet av videoannonsen. Köpintention är inget som etableras genom 

medveten tankekraft där videoannonsen stundtals kan ha motsatt effekt; 

"jag har aldrig köpt en produkt för att jag har sett ett klipp på YouTube . Snarare motsatt effekt för 

mig" (Deltagare 9) 

Eftersom förmågan att minnas det kommersiella budskapet är begränsad påverkas således 

köpintentionen negativt då det är svårt att forma en köpintention kring något som inte går att minnas 

att man har sett. 

I de fall uppmärksamhet kan fångas beror det på att det kommersiella innehållet adresserar något som 

är av intresse för individen i fråga. Dessutom krävs en kreativ utformning av det kommersiella 

innehållet. 

4.2.1 Analys videoannonsering 

Resultaten som presenteras indikerar på att attityden gentemot videoannonseringsformatet i största 

utsträckning är negativ. Formatet som enligt Dheghani et al (2016) kategoriseras som social 

medieannonsering vars trovärdighet och informationsgrad ska ha en positiv påverkan på 

annonseringseffektiviteten kan således dementeras. Attityden kan fastställas som negativ baserat på de 

kategorier som framkom, vilka i synnerhet berör kategorin irritation som utgörs av faktorerna 

irritation, frekvens samt tid med effekter på intresse och minnesvärdhet (se tabell 2). 

I enlighet med Li och Lo (2015) krävs stora ansträngningar av företaget vid utformning av det 

kommersiella innehållet för att fånga konsumenters uppmärksamhet genom videoannonsering. Det är 

sällan konsumenter frivilligt tar del av innehållet till följd av att videoannonsen har fångat deras 

uppmärksamhet. I majoriteten av situationer ligger fokus på att så snabbt som möjligt klicka bort 

annonsen alternativt sysselsätta sig med annat för att fördriva annonseringstiden. Väldigt sällan riktas 

uppmärksamhet gentemot videoannonsen i fråga med påverkan på konsumentens förmåga att minnas 

det kommersiella innehållet. Eftersom förmågan att minnas det kommersiella innehållet är begränsad 

påverkas således köpintentionen negativt då det är svårt att forma en köpintention kring något som inte 

går att minnas att man har sett. Som Dheghani et al (2016) presenterar är det svårt för konsumenter att 

minnas vilket företag som står som avsändare för videoannonseringen, vilket gör det svårt att senare 

minnas hur man skall gå tillväga för att konsumera produkten eller tjänsten som promotas. 

YouTube (2016a) beskriver att en av fördelarna med att använda deras videoannonseringsformat är att 

möjliggöra dirigering till exempelvis företagets webbshop vid klick på videoannonsen och således 
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utforma säljdrivande kampanjer. I resultatet av studien framkom att konsumenterna aldrig klickar på 

videoannonsen med önskemålet att hamna på ett företags webbsida eller webbshop så med syfte att 

genomföra direkt säljdrivande kampanjer upplevs inte videoannonseringsformatet som särskilt 

framgångsrikt. 

Det upplevs att både för många videoannonser samt samma videoannons visas för frekvent under 

begränsad tid med negativ påverkan på attityden i enlighet med Stafford och Faber (2015). Även om 

en videoannons har ett underhållande innehåll men exponeras för frekvent uppfattas den irriterande 

med ett undvikande beteende som konsekvens. Alternativt om en videoannons har en låg frekvens 

med ett irrelevant innehåll uppfattas den irriterande med ett undvikande beteende som konsekvens. 

Det är således möjligt att hävda att irritation är den enskilt största faktorn med störst påverkan på 

konsumentens attityd gentemot videoannonseringsformatet, och inte underhållning som presenteras av 

Dheghani et al (2016). 

Enligt Dheghani et al (2016) har underhållnings- och relevansvärdet stor påverkan på attityden där 

konsumentens uppmärksamhet ska fångas genom ett underhållande och relevant kommersiellt 

innehåll. I resultatet av studien presenterades att videoannonseringsformatet inte upplevs 

underhållande på grund av dess påtvingade natur där det kommersiella innehållet i stort sett alltid är av 

ett irriterande slag. Ett relevant innehåll har en god förmåga att få konsumenten att forma en positiv 

attityd gentemot videoannonseringen (Dheghani et al, 2016). Som ett resultat av studien kan det 

fastställas att konsumenter erbjuds bättre förutsättningar att tillgodogöra sig det kommersiella 

innehållet när det är av hög relevans med en positiv påverkan på attityden. Dock går det att fastställa 

att den generella åsikten är att videoannonserna har en avsaknad av relevans. Med hjälp av profilering 

och kartläggning kan konsumentaktiviteter ligga till grund för anpassningen av annonsering samt 

exponering av denna för varje konsument för att öka dennes upplevda relevans samt hjälpa företag 

komma i kontakt med rätt målgrupp (Dheghani et al 2016; Google, 2016). Konsumenternas upplevda 

relevans hos videoannonserna upplevs däremot i dagsläget inte påverkas i en positiv bemärkelse av att 

använda den typen av kartläggning.  

Videoannonsering tillämpar således sällan de värdeadderande faktorerna underhållning och relevans 

med de positiva effekter som Dheghani et al (2016) föreslår. Eftersom en videoannons är designad att 

avbryta tittarupplevelsen för att fånga uppmärksamhet innebär det en negativ påverkan på attityden 

gentemot videoannonsering (Edwards, Li & Lee, 2002; Li & Lo, 2015; Stafford & Faber, 2015). Då 

videoannonseringen avbryter konsumentens normala tittarprocess uppstår en direkt irritation som kan 

innebära olika konsekvenser som följd av irritationen ofta i olika form av undvikande. Som Stafford 

och Faber (2015) beskriver uppstår det undvikande beteendet när konsumenten känner sig otålig och 

begränsad i att uppnå sina mål på plattformen. När en videoannons är överhoppningsbar tenderar 

konsumenten att rikta all uppmärksamhet åt nedräkningsindikatorn för att ha koll på när denne kan 

påbörja visningen av det valda videoklippet. När en videoannons är icke-överhoppningsbar tenderar 

konsumenten att genomföra andra handlingar för att undvika videoannonsen alternativt välja ett annat 

videoklipp för att undvika annonsen fullkomligt. I förebyggande syfte använder vissa konsumenter 

AdBlockers för att blockera videoannonser och således aldrig behöva ta del av dessa.  
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4.3 Attityder gentemot sponsrat 

användargenererat innehåll 

 

Kategorier Sammanställda 
Faktorer 

Totalt antal 
Deltagaruttalanden 

Värdeadderande Informativt 
Underhållande 
Kommer ihåg 

63 

Köppåverkan Relevans 
Trovärdighet 
Köpintention 

62 

Intresse Irriterande 
Frivillig 
Undvikande 
Frekvens 

42 

 

Tabell 4 – Kategorier sponsrat användargenererat innehåll 

 

Faktorer Antal Deltagaruttalanden 
Frivillig 33 

Relevans 28 

Underhållande 27 

Informativt 25 

Trovärdig 23 

Kommer ihåg 11 

Köpintention 11 

Frekvens 6 

Irriterande 2 

Undvikande 1 

 

Tabell 5 - Förekommande attityder sponsrat användargenererat innehåll, presenterade i rangordning 

 

Kategorierna i tabell 4 beskriver de sammanhängande faktorerna för att skapa en grundförståelse över 

konsumentens attityd gentemot videoannonseringsformatet. Den kategori med störst påverkan på 

attityden är kategorin värdeadderande, som innefattar faktorerna informativt, underhållande och 

kommer ihåg som ofta har en positiv påverkan på attityden. I tabell 5 presenteras de faktorer som är 

representativa för de konsumentattityder som förekom avseende sponsrat användargenererat innehåll. 

Positiv attityd gentemot formatet är av störst tonvikt där de bakomliggande orsakerna presenteras 

nedan. 
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Värdeadderande 

Den informativa faktorn berör huruvida deltagarna tolkar det kommersiella innehållet som informativt. 

När det sponsrade användargenererade innehållet upplevs informativt påverkas attityden i en positiv 

bemärkelse. Den mest dominerande åsikten som formade en positiv attityd hos deltagarna var att 

sponsrat användargenererat innehåll är lämpligt när det kommer till att visa en produkt i användning 

samt synbara funktioner och resultat. Deltagarna ansåg att detta var en mycket positiv egenskap med 

det kommersiella innehållsformatet – att få se när en fysisk person testar och även recenserar en 

produkt. 

”Ja det tycker jag är jättebra, så får man se hur det sitter på dem då kanske man kan bli inspirerad 

och känna att det där läppstiftet vill jag prova” (Deltagare 16) 

En deltagare påpekade även att det vore märkligt att utesluta nämnandet och en recension av 

varumärket/varumärkena använda i det sponsrade användargenererade innehållet. 

”Ja och dessutom, om man ser en sån video och vill lära sig sminka sig likadant, hur ska man då veta 

vilket smink man ska skaffa om de inte berättar om det” (Deltagare 13) 

Förutsatt  att det kommersiella innehållet var av informativ karaktär var även underhållningsvärdet i de 

sponsrade användargenererade innehållsklippen av stor signifikans och hade stor positiv påverkan på 

attityden gentemot det kommersiella innehållsformatet. Vissa deltagare uttryckte explicit att de till och 

med kunde överväga köp om innehållet var av underhållande karaktär. 

”och då kanske [...] man kan ge med sig eller rent ut av vilja köpa just den produkten när det blir 

roligare, i alla fall för mig.” (Deltagare 2) 

En fokusgrupp antydde även att de får ett större intresse för det sponsrade användargenererade 

innehållet när det är en känd influencer som skapar innehåll. Då ligger underhållningsvärdet i att titta 

på själva kändisen i fråga snarare än att ta åt sig av det faktiska innehållet. Andra deltagare antydde på 

att det kommersiella innehållet inte är så påträngande eller framhävande när det samtidigt är 

underhållande. 

Kommer ihåg-faktorn tycktes till stor del hänga ihop med underhållningsgraden av det aktuella 

videoklippet i fråga. Många deltagare menade på att man enklare kommer ihåg ett sponsrat 

användargenererat innehållsklipp när det upplevs underhållande. När influencers genomför upprepade 

samarbeten med samma företag påverkas även möjligheten att minnas det kommersiella innehållet i 

efterhand i en positiv bemärkelse. 

”eller reklam som är för någonting som man redan använder eller har intention av att använda, tror 

jag att man tänker att ”ja juste, det där! Det skulle jag ju prova” eller ”det där har jag, kolla vad 

rolig den ser ut” typ ha ha” (Deltagare 11) 

Köppåverkan 

När det kommersiella innehållet väljs utifrån konsumentens egna preferenser blir det viktigt att det är 

relevant. Det sponsrade användargenererade innehållet bör vara relevant för individen i fråga samt 

matcha väl in på influencerns profil för att en positiv attityd ska formas. Det är således viktigt att det 

existerar en utstuderad och genomtänkt passform mellan produkt eller företag och influencern för att 

det kommersiella innehållet ska tas emot väl. När det sponsrade användargenererade innehållet är väl 

utformat och har en hög relevansgrad för individen i fråga ökar möjligheten att relatera till samt 

tillgodogöra sig det kommersiella innehållet. 
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”och det blir det ju oftast när det är Youtubern som visar upp nån produkt. Då blir det mer inriktat, för 

har jag valt att kolla på en viss youtuber då kommer ju produkten typ vara riktad mot mig.” (Deltagare 

1) 

”som Deltagare 3 sa – om man följer de här så kan man ju relatera mer till produkten också. [...] 

kollar man på PewDiePies videos så hör man väl oftast till en grupp (konsumenter) och sen så 

produkten är väl inriktad till den gruppen liksom, personerna” (Deltagare 1) 

Liksom relevansen i de kommersiella innehållen så var det viktigt att passformen mellan produkt eller 

företag och influencer skulle stämma överens enligt deltagarna. Stämde passformen uppfattades det 

kommersiella innehållet som trovärdigt och påverkade attityden positivt. Den existerande 

trovärdigheten hos det sponsrade användargenererade innehållet hade till stor del att göra med att det 

var vanliga personer som stod som producent av klippen. Deltagarna upplever således innehållet som 

ärligt och genuint. Tilliten till influencern spelade också stor roll. Det kommersiella innehållet 

upplevdes mindre vinklat och förfinat när deltagaren hade förtroende för influencern i fråga, trots 

vetskapen om att influencern troligtvis kompenserats för företagssamarbetet. Ett upprepat 

sponsorsamarbete upplevdes även det öka trovärdigheten till det kommersiella innehållformatet. 

”och även om det kanske är ihopklippt och de liksom klipper ihop det i efterhand så tänker man 

fortfarande mer att det är en vanlig människa som ska testa något. Så den typen av innehåll är bättre 

tycker jag.” (Deltagare 7) 

Om resultatet och passformen är lämplig så var det många deltagare som menade på att de troligtvis 

inte skulle lägga särskilt stor eftertanke vid att influencerns åsikt var ”köpt” av ett företag. Å andra 

sidan var det vissa deltagare som reagerade på just trovärdigheten i att få betalt för att prova och tycka 

saker kring en produkt. 

”Asså formatet tycker jag är bra. Men det känns så jävla köpt och oärligt tycker jag. Asså det är så 

uppenbart att någon har betalat nån för att de ska säga såhär, och då känns det inte som att jag bryr 

mig.” (Deltagare 6) 

De flesta deltagare var överens om att det sponsrade användargenererade innehållet var det 

kommersiella innehållsformat som fick de att enklast bilda en köpintention gentemot produkten i 

fråga. Köpintentionen är således förankrad i trovärdighetsfaktorn då köpintention tycktes bildas när 

deltagaren rent visuellt kunnat få se en produkt i användning och resultatet den bidrog till. För att bilda 

köpintention hos deltagarna tycktes även influencerns personliga åsikt vara av betydelse. 

Intresse 

Att det kommersiella innehållsformatet var frivilligt att ta del av var en uppskattad och avgörande 

faktor bland deltagarna som lade grunden till en positiv attityd gentemot det sponsrade 

användargenererade innehållet. Många deltagare menade på att influencern självmant sökes upp och 

därmed erbjuds man som konsument ett aktivt val om man vill ta del av det kommersiella innehållet 

eller inte. Frivillighet som faktor hade också att göra med själva influencern i fråga. I princip alla 

deltagare menade på att eftersom influencern väljs utifrån egna preferenser så kan det därmed vara av 

betydelse i hur mottaglig man är för det kommersiella innehållet samt attityden gentemot det. 

Eftersom att det kommersiella innehållsformatet är just frivilligt blir det därför väldigt lätt att undvika 

om så skulle önskas. Således existerar ett starkt samband mellan frivilligt och undvikande som 

faktorer. 
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Några deltagare beskrev även viljan att nå det videoklipp man hade för avsikt att se och därmed 

önskan om att slippa kommersiellt innehåll över huvud taget. Något som dessa uttryckte blir enkelt att 

undvika med sponsrat användargenererat innehåll genom att helt enkelt avstå från att ta del av det 

kommersiella innehållet. 

”och då är det ändå helt okej, ja precis för sen så kommer man vidare till det man vill kolla på liksom. 

Så jag är nog mer för att det är i början (videoannons) på klippet, i alla fall på YouTube. För jag 

kollar ganska mycket.” (Deltagare 3) 

”Man motsäger sig själv men om man vet att det är sponsrat. Att det är tydligt sponsrat det känns 

ganska ointressant. Det är lika ointressant som en reklamfilm.” (Deltagare 14) 

När det sponsrade användargenererade innehållet tittas på frivilligt av konsumenten och det trots det 

frivilliga åtagandet upplevs för trist eller formellt påverkas attityden negativt gentemot det 

kommersiella innehållet, då det upplevs tjatigt/upprepande, påtvingat eller ogenuint. 

”asså när man bara, liksom, som att läsa ett manus. Att bara gå på vad produkten är för någonting 

när man inte tillämpar den i liksom ett sammanhang. Typ, den här kan man använda för att. Eller till 

det här, eller jag tycker att den här är bra för att. Om man bara går igenom innehållsföteckningen typ, 

då tappar man ju allt intresse” (Deltagare 4) 

4.3.1 Analys sponsrat användargenererat innehåll 

Den generella attityd gentemot sponsrat användargenererat innehåll var av resultatet att döma i störst 

utsträckning positiv. Majoriteten av de förekommande deltagaråsikterna avseende det sponsrade 

användargenererade innehållet var av positiv karaktär och berörde främst det kommersiella 

innehållsformatets egenskap att det var frivilligt. Denna faktor låg dock inte ensam till grund för att en 

positiv attityd skulle erhållas hos deltagarna, utan var tätt följt av attityder gällande det kommersiella 

innehållsformatets relevans och trovärdighet, samt hur informativt och underhållande det upplevdes. 

En negativ attityd erhölls således när passformen mellan produkt eller företag och influencer inte var 

tillräckligt utstuderad, samt när det sponsrade användargenererade innehållet var dåligt utfört av 

influencern. 

När konsumenter exponeras för ett sponsrat användargenererat innehåll tenderar de att vilja se en 

produkt i användning, eller få rikligare information om något, som i bästa fall kan leda till köp. Istället 

för att acceptera många glorifierade företagsbudskap tenderar konsumenter att placera mer förtroende i 

åsikter hos influencers som tycks likna dem själva och utgör referenspunkter (Holt, 2006). Liu et al 

(2015) påtalar att 92% av alla konsumenter anser rekommendationer vara pålitliga om de kommer från 

personer som har samma intressen och preferenser samt känner förtroende för. Detta utmärkte sig i de 

resultat som framkom. Många av de kvinnliga fokusgruppdeltagarna hänvisade ofta till ett sminkklipp 

som de exponerades för där influencern Therese Lindgren demonstrerade och recenserade 

sminkborstar. Således kan understrykas att en god passform mellan företag och influencer var av stor 

betydelse och påverkade inte bara relevansen i det kommersiella innehållet utan också trovärdigheten 

och tilliten gentemot influencern, enligt de framtagna resultaten. Informationsbaserad konsumentmakt 

genom innehållsproduktion var en distinkt källa till konsumentmakt och syftade just till förmågan att 

producera välskapat användargenererat innehåll (Labrecque et al, 2013). Den erbjöd således makt 

genom att tillhandahålla plattformar för bland annat självuttryck och individuella åsikter tänkta att 

påverka (Labrecque et al, 2013). Hos en influencer som har stor påverkansmakt, liksom de videoklipp 

med med PewDiePie eller Therese Lindgren, existerade även den nätverksbaserade makten som 

syftade till förmågan att nå ut till en stor skara människor (Labrecque et al, 2013). 
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Eftersom att konsumenten besitter makten att själv välja vilket kommersiellt innehåll denna vill ta del 

av i form av sponsrat användargenererat innehåll är det kommersiella innehållet i stort sett alltid 

relevant. Relevansbedömningen görs således redan i det stadiet där konsumenten ska välja videoklipp 

genom att försäkra sig om att det kommersiella innehållet är passande för denne utifrån intressen och 

åsikter. Detta påverkar möjligheten att tillåta konsumenten tillgodogöra sig det kommersiella 

innehållet och dra fördelar och värde genom att exponeras för det. 

Att det sponsrade användargenererade innehållet upplevs underhållande är en väsentlig 

framgångsfaktor (Haryani & Motwani, 2016; Dehghani et al, 2016). Detta visade sig även tydligt i 

resultatet då en positiv attityd genererades när det kommersiella innehållet var av underhållande 

karaktär – oavsett vilken produkt som visades. 

Att influencern i fråga erhåller kompensation för att generera sponsrat innehåll påverkar inte 

konsumenternas attityd gentemot innehållet  (Lu, Chang, Chang & 2014). Detta påstående anmärktes 

även i resultatet – så länge det kommersiella innehållet upplevdes äkta ansågs kompensation till 

influencern i form av betalning eller produktutskick inte forma en negativ attityd. Snarare tvärtom 

förekom det i resultatet ett anseende om att det var märkligt om kompensation till influencer uteblev. 

Den största bidragande faktorn till när en negativ attityd formas hos konsumenten är när det inte 

tydligt framgår i det kommersiella innehållsformatet att det förekommer ett samarbete mellan 

influencer och företag (Lu, Chang, Chang & 2014). Av samtliga 16 deltagare var det dock ingen som 

anmärkte detta. Studiens resultat visade istället på att en negativ attityd uppstår när konsumenter 

upplevde irritation gentemot det sponsrade användargenererade innehållet om det kommersiella 

innehållet var dåligt utformat, för påtvingat eller ogenuint. Då influencerns jobb är att forma 

konsumenters attityd gentemot en produkt (Uzonoglu & Kip, 2014) är det av stor signifikans att det 

sponsrade användargenererade innehållet är väl utformat. En dålig passform mellan influencer och 

företag, där en produkt presenteras som inte stämmer överens med influencerns profil, är direkt menad 

att påverka konsumenterna negativt (Lu, Chang, Chang & 2014). 

4.4 Jämförande slutsatser av de kommersiella 

innehållsformaten 

Wirtz, Schilke och Ullrich (2010) beskriver att många företag aktivt arbetar med att finna vägar som 

tillför värde till sin affärsverksamhet där videoannonseringsformatet samt sponsrat användargenererat 

innehåll utgör två alternativ vid användning av YouTube som distributionskanal.   

I enlighet med Wirtz, Schilke och Ullrich (2010) är den viktigaste faktorn för att lyckas med sitt 

kommersiella innehåll vid användning av YouTube som distributionskanal att placera konsumentens 

intressen centralt i utförandet för att på bästa sätt skapa värde. För att konsumenten ska uppleva värde 

och formulera köpintention krävs att en positiv attityd etableras gentemot det kommersiella innehållet 

(Dehghani et al, 2016). I valet av format för att distribuera kommersiellt innehåll presenterar resultatet 

av studien att det råder en negativ attityd gentemot det påtvingade videoannonseringsformatet samt en 

positiv attityd gentemot det frivilliga sponsrade användargenererade innehållet.  

Att använda sponsrat användargenererat innehåll för att låta målgruppen komma i kontakt med 

företagets kommersiella innehåll ger bättre förutsättningar för konsumenter att forma en positiv attityd 

gentemot formatet och påverkar således företagets ansträngningar i att skapa värde. Konsumenter 

formar i synnerhet en mer positiv attityd gentemot sponsrat användargenererat innehåll än gentemot 

videoannonsering. 
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En av de främsta positiva faktorerna med sponsrat användargenererat innehåll är att det är frivilligt att 

ta del av till skillnad från videoannonsering. Att använda sponsrat användargenererat innehåll är 

således ett sätt att anamma konsumentmakten och upprätthålla kontroll (Postman, 2009). För att 

konsumenterna frivilligt ska ta del av det sponsrade användargenererade innehållet är det däremot 

höga krav på att innehållet är väl utformat.  Om innehållet är utformat av låg kvalitet kan det 

sponsrade användargenererade innehållet uppfattas som ogenuint, irrelevant och irriterande som leder 

till att konsumenters benägenhet att frivilligt ta del av innehållet minskar och bör således undvikas. 

För att företag ska lyckas med samarbete med en influencer som resulterar i ett väl utfört innehåll 

krävs att det är en bra passform mellan influencern och företaget i fråga, att produkten samt att 

företaget ligger inom influencerns intresseområde för att det ska uppfattas trovärdigt. När innehållet 

uppfattas trovärdigt råder en större benägenhet för konsumenterna att ta till sig av budskapen som 

framförs (Liu et al, 2015).  Även ska influencern ges relativt fria tyglar att tala om produkten för att 

det inte ska uppfattas som ett manus eller att personen enbart rabblar upp fakta. Innehållet ska vara 

levande och helst ska produkten eller tjänsten testas vilket tenderar att formulera en positiv attityd hos 

konsumenterna. När konsumenten har formulerat en positiv attityd gentemot det sponsrade 

användargenererade innehållet uppstår ett annonseringsvärde som kan leda till köpintention vilket 

således innebär ett värde för företaget (Dheghani et al, 2016). 

Videoannonsering uppfattas irriterande, störande, som att det avbryter processen och leder till ett 

undvikande beteende med negativa implikationer på konsumentattityden (Li & Lo, 2015). Att använda 

videoannonsering med syfte att bygga relationer till konsumenter som leder till köpintention och värde 

blir således svårt och innebär stora ansträngningar för att nå framgång. Trots att YouTube och Google 

tillhandahåller information om individers konsumtion av video och beteende på plattformen som leder 

till möjligheter för företaget att nå specifika profiler som ingår i dess målgrupp (YouTube, 2016a) 

påverkas inte den upplevda relevansgraden. Konsumenterna uppskattar inte 

videoannonseringsformatet i den utsträckning att de frivilligt vill ta del av det där ett undvikande 

beteende istället tar form. Konsumenten vill till varje pris undvika videoannonseringsformatet vilket 

innebär att det går att ifrågasätta formatets nytta i relation till konsumentattityden. Videoannonsering 

 uppfattas ofta som en glorifiering av produkterna i fråga. Denna glorifiering påverkar attityden mot 

det kommersiella innehållsformatet starkt negativt och upplevs otrovärdigt och ogenuint.  

Resultaten påvisade att irritationsfaktorerna gentemot videoannonseringen nästan motsvarade det 

dubbla mot de värdeaddernade faktorerna för sponsrat användargenererat innehåll. Det kan således 

fastställas att videoannonseringsformatet genererade en mer negativ attityd medan det sponsrade 

användargenererade innehållet genererade en mer positiv attityd. Vad beträffar det slutgiltiga resultatet 

kan det fastställas att sponsrat användargenererat innehåll är ett effektivare alternativ för företag att 

initiera en positiv konsumenteattityd i relation till videoannonseringsformatet. Genom att 

konsumenterna formulerar en positiv attityd gentemot det kommersiella innehållet kan 

annonseringsvärde uppnås vilket leder till olika värdeadderande faktorer så som ökad köpintention och 

bättre relationer vilka är viktiga faktorer i företagets ansträngning att skapa värde. (Dheghani et al, 

2016). 

Med detta i åtanke formas ett antal rekommendationer för respektive kommersiellt innehållsformat 

med syfte att utgöra riktlinjer för när respektive format skall användas eller undvikas samt hur det ska 

användas för att initiera positiv attityd samt undvika negativ attityd. I dagsläget har många företag 

problem med det strategiska beslutsfattandet av innehåll där dessa rekommendationer ska bidra med 

kunskap för företag att fatta mer välgrundade och effektiva beslut för att på så sätt potentiellt skapa 

större värde. (Postman, 2009). 
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4.4.1 Rekommendationer för videoannonsering 

 

Kategori Faktor Använd Undvik 
Irritation Tid Områdeskänsklig teknik:  

visa videoklipp där 
konsumenten är som mest 
mottaglig och på så sätt 
personalisera upplevelsen 
genom - rätt tid, rätt plats, 
rätt situation och rätt socialt 
sammanhang 

Bristande personalisering:  
Exponering vid fel tidpunkt 

Frekvens Frekvens: 
Använd frekvenstak på var 
6:e-7:e videoklipp 
 
Samma budskap max en gång 
per dag 

Frekvens: 
Undvik för hög frekvens. 
Vid cirka vartannat 
videoklipp samt samma 
budskap fler än en gång 
per dag är frekvensen för 
hög 

Irritation/ 

Intresse 

Irritation/ 

Undvikande 

Överhoppningsbara 
videoannonser: 
Tillåter konsumenterna att 
fatta egna beslut - tenderar 
att ta del av videoinnehållet 
frivilligt 

Icke-överhoppningsbara 
videoannonser: 
Konsumenterna känner sig 
begränsade -  blir 
irriterade och undviker 

Värdeadderande Relevans Relevans: 
Presentera relevant innehåll 
till relevant kanal 
 
Anpassa videoannonser efter 
individens preferenser och 
intressen 

Irrelevans:  
För bred 
målgruppsstyrning 
Räckviddskampanjer som 
inkluderar tvivelaktig 
relevans hos varje individ 

Underhållning Underhållning: 
Underhållande innehåll leder 
till större uppmärksamhet 
och djupare bearbetning 

Bristande underhållning: 
Leder till lägre 
minnesvärdhet 

Minnesvärdhet Uppmärksamhet Varumärkesbyggande: 
Använd videoinnehåll som 
tillåter konsumenten att på 
egen hand söka upp  
produkten 

Säljdrivande: 
Undvik direkt säljdrivande 
videoinnehåll som 
påtvingar produkten till 
konsumenten 

Kommer ihåg Större effektivitet: 
Avläs beteendemönster för 
att undvika att slösa budget 
på konsumenter som inte 
aktivt bearbetar innehållet 

 

 

Tabell 6 - Rekommendationer videoannonsering 

 

Många av de rekommendationer som berör videoannonsering har sitt ursprung i en upplevd irritation 
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som formatet tenderar att orsaka. Det beror i synnerhet på videoannonseringens förmåga att avbryta 

tittarupplevelsen för att fånga uppmärksamhet kos konsumenten (Edwards, Li & Lee, 2002). För att 

motverka att formatet upplevs irriterande och störande med negativa implikationer på attityden 

presenteras ett antal rekommendationer för att istället öka den positiva attityden som kan leda till ett 

annonseringsvärde. Dessa presenteras i tabell 6 ovan samt förklaras utförligare nedan. 

Ett upplevt problem för konsumenterna är att videoannonsering stör dem under skol- eller arbetstid där 

tiden att konsumera videoklipp är begränsad. Framförallt i sociala sammanhang där en konsument vill 

visa ett videoklipp för andra personer är videoannonsering irriterande. För att undvika att initiera den 

negativa attityden gentemot det kommersiella innehållsformatet vid de tillfällen konsumenten befinner 

sig utanför hemmet är en rekommendation att använda tekniska lösningar för att förhindra skeendet. 

Rekommendationen utgörs av lösningar i form av områdeskänslig teknik som positionerar 

konsumenter och tillämpas för att identifiera om konsumenten befinner sig i eller utanför hemmet. 

Stafford och Lee (2015) beskriver att mobiltjänster kan skapa framgång genom att kartlägga 

konsumenters mobilitet och på så sätt identifiera var exponeringen ska ske. En teknisk tillämpning i ett 

sådant avseende kan således försäkra att konsumenten exponeras för det kommersiella innehållet i 

hemmet där de är mer mottagliga och accepterande gentemot videoannonser eftersom irritation uppstår 

när de har begränsad tid att genomföra specifika uppgifter (Cho & Cheon, 2004). 

Som Dehghani et al (2016) beskriver är konsumenter mer benägna att ta del av kommersiellt innehåll 

när de upplever att det finns en relevans i relation till sin livsstil. I dagsläget upplevs den 

värdeadderande faktorn relevans underpresterande där det kommersiella innehållet i största 

utsträckning är irrelevant. För att förhöja den upplevda relevansen är rekommendationen att anpassa 

videoannonseringen till den kanal som videoannonsen presenteras i relation till. Exempelvis påverkas 

den upplevda relevansen i positiv bemärkelse när videoannonsering som promotar ett datorspel visas i 

samband med ett videoklipp producerat av PewDiePie som spelar datorspel. En ytterligare 

rekommendation är att anpassa videoannonsen efter konsumenten i fråga genom att tillämpa en mer 

välplanerad målgruppsstyrning. Som en direkt effekt av att tillämpa en mer utarbetad 

målgruppsstyrning för att öka den upplevda relevansen är en rekommendation således att undvika 

videoannonsering för att genomföra olika typer av räckviddskampanjer. En sådan kampanj syftar till 

att exponeras för så många konsumenter som möjligt vilket medför svårigheter att uppnå en upplevd 

relevans hos majoriteten av konsumenter. Dessa videoannonser kan istället initiera en irritation som 

leder till ett undvikande beteende och en negativ attityd gentemot det kommersiella innehållet (Cho & 

Cheon, 2004). Detta har således implikationer på det upplevda värdet vilket medför att företagets 

ansträngning inte uppnår fullgoda positiva effekter (Dehghani et al, 2016). För att istället ha potential 

att uppnå positiva effekter med videoannonseringen är rekommendationen att utföra kampanjer där 

konsumentens upplevda relevans står i fokus och målgruppsstyrningen utarbetas därefter.  

Att det kommersiella innehållet tillämpar principer av den värdeadderande faktorn underhållning är 

även viktigt för att konsumenterna ska ägna uppmärksamhet åt och bearbeta dessa. 

Rekommendationen är således att innehållet är av underhållande karaktär för att annonseringen bättre 

ska fånga uppmärksamheten hos konsumenten. I perspektiv av informationsbearbetning tillåter en 

större uppmärksamhet en djupare bearbetning av det kommersiella innehållet som annonseras. När 

uppmärksamheten är fokuserad och bearbetningen sker djupare ökar sannolikheten att man minns 

budskapet där minnesvärdheten spelar en stor roll i det kommersiella innehållets annonseringsvärde 

samt effektivitet. (Li & Lo, 2015; Dehghani, 2016). 

Eftersom konsumenterna aldrig väljer att klicka på en videoannons i syfte att komma till ett företags 

webbshop går det att ifrågasätta användningen av videoannonsering som direkt säljdrivande insats i 
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enlighet med push-strategin. Därför är rekommendationen att företag ska undvika användning av 

videoannonsering för direkt säljdrivande kampanjer som i stor utsträckning följer push-strategin utan 

istället tillämpa ett innehåll som låter konsumenten själv söka upp företaget i linje med pull-strategin. 

(Kotler &  Pfoertsch, 2006). 

I ett antal situationer ägnar konsumenten inte alla sinnen åt att ta del av videoklipp på YouTube. 

Exempelvis kan videoklipp i form av musikvideor användas enbart för att lyssna på. I en sådan 

situation upplevdes videoannonseringen som extra störande eftersom konsumenten inte ens tittar på de 

videoannonser som stör användningen. Rekommendationen är således att använda tekniska lösningar 

för att avläsa konsumentens beteendemönster (YouTube, 2016a) för att identifiera huruvida 

konsumenten aktivt tittar på innehåll eller endast lyssnar på innehåll. Detta påverkar konsumentens 

förmåga att bearbeta det kommersiella innehållet för att det ska bli minnesvärt och tillåta konsumenten 

att forma en köpintention (Li & Lo, 2015).  I ett sammanhang där konsumenten endast lyssnar på 

innehåll kan företag även skapa större effektivitet genom att exkludera videoannonser då formatet inte 

uppfyller sitt syfte om konsumenten inte använder rätt sinnen för att bearbeta det kommersiella 

innehållet. Företaget debiteras för exponeringen trots att konsumenten inte tillgodogjort sig det 

kommersiella innehållet. Genom att följa rekommendationen och undvika att exponera konsumenten 

vid de tillfällen de enbart lyssnar på innehåll kan antalet misslyckade kontakter minimeras och således 

skapa en större effektivitet för företag.   

Konsumenter upplever att frekvensen av videoannonsering är för hög. Detta utgör en irritationsfaktor 

som skapar en negativ attityd när många videoannonser visas under en begränsad tid samt att samma 

videoannons ofta visas för frekvent (Stafford & Faber, 2015). Rekommendationen är således att 

undvika en för hög frekvens av videoannonser genom att fastställa ett frekvenstak. En rimlig frekvens 

enligt konsumenterna är att exponeras för en videoannons i anslutning till var 6:e-7:e klipp samt att 

samma budskap max får exponeras en gång per dag. Detta avser en och samma individ och ska därför 

gälla alla individens enheter. Även är längden på videoannonsen av betydelse. En rekommendation är 

att undvika videoannonser som är lika långa alternativt längre än klippet de visas i samband med. 

När konsumenter upplever tvång vid exponering av en videoannons som har avbrutit deras normala 

tittarprocess blir de irriterande och antar ett undvikande beteende (Li & Lo, 2015) vilket beträffar 

kategorierna irritation samt intresse i form av undvikande. När de känner sig avbrutna vill de undvika 

videoannonsen genom att antingen byta videoklipp alternativt rikta uppmärksamheten mot något annat 

än videoannonsen i de fall den är icke-överhoppningsbar. Det är en form av skyddsmekanism i form 

av selektiv uppmärksamhet genom vilken människor kan allokera sina uppmärksamhetsresurser i 

enlighet med sina mål (Li & Lo, 2015). Om en konsument uppfattar en bristande relevans i 

videoannonsen kan de medvetet reservera uppmärksamhetsresursen genom att fokusera på annat i 

omgivningen och på så vis selektivt undvika videoannonseringen. Rekommendationen är således att 

undvika de påtvingade och icke-överhoppningsbara videoannonserna. Konsumenterna är mer benägna 

att tillgodogöra sig det kommersiella innehållet när de upplever att de frivilligt kan ta del av det. 

Således är rekommendationen att använda överhoppningsbara videoannonser för att låta konsumenten 

fatta ett eget beslut. Effektiviteten påverkas i en positiv bemärkelse om de konsumenter som 

exponeras av innehållet aktivt bearbetar det istället för att uppmärksamheten riktas åt annat trots att 

företaget betalar för kontakten (Li & Lo, 2015). 

Genom att följa dessa rekommendationer kan konsumenten uppleva videoannonseringen som mer 

personligt riktad och underhållande med tillförande benägenheten att rikta uppmärksamhet gentemot 

dessa istället för att undvika dem i samma utsträckning som i dagsläget. Att tillämpa en lägre frekvens 

minskar irritationen och det undvikande beteendet. I bästa fall kan det leda till att konsumenter 
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avinstallerar sina AdBlockers och således blir mer villiga att ta del av det kommersiella innehållet. 

Även att tillåta konsumenten välja om denne vill ta del av videoannonsen eller inte minskar 

irritationen. Om den upplevda relevansen och underhållningen prioriteras och en  minskning av 

irritationsfaktorer tillämpas i innehållet kan större värde utbytas mellan konsument och företag. Detta 

leder till ett mer fördelaktigt annonseringsvärde och ökad köpintention vilket således leder till bättre 

effektivitet och värde för företag. (Dehghani et al, 2016). 

4.4.2 Rekommendationer för sponsrat användargenererat innehåll 

 

Kategori Faktor Använd Undvik 
Värdeadderande Relevans Relevans: 

Använd en influencer vars 
kanal överensstämmer med 
produkten som framförs i 
det kommersiella innehållet 

 

Informativt Riktlinjer: 
Influencer måste tala kring 
innehållet utifrån företagets 
riktlinjer 

Otydliga riktlinjer: 
Undvik smygsponsorskap 
- det måste tydligt 
framgå att det 
kommersiella innehållet 
är av sponsrad karaktär 

Underhållning Underhållning: 
Försäkra att innehållet är av 
underhållande karaktär 

Låg underhållning: 
Undvik 
försäljningsdrivande 
kampanjer som 
förminskar 
underhållningsvärdet 

Köppåverkan Trovärdighet Trovärdighet:  
Influencer ska sätta en egen 
prägel på innehållet - som 
ofta baseras på följarskarans 
åsikter 

Otrovärdighet: 
Undvik att styra det 
kommersiella innehållet 
för hårt 

Relevans Målsättning: 
Sätt tydliga mål för att 
innehållet ska nå framgång 

Otydlig målsättning: 
Gör det svårt att avgöra 
vad det kommersiella 
innehållet ska resultera i 

Köpintention Nylansering: 
Använd för att visa upp 
nylanserade produkter och 
tillfälliga kampanjer 

 

 

Tabell 7 - Rekommendationer sponsrat användargenererat innehåll 

Då sponsrat användargenererat innehåll tenderar att formulera en positiv attityd hos användaren bör 

det skapas strategiskt och implementeras av företag. För att bibehålla den positiva attityden 

presenteras ett antal rekommendationer som företag kan ta stöd i för att lyckas med det sponsrade 

användargenererade innehållet. Dessa rekommendationer presenteras i tabell 7 och förklaras nedan. 
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Vid användning av sponsrat användargenererat innehåll är det viktigt att en väl utstuderad passform 

mellan företag och influencer och det kommersiella innehållet som ska kommuniceras tillämpas för att 

inge trovärdighet och relevans. En rekommendation är därmed att företag ingår samarbete med en 

influencer vars profil och kanal stämmer överens med produkten som ska annonseras 

En ytterligare rekommendation är att företag bör undvika att ingå samarbete med en influencer som 

inte åtar sig sponsorskapet inom företagets riktlinjer exempelvis på grund av vikten att det framgår att 

innehållet är sponsrat. En rekommendation är således att det framgår att det sponsrade 

användargenererade innehållet är ett samarbete mellan influencer och företag. Konsumenter känner sig 

lurade och upplever svårigheter i att särskilja influencers från företagens köpta innehåll om det inte 

tydligt framgår av influencern (Lu, Chang & Chang, 2014). Detta leder till en negativ attityd 

beträffande trovärdigheten samt att influencern löper en risk att anmälas till reklamombudsmannen 

(Svt, 2015). Däremot är det av stor vikt att den rekryterade influencern i fråga tillåts att forma det 

sponsrade användargenererade innehållet på sitt sätt för att kunna sätta sin personliga prägel på det 

kommersiella innehållet och skapa köppåverkan genom en etablerad trovärdighet. På så vis kan 

företag undvika att det kommersiella innehållet upplevs ”köpt” när influencerns personliga åsikter 

framhävs och genererar trovärdighet (Lu, Chang, Chang & 2014). 

En influencer har goda möjligheter att skapa kommersiellt innehåll som konsumenter frivilligt vill ta 

del av. Detta grundar sig i influencerns förmåga att anpassa innehåll efter sin följarskara, då dessa är 

lyhörda inför tips och rekommendationer som genereras från sina följare (Digitala-mediepodden, 

2016). För att innehållet således ska innefatta värdeadderande faktorer exempelvis i form av 

underhållande är därmed en rekommendation att företag bör våga lita på att infuencern känner sina 

följare och att denne får styra över sitt eget innehåll och sättet de framför företagets produkter och på 

så sätt gör ett väl utfört arbete. 

Vid användning av sponsrat användargenererat innehåll är det liksom vilken videoannons som helst 

viktigt att tänka på vad för typ av målsättning det kommersiella innehållet ska uppnå – om det ska 

gälla varumärkeskännedom, direktreklam eller ett tillfälligt erbjudande. För att uppnå 

annonseringsvärde med positiva effekter är således en rekommendation att ha en tydlig målsättning för 

vad det sponsrade användargenererade innehållet ska resultera i för att skapa köppåverkan. (Dehghani 

et al, 2016).  

En faktor som framkom i resultaten var konsumenters positiva attityd som uppstod när de fick se en 

produkt i användning. En rekommendation är att använda produkter som ger synbara resultat och 

således skapar värdeadderande faktorer. På så vis kan produktens användning visas på ett icke-

glorifierat sätt samt vilka faktiska resultat den uppnår. Även är en rekommendation att använda 

sponsrat användargenererat innehåll för att visa på användning av nya produkter. Genom att 

användaren spenderar längre tid genom att titta på det kommersiella innehållet kan därför en stor 

informationsmängd erbjudas till konsumenten. När konsumenten aktivt bearbetar 

informationsunderlaget ökar sannolikheten för denne att minnas produkten och dess verkan vid en 

senare tidpunkt (Li & Lo, 2015).  Ytterligare en rekommendation är att tillämpa sponsrat 

användargenererat innehåll när företag vill promota för en aktuell kampanj där konsumenten kan 

erbjudas fördelaktiga erbjudanden.  

Företag bör undvika att skapa ett allt för försäljningsinriktat kommersiellt innehåll och istället 

fokusera på ett underhållande kommersiellt innehåll som visar produktens användningsområden. Att 

det kommersiella innehållet upplevs underhållande är en väsentlig framgångsfaktor för sponsrat 
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användargenererat innehåll därav rekommendationen att tillämpa värdeadderande faktorer i 

videoinnehållet (Haryani & Motwani, 2016; Dehghani et al, 2016). 

4.4.3 Rekommendationer till YouTube 

 

Kategori Format Använd Undvik 
Irritation Videoannonsering Pull-strategi: 

Utforma format som 
tillåter konsumenten 
att på egen fatta 
beslutet att ta del av 
videoannonsen  

Push-strategi: 
Undvik format som 
inte tvingar på 
konsumenten 
videoannonsen 

Värdeadderande Sponsrat 
användargenererat 
innehåll 

Pull-strategi: 
Ge bra förutsättningar 
för influencers att 
fortsätta göra ett väl 
utfört arbete 

Begränsningar: 
Bör ej införa 
begränsningar som 
förhindrar influencers 
att göra ett väl utfört 
arbete 

 

Tabell 8 - Rekommendationer YouTube 

 

Ett antal rekommendationer kräver att företag påvisar bristerna i alternativen av videoannonseringen 

för YouTube och Google. Det innebär således att ett antal rekommendationer presenterat i tabell 8 för 

YouTube att ta i beaktning kan formuleras för att företag på bästa sätt ska kunna visa hänsyn till 

konsumenterna. YouTube beskriver sig som en plattform av användare för användare vilket blir viktigt 

att efterleva för att populariteten inte ska avta (Burgess & Green, 2009; van Dijck, 2013). Även 

påpekar Wirtz, Ullrich och Schilke (2010) att konsumenter ska placeras centralt i företags 

ansträngning att skapa kontakter. 

I dagsläget är videoannonseringsformatet utformat i enlighet med push-strategin som innebär att 

produkten framförs direkt till konsumenten för att denna ska bli medveten om företaget och dess 

produkter vid en första kontakt och erbjuda ett direkt köptillfälle. En rekommendation är således att 

utforma mer sofistikerade videoannonseringsformat som tar tillvara på konsumentens centrala vikt och 

därför inte är av samma avbrytande och irriterande karaktär som i dagsläget. Att ge bättre villkor för 

influencers och sponsrat användargenererat innehåll kan vara att föredra då de i större utsträckning är 

av pull-strategin som tillåter människor att på eget bevåg uppsöka företaget bakom sponsorskapet. 

(Kotler & Pfoertsch, 2006).   
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5. Diskussion och Slutsats 

5.1 Slutsats 

Frågeställningen i den här studien var “Vad är konsumenters attityd gentemot videoannonsering och 

sponsrat användargenererat innehåll?”. För att samla in data angående konsumenternas attityd har 

fokusgrupper genomförts, där deltagarna har fått diskutera kring de två formaten som tillhandahåller 

kommersiellt innehåll. Resultatet utgörs av totalt sju representativa kategorier för de två kommersiella 

innehållsformaten. För videoannonsering utgörs resultatet av fyra kategorier presenterade i 

frekvensordning; irritation, intresse, värdeadderande samt minnesvärdhet. Attityden gentemot 

videoannonsering dominerades utifrån kategorin irritation som resulterar i en negativ konsumentattityd 

gentemot det kommersiella innehållsformatet. För sponsrat användargenererat innehåll utgörs 

resultatet av tre kategorier presenterade i frekvensordning; värdeadderande, köppåverkan och intresse. 

Det sponsrade användargenererade innehållet dominerades av kategorin värdeadderande som gav 

upphov till en positiv konsumentattityd gentemot det kommersiella innehållsformatet. 

Utifrån resultaten i form av de identifierade faktorerna och kategorierna kan slutsatsen dras att  den 

negativa attityden gentemot videoannonseringsformatet var mer negativ än vad attityden gentemot det 

sponsrade användargenererade innehållet är positiv. Orsakerna till resultatet beror på att 

videoannonseringsformatet upplevs påtvingat och avbryter konsumentens tittarprocess, medan det är 

frivilligt att ta del av det sponsrade användargenererade innehållet som samtidigt tillför värde till 

konsumenten i form av underhållning eller information vilket påverkar konsumentens upplevda 

relevansgrad. Gällande videoannonseringsformatet upplevs det sällan tillföra ett värde till 

konsumenten i form av underhållning eller information vilket således har en negativ inverkan på den 

upplevda relevansgraden med ett undvikande beteende som effekt. Om konsumenterna fick välja 

skulle de föredra det sponsrade användargenererade innehållet framför videoannonsering. Om 

konsumenterna fick välja helt fritt skulle de vilja undvika all typ av kommersiellt innehåll på 

YouTube.    

För att företag ska kunna fatta mer strategiskt förankrade beslut har resultaten legat till grund för ett 

antal rekommendationer för hur respektive format skall användas. Rekommendationerna beskriver när 

videoannonseringsformatet respektive det sponsrade användargenererade innehållet skall användas 

eller undvikas för att på effektivast sätt leda till framgångsrika företagsansträngningar med syfte att 

skapa värde. Pull-strategi för distribuering av video till konsumenter bör prioriteras över push-strategi. 

Genom att tillämpa samarbeten genom sponsrat användargenererat innehåll kan företag skapa 

kontaktytor mot de personer som har installerat Adblockers i sin webbläsare. Ytterligare innebär det 

möjligheten för företagen att tillämpa pull-strategi och låta konsumenter söka upp dem frivilligt efter 

att ha etablerat en positiv attityd gentemot det kommersiella innehållsformatet. Det innebär således 

möjligheten för företag att skapa en större effektivitet genom att de inte försöker nå personer som har 

installerat Adblockers. På så vis kan företag skapa större nytta genom sin investering i kommersiellt 

innehåll än vid användning av videoannonseringsformatet. Företagen behöver således inte utsätta sig 

för risken att tillämpa videoannonsering med en målgruppsstyrning där stora delar av målgruppen har 

AdBlockers. I ett sådant fall blir frekvensen ofta högre mot de som inte har installerat AdBlockers 

vilket istället leder till irritation och en negativ attityd. 
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De konsekvenser studien har på samhället berör en djupare kunskap i förståelsen av konsumenters 

attityd gentemot de format som kommersiellt innehåll distribueras via vid användning av YouTube 

som kanal. Dessutom kan signifikanta faktorer kartlägga hur attityden uttrycker sig mer än positiv 

eller negativ. Kunskapen kan således bidra till förståelse kring hur konsumenter beter sig när de 

exponeras för kommersiellt innehåll samt vilka effekter exponeringen har på dem. Etiska 

konsekvenser kan beröra att konsumenter uppfattar att de ännu en gång undersöks för att ge företag 

möjligheter att exponeras för dem via vägar som lämpar sig bäst för dem. Även om kunskapen bidrar 

till insikter för företag är det konsumenterna som står i centrum för att upplevelsen ska vara anpassad 

efter dessa i största möjliga utsträckning. På så vis gynnar resultaten både företag och konsumenter. 

5.2 Originalitet och Signifikans 

I denna studie har fokus legat på att studera användarattityder på YouTube gentemot videoannonsering 

och sponsrat användargenererat innehåll. Insamlad data är unik för studien och inte insamlad från en 

tredjepart. Det innebär således att uppsatsens originalitet är hög där resultaten bidrar med signifikans 

till forskningen inom fältet för digital marknadsföring. 

Video och rich media är ett forskningsområde av hög aktualitet som i allt större utsträckning tillämpas 

av företag (Postman, 2009). Tidigare forskning har till större del berört att företag bör närvara på 

sociala medier för att dra fördelar av närheten till konsumenterna (Postman, 2009). Däremot är antalet 

studier som beskriver hur företag bör närvara begränsat. På grund av det har det varit svårt för företag 

att fatta beslut kring hur de ska använda olika typer av kommersiella innehållsformat baserat på en 

strategisk grund. De resultat som framkommit i denna studie bidrar med signifikans då de har tillfört 

möjligheten att identifiera ett antal rekommendationer som kan förenkla valet av kommersiellt 

innehållsformat vid användning av YouTube som distributionskanal.  

Effekten för företag är att de kan minimera felinvesteringar och maximera nyttan genom att placera 

konsumentens attityd centralt i valet av kommersiellt innehållsformat (Wirtz, Ullrich & Schilke, 

2010). Detta för att göra rätt för sig som företag och för att inte låta sig domineras av den konstaterade 

konsumentmakten, där kunskapen leder till att företag på bättre sätt kan hänga med i den digitala 

utvecklingen (Kietzmann et al, 2011; Postman, 2009). På så vis påverkas företags förmåga att generera 

värde vilket leder till fler fördelar kortsiktigt såväl som långsiktigt. Utifrån studien ska företag finna 

användbarhet av de resultat som presenteras för ett effektivt beslutsfattande av de två alternativen vid 

användning av YouTube som distributionskanal. 

5.3 Forskningskvalitet 

Trovärdighet berör i vilken utsträckning den kvalitativa studien kan demonstrera att insamlad data är 

korrekt och lämplig. Bedömningen gällande insamlad data i denna studie är av god reliabilitet och 

högst trolig att vara korrekt då samma teman och ämnen har diskuterats på initiativ av 

fokusgruppdeltagarna baserat på samma sessionsflöde och diskussionsfrågor. På så vis går det att 

garantera att data har producerats och kontrollerats i enlighet med god praxis. (Denscombe, 2010).   

Pålitlighet berör forskningsinstrumentets förmåga att producera samma resultat om det användes av 

andra forskare (Denscombe, 2010). Då sessionsflödet var identiskt i samtliga fokusgrupper där samma 

diskussionsfrågor ställdes har forskarna kunnat exkludera sig själva från datainsamlingstillfället i 

största möjliga mån. Det är svårt att vara fullkomligt exkluderad då det krävdes deltagande av 
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forskarna för att ge instruktioner och ställa frågor till deltagarna men det underlättade att ha en 

fastställd agenda som minskade involveringen. Bedömningen är att samma studie utförd av andra 

forskare med stor sannolikhet således skulle innebära samma resultat. 

En begränsning gällande resultatet är att det baserat på ett fåtal fokusgrupper med påverkan på hur 

representativt och generaliserbart resultatet är på liknande fall (Denscombe, 2010). Däremot avser den 

kvalitativa studien att se i vilken utsträckning resultaten kan appliceras på andra jämförbara instanser 

istället för att generaliseras som en sanning (Denscombe, 2010). Eftersom urvalet i studien involverar 

YouTubes mest frekvent användande åldersgrupp är det sannolikt att resultatet representerar andra 

personer som är lika de fokusgruppdeltagare som deltog i studien. Vilket då tillåter att resultaten kan 

överföras till andra instanser (Denscombe, 2010).     

Problematiken gällande objektivitet berör i vilken utsträckning den kvalitativa forskningen kan 

producera resultat som är fri från inflytande av forskarna som har utfört studien. Eftersom studiens 

data är en produkt av tolkning är det omöjligt att den är helt fri från inflytande av forskarna 

(Denscombe, 2010). För att vara anpassningsbar och undvika att leda in studien i förutfattade spår och 

leta data som passar in i en analys har forskarna haft ett öppet sinne för att undvika att fördomar 

påverkar data och analys av den. Egna intressen och värderingar har åsidosatts till förmån för 

insikterna genererade av fokusgrupperna för att hålla ett objektivt synsätt på resultaten. Den data som 

presenteras i uppsatsen är representativ för den data som insamlats och är inte förställd för att passa in 

i analysen. 

5.4 Begränsningar 

Studiens begränsningar avser antalet fokusgruppdeltagare samt antalet genomförda fokusgrupper. För 

att erhålla ett än mer tillförlitligt resultat kan möjligen fler fokusgrupper med fler deltagare 

genomföras för att i större utsträckning kunna representera hela populationen. Även hade urvalet 

kunnat påverkas för att ha en jämnare fördelning över ålder, kön och sysselsättning för att kunna 

representera hela populationen i en större utsträckning. En ytterligare begränsning som härrör urvalet 

är att de rekommendationer som presenteras främst riktas åt de företag som vill komma i kontakt med 

målgruppen 18-25 år. Även skulle en liknande studie med kvantitativ metod kunna jämföras med 

denna studie för att eventuellt ge större tyngd åt de argument som framförs och således bli mer 

applicerbar. 

5.5 Framtida forskning 

Då videoannonsering genererade en hög frekvens av negativ attityd kan diskuteras huruvida det är ett 

kommersiellt innehållsformat som kommer att överleva den konsumentmaktbaserade eran vi befinner 

oss i. Sponsrat användargenererat innehåll är av stor relevans för vår tid och befinner sig i en stark 

tillväxtfas. Således kommer det finnas relevans i framtida forskning kring influencersamarbeten och 

hur dessa utvecklas och optimeras. Då utvecklingen av digitala och sociala medier överlag går i snabb 

takt framåt och inte tycks indikera på att sluta kommer det med stor sannolikhet tillkomma nya och 

innovativa lösningar på hur företag kan marknadsföra sig digitalt. Hur video och rich media kommer 

förhålla sig till framtidens internetanvändare kan även utgöra underlag för framtida forskning. Att 

genomföra en liknande studie men använda ett annat urval skulle möjligen kunna resultera i 

rekommendationer till företag som vill komma i kontakt med en annan målgrupp än konsumenter i 

åldern 18-25 år.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Medgivandeformulär 

Medgivandeformulär     

Jag är medveten om att jag deltar i en studie som genomförs inom ramarna för  kursen Examensarbete 

vid Institutionen för Data- och Systemvetenskap i Kista, Stockholms Universitet. All insamlad 

information är anonym och mitt namn kommer inte att förekomma i resultatet. Jag kommer att delta i 

en studie som undersöker videodelningsplattformen YouTube genom  att se ett eller flera videoklipp 

och besvara en pre-enkät samt delta i en fokusgrupp med tre andra deltagare. Upptagning av ljud 

kommer att utföras under intervjumomentet samt anteckningar av forskarna. 

Jag förstår att: 

 Jag kan avbryta och avstå från deltagande när som helst under studien. 

 Det går alltid bra att ställa frågor i alla moment. 

 All data kommer att förstöras efter avslutande av kursen.    

Undersökningen beräknas ta sammanlagt mellan 75-90 minuter och du kompenseras med att bjudas på 

fika.      

Vi som genomför den här studien är:   

Amanda Fernqvist (amanda.fernqvist@gmail.com) 

Kajsa Karlsson (kajsaceciliakarlsson@gmail.com) 

 

Jag intygar att jag förstått innehållet, att jag är över 18 år och att jag vill delta i denna studie av egen 

vilja;          

Datum:____________________________________      

Namn:_____________________________________      

Underskrift:_________________________________ 

 

Forskarnas underskrift; 

Datum:____________________________________________________________ 

Namn:_____________________________________________________________ 

Underskrift:_________________________________________________________ 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

/Amanda och Kajsa 
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7.2 Bilaga 2 - Första utkast av diskussionsfrågor 

Diskussionsfrågor videoannonsering 

1. Hur känner ni efter att ha sett det här formatet? 

Frågan ska fånga in en första reaktion efter att deltagarna har presenterats för 

videoannonseringsformatet. 

- Vad var positivt? 

Frågan kan ge svar på gemensamma drag hos vilka faktorer som formar en positiv attityd. 

- Vad var negativt? 

Frågan kan ge svar på gemensamma drag hos vilka faktorer som formar en negativ attityd. 

- Var formatet underhållande? 

Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades underhållande. Svaren kan sedan 

relateras till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

- Var formatet informativt? 

Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades informativt. Svaren kan sedan 

relateras till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

- Var formatet relevant/skräddarsytt? 

Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades relevant/skräddarsytt. Svaren kan 

sedan relateras till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

- Var formatet irriterande? 

Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades irriterande. Svaren kan sedan relateras 

till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

2. Kan ni tänka er att frivilligt ta del av liknande innehåll igen? 

Hur pass benägen deltagaren är att ta del av liknande innehåll kan motverka undvikande 

beteende och nedladdning av t.ex. AdBlockers. En förståelse kring attityden kan ge en verktyg 

att arbeta mot bättre resultat. 

3. Hur skulle en optimal utformning av formatet se ut? 

Att ge rekommendationer och förbättringsförslag av formatet kan framföras efter att ha 

kartlagt deltagarnas attityder och åsikter i frågan. 

4. Finns det situationer där videoannonsformatet inte lämpar sig? 

Svaret på frågan kan ge förståelse över när formatet uppfattas irriterande. 

5. Finns det situationer där videoannonsformatet lämpar sig extra bra? 

Svaret på frågan kan ge förståelse över när formatet uppfattas underhållande, informativt och 

relevant.   

Diskussionsfrågor sponsrat användargenererat innehåll 

1. Hur känner ni efter att ha sett det här formatet? 

Frågan ska fånga in en första reaktion efter att deltagaren har presenterats för 

videoannonseringsformatet. 

- Vad var positivt? 

Frågan kan ge svar på gemensamma drag hos vilka faktorer som formar en positiv attityd. 

- Vad var negativt? 

Frågan kan ge svar på gemensamma drag hos vilka faktorer som formar en negativ attityd. 

- Var formatet underhållande? 
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Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades underhållande. Svaren kan sedan 

relateras till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

- Var formatet informativt? 

Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades informativt. Svaren kan sedan 

relateras till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

- Var formatet relevant/skräddarsytt? 

Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades relevant/skräddarsytt. Svaren kan 

sedan relateras till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

- Var formatet irriterande? 

Frågan ska ge ett svar på huruvida formatet uppfattades irriterande. Svaren kan sedan relateras 

till Dehghani et al (2016) resultat angående attityder och annonseringsvärde. 

2. Kan ni tänka er att frivilligt ta del av liknande innehåll igen? 

Frågan adresserar deltagarens benägenhet att ta del av formatet och innehåll frivilligt. Att 

lyckas åstadkomma det är fördelaktigt för företag. Att finna gemensamma drag kring vilket 

format som uppmuntrar beteendet är således viktigt. 

3. Hur skulle en optimal utformning av formatet se ut? 

Att ge rekommendationer och förbättringsförslag av formatet kan framföras efter att ha 

kartlagt deltagarens attityder och åsikter i frågan. 

4. Hur kan ett dåligt sponsrat innehåll se ut? 

Frågan kan söka svar i faktorer som påverkar attityden negativt gentemot formatet. T.ex. dålig 

passform eller andra faktorer som upplevs negativt (Liu et al, 2015). 

5. Finns det situationer där sponsrat användargenererat innehåll inte lämpar sig/lämpar sig 

extra bra? 

Svaret på frågan kan ge förståelse över när formatet uppfattas irriterande. 

Jämförande diskussionsfrågor 

1. Vad anser du om företags annonsering på YouTube? 

Frågan ska skapa en förståelse kring attityden gentemot företags närvaro på plattformen 

2. Vilket av formaten föredras och varför inte det andra alternativet? 

Frågan kan ge svar på vilket av formaten deltagaren har positivast attityd gentemot. 

3. Vilket av formaten är mest trovärdigt? 

Trovärdighet är viktigt att adressera då det ligger till grund för i vilken utsträckning deltagaren 

är benägen att lita på budskapet. (Liu et al, 2015). 

4. Vilket av formaten vill du helst få rekommendationer från? 

Frågan kan ge svar på vilket av formaten som i störst utsträckning är användbart i 

informationsinsamlingssyfte. 

5. Vilket format vill ni helst undvika? 

Frågan adresserar varför ett format skapar missviljan att ta del av det i framtiden. 

6. När tillför företag värde till innehållet du tittar på? 

Frågan ska generera svar som kan ge insikter i hur företag kan använda plattformen för att på 

ett effektivt sätt skapa värde för konsumenten. 
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7. I vilka sammanhang skulle du föredra att exponeras för kommersiellt innehåll? 

Frågan kan ge svar på när konsumenten vill ta del av företags budskap. På så vis kan företag 

undvika icke lämpliga sammanhang. 

7.3 Bilaga 3 - Transkriberingar av Fokusgrupper 

 

Fokusgrupp 1, måndag 2/5-16 

[Introducerar videoannonsformatet] 

Moderator: det ni först ska få ta del av här är ett videoannonsklipp [...], vi tar det här nu. 

[Visar klipp] 

Moderator: och det där var ett sånt klipp också som man inte kan hoppa över. 

Moderator: mm. 

Moderator: asså det finns ju olika varianter, vissa av de här videoannonserna som genereres efter 

klick kan man hoppa efter typ fyra-fem sekunder eller så finns det dom här som är icke 

överhoppningsbara som är ca 15 sekunder långa också, så det är de två. 

[Deltagarna hummar förstående] 

Moderator: ska vi visa något till så att det blir tydligt med vad vi menar kanske eller ska vi hoppa 

det? 

Moderator: nej men visa ett till. 

[Visar klipp 2, uppstår lite problem vid att hitta formatet] 

Moderator: aa men ni känner ju till vad detta innebär vid det här laget, så slipper vi ägna tid åt att 

leta. 

[Deltagarna instämmer i medtycke] 

Moderator: [...] okej, vad är era spontana känslor efter att ni har sett det här formatet? Så strunta i vad 

själva annonsen handlar om. 

Moderator: ja asså innehållet, innehållet är inte intressant utan det är själva formatet, alltså 

utformningen. 

Moderator1: precis [...] och då tänker vi lite vad som var bra/dåligt. 

Deltagare 1: vad som, vad jag tycker är bra med de här klippen? 

Moderator: aa men såhär, en första spontan tanke snarare 

Deltagare 1: att jag vill hoppa över det 

Deltagare 2 och Deltagare 3: mm 

Deltagare 4: aa för det är skitstörigt 

Deltagare 2: aa för man blir ju tvingad till att titta på det, det är det. 

Deltagare 1: aa, det är ju inte det jag vill se på ha ha 
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Deltagare 4: nej  

Deltagare 2: nej precis, men sen kan det ju vara att man fastnar mer för reklam om det är någonting 

man skulle typ vara intresserad av eller tycka om, asså.. aa. 

Deltagare 1: mm, jag har tänkt på jobbet oftast, när jag kör musik i bakgrunden [...] kommer den här 

reklamen hela tiden, då blir det ofta när man hör bioreklamer, då vill man se vad det är för nåt, DÅ kan 

jag bli lite intresserad och fortsätta kolla klart trailern för att se vad det är för film. 

Deltagare 4: mm 

Deltagare 2: aa precis, ja. 

Moderator: jag förstod inte riktigt 

Deltagare 1: när det är biotrailers, eller filmtrailers, då kan jag bli såhär, typ efter de första fem 

(sekundrarna) men vänta vad är det för något, då vill jag se klart, 

Deltagare 2: då vill man ju kolla på den 

Deltagare 1: precis då vill jag se klart, det är typ enda, typ de gångerna som jag vill se klart reklamen 

annars blir det oftast hoppa över 

Deltagare 4: aa 

Deltagare 2: eller typ ICA reklamen, de är ju rätt roliga, men de vill man ju titta på för att de är roliga. 

Deltagare 3, Deltagare 1: mm 

Deltagare 4: jag kan bli såhär att man måste, asså när jag ser just på YouTube så kan jag också känna 

såhär måste jag bli exponerad för reklam exakt hela jäkla tiden. Jag vill inte se någon reklam när jag 

går in på YoTube, det räcker med jag ser när jag kollar tv eller när ja, aa men ni fattar 

Deltagare 1, Deltagare 2 och Deltagare 3: mm 

Deltagare 4: jag vill inte ha den där över huvud taget. 

Deltagare 2: nej. Men typ som den där McDonalds, asså, jag skulle aldrig äta hamburgare, jag äter ju 

inte hamburgare därifrån så att för mig blir det väldigt sådär, nej. 

Deltagare 4: ha ha 

Deltagare 1: asså jag tänkte på Max först, när jag såg hamburgaren ha ha 

Moderator: mhm 

Deltagare 1: den såg lite fräsch ut 

Moderator: några andra åsikter, några tankar? 

Deltagare 2: asså de vill ju få fram ändå, eftersom dom har han den där kocken,  

Moderator: Jureskog tror jag han heter 

Deltagare 2: aa de vill ju dra parallellen att åh kolla, han har gjort den här kom och käka den här 

liksom. 

Deltagare 3: ”han är känd” typ så 

Deltagare 2: aa precis, som att det blir [...] att det är en exklusivare hamburgare 

Moderator: men vekligen, lite hype kring det. 



57 

 

Moderator: men, jämfört med de här då olika varianterna av det här formatet, alltså när den är icke-

överhoppningsbar eller när den är det, är det någon där som ni föredrar i större utsträckning än det 

andra? 

Deltagare 4: hoppa över! 

[Deltagare 3, Deltagare 1 och Deltagare 2 instämmer] 

Deltagare 4: alla gånger! 

Deltagare 3: då kan man ju välja ifall man vill se vidare. 

Deltagare 2: aa precis! 

Deltagare 4: de där fem sekundrarna innan man kan hoppa över är ju de längsta sekundrarna i livet! 

Deltagare 2: för man vill ju bara, för man ska ju oftast titta på något annat, 

Deltagare 4: ja 

Deltagare 2: då vill man ju inte titta på reklamen. 

Deltagare 1: nej precis, fast.. vadå ni tyckte om de där som man klickar bort själv? 

Deltagare 4 och Deltagare 2: aa 

Deltagare 1: jag kan tycka att det är ganska skönt att ha de som är typ 15 sekunder, om jag sitter och 

jobbar så vill jag inte  hålla på att hoppa fram och tillbaka mellan, fast då måste jag ändå veta att det är 

ett sådant reklamklipp som kommer i bakgrunden, det kan man ju oftast inte veta man måste 

fortfarande öppna upp, så då.. 

Deltagare 2: ja men om man har kollat på typ TV3 och man ska kolla på något program som gått på 

tv, då har man ju en minut eller vad det är, då kanke man hinner springa och hämta lite vatten och så 

kommer man tillbaka, 

Deltagare 4 och Deltagare 1: ha ha 

Deltagare 2: så det är ju bra ha ha! 

Moderator: så det blir lite paus liksom? 

Deltagare 2: ja! 

Moderator: ja precis, och jag tänkte säga det också appropå det, när de här klippen laddas – brukar ni 

titta på dem eller tänker ni på nånting annat eller gör ni något annat samtidigt? 

Deltagare 3: då tar man ju upp mobilen 

Deltagare 2: aa exakt, eller gör något annat liksom. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 4: man sitter ju aldrig och bara tittar på en buffrande sida liksom 

Deltagare 2: nä det har väl hänt någpn gång ibland kanske 

Deltagare 4: ja om man är bakis eller deprimerad kanske men inte annars ha ha 

[Alla skrattar instämmande] 

Moderator: men och det gäller båda de här två varianterna på det här formatet? 
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Moderator: alltså både överhoppningsbara och icke-överhoppningsbara. 

Deltagare 1: biotrailers som sagt 

Moderator och Moderator: aa okej 

Deltagare 1: de kan jag kolla på 

Deltagare 2: aa men det kan jag också! 

Deltagare 1: fast inte flera gånger, första gången.. Man kollar ju inte på samma flera gånger liksom 

Moderator: då känns det ju då alltså som att det blir det innehållet i fråga som är intressant 

Deltagare 1: aa det intresserar mig också, antar jag. 

Moderator: med det här (videoannonserings)formatet då, är det någonting som är positivt? 

Deltagare 2: asså med själva.. ? 

Moderator: med videoannonsen ja 

Deltagare 3: med båda två? 

Moderator: exakt 

Deltagare 2: alltså den som man inte kan hoppa över, den tror jag undermetvetet tar kanske fler 

människor, eller vad man ska säga, att de vill åka och köpa den där hamburgaren av han Jureskog, för 

att de har blivit lite tvingade till att just titta på den och kanke hunnit tänka ”åh den kanske ser rätt nice 

ut man kanske ska prova den”. Medan när man kan hoppa över annonsen inte hinner tänka så eller få 

de tankarna. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 1: och sen är de ju oftast lite kortare också, så då blir det ju mer kort och konsist. För de 

andra är ju oftast 1,5 minut och så rar de ju ut på nånting som skulle kunna göras kort. 

[Alla instämmer] 

Moderator: och liksom negativt rent specifickt har ni ju gått in lite på men.. 

Deltagare 1: aa 

Deltagare 4: jag kan tänka att just på YouTube också att där finns ju alla typer av klipp. Man kanske 

ska se ett klipp som är 30 sekunder och så måste man se en reklam som är lika lång. Det känns ju 

bara.. det är bara irriterande. Sen när man ska se ett längre klipp då kan man vara lite så att det gör inte 

så mycket, att det är en 15-30, jag vet inte hur långa de är, sekunders reklam innan. Det är beroende 

lite på vad man ska se så tar man det på olika sätt också. 

[Alla hummar instämmande] 

Deltagare 2: om det är något jättebra man tittar på då vill man ju absolut inte ha reklam 

Deltagare 3: ibland har det ju varit flera minuter långa ju när det är nån undersökning eller så, 

snabbspola igenom någon undersökning typ. Och det har jag ändå suttit och kollat på sen liksom och 

tänkt shit nu såg jag i fyra miniter på den här reklamfilmen när jag kunde hoppa över den typ. 

[Alla hummar instämmande] 

Deltagare 3: så fångar de ens intresse så kollar man ju klart. 
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Deltagare 2: jag tycker det är jobbigt med sånna reklamer där man märker att de verkligen vill att man 

ska köpa den produkten. Asså om det skulle vara en bilreklam, då får man ju inte känslan att ”jag 

måste åka och köpa den där bilen”, då ser det mer nice och häftigt ut, eller häftig bil. Det är en schysst 

reklam för bilen. 

Moderator: precis, det blir ju inte sån direktreklam precis 

Deltagare 1: som McDonalds reklamen, ”kom och köp hamburgaren” 

Deltagare 2: aa exakt 

Moderator: det gick du [syftar till Deltagare 1] lite  in på med att du uppskatter om innehållet är för 

nya biofilmer liksom, men asså överlag – är formatet underhållande? 

Deltagare 2: vissa 

Deltagare 3: det beror på vad som visas, alltså ibland tänker jag bara kan de ta bort den här reklamen 

så jag får se på det jag kom hit för att se på. 

Deltagare 2: precis, ICA reklamerna är ju rätt roliga! 

Deltagare 4: jag tänkte säga det, för någonting som är underhållande reklammässigt är ju oftat det 

som går på tv, för där har de tid att lägga mer krut på att få ut en lite längre story, som ICA som har 

hållt på i flera år och kan komma tillbaka till det. När de ska trycka in en kort reklamsnutt blir det bara 

väldigt köp-och-sälj och väldigt tryckt i ansiktet på en. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 3: det är ju som McDonalds hamburgaren 

Deltagare 4: aa men exakt 

Moderator: upplever ni att innehållet är informativt? Hinner man förstå vad det är som erbjuds? 

[Alla instämmer med ja] 

Deltagare 3: ifall man inte hoppar över den så, 

Moderator: förutsatt att man inte hoppar över? 

Deltagare 2: precis 

Moderator: okej. 

Moderator: erbjuder det här formatet någon slags relevans? Upplever ni att budskapen som 

presenteras är riktade mot er eller är det generellt? Är det någonting som ni känner att ni vill ta åt er 

av? 

Deltagare 4: jag tror att just YouTube så känns väl ganska generellt. 

Deltagare 2 och Deltagare 1: aa 

Deltagare 4: det kan ju vara vem som helst som klickar sig in där 

Deltagare 2: men där måste de kanske också göra reklamerna för typ alla.. 

Deltagare 3: fast YouTube känns ändå som att de anpassar lite reklamen efter vad man har kollat på. 

För jag har aldrig sett den där graviditetstestreklamen 

[Alla skrattar] 
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Moderator: nej men det är så! De genererar videoannonser baserat på ens sökbeteende 

Deltagare 3: jaa det måste vara så 

Moderator: men alltså sätten man ställer in de här kampanjerna på är ändå väldigt generella. Så att 

det är ändå många som omfattas även fast man försöker targeta specifikt. 

Moderator: för det kan typ vara så att jag har gått in på apoteket och så kan man få upp allt. 

Deltagare 3: de verkar sålla brett. 

Moderator: med allt med cookies och allt, de försöker ju följa vad man går in på och kollar på 

Deltagare 2: men det märker man ju på Facebook 

Deltagare 4: ja gud ja! 

Deltagare 3 och Deltagare 1: aa 

Deltagare 2: om man har kollat kläder på typ Nelly eller nåt, då kommer det bara upp klänning, 

klänning, klänning ha ha 

Deltagare 4: ja! 

Moderator: samma klänning, dessutom 

[Deltagare 2 och Deltagare 4 instämmer] 

Moderator: men hur känner ni kring det då? Är det någonting som känns bra eller är det dåligt? 

Deltagare 4: det är dåligt 

Deltagare 2: ja, då har man ju kollat på det en gång, då vill man ju ha något nytt att kolla på ha ha 

Deltagare 4: dels det men jag gillar inte hela den här grejen med att känna att jag är granskad liksom. 

Inte för att det sitter en peson och granskar mig ha ha, men bara känslan. Det räcker med att jag går in 

på en grej en gång sen ska det liksom gnidas in i mitt flöde i flera veckor famöver. Men det är så, nej, 

onödigt. 

Moderator: precis, för det kan ju vara så att man går in och kollar på något men det kan ju vara annat 

som fångat ens intresse än bara att köpa. 

Deltagare 4 och Deltagare 2: aa 

Moderator: var det här formatet ni har sett nu irriterande? 

Deltagare 4: njaa.. 

Deltagare 2: asså, hamburgaren var väl inte så irriterande. Asså irriterande är det väl inte! 

Deltagare 4: jo men det är ju irriterande att det kommer reklam innan man ska se. Reklam är ju många 

gånger irriterande ha ha. 

Deltagare 2: asså jag tror det är själva grejen att reklamen är irriterande för att det är just reklam. Det 

är inte själva det dom visar som är irriterande, det är just för att det blir reklam.. 

Deltagare 4: ja men exakt! 

Deltagare 2: .. som gör det irriterande 

Deltagare 4: så formatet är irriterande, ja. Ha ha 
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Deltagare 2: ja 

Deltagare 1: mm 

Moderator: vad känner du Deltagare 3? 

Deltagare 3: aa just denna reklam tyckte jag var lite irriterande. Men eftersom det är baserat utifrån 

vad det är man kollar på så kan det bli något som kan vara intressant också. Jag tycker ändå formatet 

är helt okej. Ibland så kan man hoppa över men oftast sitter jag ändå och kollar för att det kan vara 

någonting som jag är intresserad av 

Moderator: för vad vi tänker då också är i vilken utsträcking man känner att man kan göra den 

handlingen som man vill göra på plattformen. Ifall det är någonting då som kanske tillför det man vill 

göra, man kanske känner att man blir informerad av någonting, eller om man känner att det är i vägen 

för jag vill ju kolla på den här 30 sekunders filmen och så kommer den här 15 sekunders långa 

annonsen också. Är det alltid så att man.. 

Deltagare 2: om jag har sett reklam för typ Sovtex eller någonting så kanske de visar en jättestor säng 

med ett fint påslakanset och fina dekorationer som jag tycker ser fint ut. Då har jag klickat in och 

kollat för att se vad de har för någonting! Reklamen tilltalade mig för att de har gjort det fint och 

utifrån vad jag gillar för något. 

Deltagare 4: man kan fastna för en reklam som är väldigt tlltalande för en själv, det är ju självklart 

Moderator: och som du [syftar till Deltagare 2] är inne på det blir det kanske mer tilltalande med en 

fin helthetsbild än en direktreklam för en schampoflaska. 

Moderator: så innehållets utformning, det påverkar hur man uppfattar formatet? 

Deltagare 1: aa 

Deltagare 4: ja, absolut. Det tycker jag 

[Övriga instämmer] 

Moderator: skulle ni kunna tänka er att ta del av det här frivilligt? Allts den här typen av format: 

Deltagare 1: om de minskar hur frekvent reklamen poppar upp för varje klipp, så skulle jag kunna 

tänka mig att ta bort AdBlock. 

Moderator: mm, hur ofta skulle det vara acceptabelt? 

Deltagare 1: nu är det ju nästan varannat klipp, men kanske var 6e 7e klipp kanske skulle vara lagom. 

Moderator: vad tycker ni andra? 

Deltagare 4: fast jag vill ju aldrig se reklam ha ha, sitter här och tänker vad är jag för hemsk människa 

men nej.. 

Deltagare 1: fast det är fortfarande tveksamt, man kanske hoppar över ändå 

Moderator: men tror du [syftar till Deltagare 1] att du skulle kunna få ett bättre helhetsintryck av 

produkten? 

Deltagare 1: ja, känns inte lite påtvingat som när de pumpar ut reklam 

[Alla instämmer] 
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Deltagare 2: att det kanske kan komma lite successivt så att man inte har sett klippet hundra gånger 

och tänker att jaha nu var det här igen 

Deltagare 3: för YouTube är ju köpt av Google, och att de kommer med reklam på en gång, det bara 

exploderar ju med reklam. 

Deltagare 4: ja verkligen, men det är sådan skillnad på liksom reklam såhär som kommer verkligen i 

ens ansikte bokstavligen, mot om man typ bläddrar i en tidning – det är lite mer såhär ”åh här är det en 

reklam” så kan jag välja om jag vill titta på den. Jag kan styra över det mer själv. Här måst man ju 

kolla i minst x antal sekunder eller kolla på hela, och det är det som är störande. 

Deltagare 2: aa, att man blir tvingad. 

Deltagare 1: som den där DareDevil reklamen, den hör jag typ åtta gånger på jobbet för att den 

kommer om igen om igen. Så att de borde minska frekvensen. 

Moderator: nu var du [syftar till Deltagare 1] lite inne på det här med frekvens [...], men hur skulle en 

optimal utformning av det här formatet se ut? Du [syftar till Deltagare 1] föreslog mindre frekventa 

klipp. 

Deltagare 3: att man skulle kunna hoppa över mer, tycker jag. Att man skulle kunna hoppa över fler 

klipp. 

Deltagare 2: eller typ att det skulle komma upp en liten ruta om man vill kolla på reklamen så klickar 

man på den, annars så försvinner den typ efter, aa... 

Moderator: ska man behöva vänta några sekunder då eller inga alls? 

Deltagare 2: någon enstaka, alltså bara att den inte ska ta upp hela skärmen utan att den hamnar typ i 

hörnet och man hinner tänka att det där såg lite roligt ut. 

Moderator: har du några åsikter Deltagare 3? 

Deltagare 3: nä men typ det vi har sagt, att man ska kunna hoppa över. 

Deltagare 4: att man vill välja att se reklamen istället för att tvingas att se den. 

Moderator: tror ni att ni skulle välja att se reklamen, om ni fick det valet? 

Deltagare 2: njaa.. 

Deltagare 4: ja men jag såg någon liten ruta att det var något tilltalande ha ha 

Moderator: är det lätt att uppfatta vad det är i rutan om den är så liten? 

Deltagare 2: nej kanske inte.. 

Deltagare 4: det får det lov att vara ha ha 

Deltagare 3: just när det är YouTube som vi sa tidigare så är ju reklamen anpassad, den reklamen jag 

ser brukar i alla fall ha något med mina intressen att göra. Så ifall det skulle vara en liten ruta [...] i 

början på en video om man ser det där gröna som alltid är i början på en filmtrailer så kanske man 

tänker vad är det här för trailer och kanske trycker upp den då 

[Alla instämmer] 

Deltagare 3: så ifall den är anpassad så kanske man skulle trycka på den. 



63 

 

Moderator: i dagsläget, hur ofta klickar ni på annonserna då ungefär? Det kanske är svårt att 

uppskatta men.. 

Deltagare 1: aldrig 

Deltagare 3: aldrig 

Deltagare 1: alltså klickar var? 

Moderator: annonsen är ju oftast klickbar, så man kommer vidare till webbsidan 

Deltagare 4: nej det händer ju inte 

Deltagare 1: bara om jag i sånna fall skulle råka komma åt ha ha 

[Alla skrattar instämmande] 

Moderator: så aldrig då? 

[Alla instämmer] 

Deltagare 3: är det något jag tycker är intressant då söker jag på det sen själv 

Deltagare 4 och Deltagare 2: aa 

Moderator: okej så du går aldrig den vägen via klippet? 

Deltagare 3: nej då går jag in själv, för jag vill oftast se klart det klippet jag vill se först. 

Moderator: okej. Finns det situationer där ett sånt här videoannonsformat inte lämpar sig? 

Deltagare 3: när det blir läskiga filmer kanske, eller nånting [...] ifall det kommer upp något 

opassande och så kan man inte hoppa över den. 

Deltagare 4: ja exakt om man ska visa ett klipp för ett barn. Som jag oftast gör när jag använder 

YouTube. Skulle det komma upp något direkt olämpligt är ju inte så bra.. 

Deltagare 2: något skräck typ 

Deltagare 4: ja men precis 

Deltagare 3: det kan ju hända med mina kids i skolan. Då har ju jag min inloggning och då kan det 

dyka upp typ reklam för GTA, alla går i taket typ 

[Alla skrattar] 

Moderator: finns det situationer när det här formatet är extra bra? 

Deltagare 3: nej 

Deltagare 1: det enda jag har att säga är väl det jag sagt tidigare – trailers är bra där typ. Där känns det 

som det passar. För det är lätt att bli lockad under de fem första sekunderna. Då undrar man vad är det 

här för någonting, och så kollar man klart hela 

 

[Presentation sker till annonsformat 2 – sponsrat använargenererat innehåll – samt tre videos visas] 

Moderator: nu har ni då fått se dessa tre så kallade influencers. Och en influencer innebär ju då 

personer med ett stort följarantal och prenumeranter når ut till många med sina budksap. Vilket företag 

då kan utnyttja. Vi kommer inleda liknande som till videoannonsering och bara fråga spontant vad 

man känner efter att ha sett det här formatet. 
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Deltagare 2: de blir ju lite roligare och underhållande, eller mycket mer 

[Alla hummar instämmande] 

Deltagare 4: ja verkligen 

Deltagare 1: [...] de här försöker ändå göra det lite kul. För det finns en del som i slutet at klippet ba 

”det här klippet är sponsrat av blabla” och så står personen och berättar om produkten i 30 sekunder 

och sen är det slut. Bara för att göra reklam. Men här gör dom det roligt på något sätt 

[Alla instämmer] 

Deltagare 1: och sen märker man att det är väldigt fokuserat på olika grupper 

Moderator: så vad var positivt? 

Deltagare 1: kul 

Deltagare 4: ja, man blev underhållen 

Deltagare 2: och då kanske [...] man kan ge med sig eller rent ut av vilja köpa just den produkten när 

det blir roligare, i alla fall för mig. 

Deltagare 3: jag tycker dom gjorde det personligt. Ifall det är någon som man följer, typ PewDiepie 

eller de andra grabbarna (visade i klippet) [...] som visar andra grejer kanske kläder eller så, då kan 

man tänka att dom har ju då vill jag också testa på typ. Istället för att bara se på TV så är det några som 

man ju vet vilka de är som använder den produkten. 

Deltagare 1: det som var med chokladklippet också, eller marabou, så gjorde dom ju inte reklam 

direkt. Det gjorde ju Kissie och PewDiePie, det var verkligen ”kolla den här produkten” 

[Alla hummar instämmande] 

Deltagare 1: chokladgrejen var att de skulle bygga ett hus av choklad, fast det var samtidigt reklam 

för marabou, för det var ju bara deras produkter som användes 

Moderator: och vad tycker du om det? 

Deltagare 1: jo det är väl bra, men det känns fortfarande ganska placerat. 

Deltagare 2: ja just när det var bara var typ en hel vägg med bara deras produkter ha ha 

Deltagare 1: det var lite för mycket fast ändå gjort på ett snyggt sätt. 

Moderator: är formatet underhållande? 

[Alla instämmer] 

Deltagare 3: det är en helt annan typ av reklam liksom. 

Deltagare 1: som Deltagare 3 sa – om man följer de här så kan man ju relatera mer till produkten 

också. [...] kollar man på PewDiePies videos så hör man väl oftast till en grupp (konsumenter) och sen 

så produkten är väl inriktad till den gruppen liksom, personerna 

Deltagare 2: För jag vet dom här som sitter och visar hur man sminkar sig. Det tycker jag är roligt [...] 

samtidigt som jag lär mig genom att dom visar hur man ska göra. Liksom okej dom använder den där 

produkten och får det resultatet, då måste jag använda samma produkt för att få samma resultat. 

Deltagare 4: men nästan all reklam som lär en någonting, som tilltalar en, tar man ju till sig på ett helt 

annat sätt.. 
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Deltagare 1 och Deltagare 2: mm 

Deltagare 4: .. för att man interagerar ju med själva reklamen mer än att bara titta på den och ser en 

produkt. Man tillämpar det på sig själv så blir det mer att man tar det till sig 

Deltagare 2: eller om vi tjejer ser kissie i den där klänningen eller byxdressen och tänker shit vad den 

är snygg jag måste ha, då kanske erbjudandet bara gäller i tre dagar då måste jag ju göra det nu 

Deltagare 4 och Deltagare 1: aa 

Deltagare 2: då blir det ju lite hetsigt 

Deltagare 3: jag tror det går med försäljning på att det är limited på tre dagar än att det räcker i två 

månader typ. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 2: det tror jag också, för då blir det ju sen att man typ glömmer bort det, än att om det bara 

är tre dagar blir man lite stressad till köp 

Deltagare 4: aa det är lika bra att jag köper det typ så 

Deltagare 2: ja precis det blir lite impulsivt 

[Alla instämmer] 

Moderator: upplevde ni att formatet var informativt? Alltså nådde budskapet fram? Förstod man vad 

som skulle förmedlas? 

Deltagare 4: asså jag förstod ju typ allt förutom PewDiePie. 

Deltagare 3: nej jag förstod inte heller den 

Deltagare 2: neej  

Deltagare 4: det var bara ”va?!” 

Deltagare 3: aa vad var han sponsrad av? 

[Deltagare 1 förklarar företaget som sponsrade PewDiePie i klippet] 

Moderator: så om man har tittat på honom (PewDiePie) förut så vet man vad han menar? 

Deltagare 1: ja han har öppnat sådana förut 

Deltagare 4: men det där har väl kanske att göra med att jag och Deltagare 2 antagligen inte är 

mälgruppen för PewDiePie utan kanske lite mer mer målgruppen för Kissie i sånna fall. Man fattar ju 

vad Chiquelle är för det har man ju hört talas om men sedan kanske ni [syftar till Deltagare 1 och 

Deltagare 3] inte hade fattat vad Chiquelle är om hon bara sagt det. Nu pratar hon ju ändå väldigt 

mycket om att det är kläder så det framgår ju ändå. 

Moderator: precis, där av valet att visa lite olika klipp för er. Det leder då in på frågan om det här 

upplevs relevant? 

Moderator: ja men känner ni att det här är innehåll som ni kan ta åt er av? Ni behöver inte utgå från 

alla tre klippen såklart. 

[Alla instämmer att de upplever relevans och kan ta åt sig] 

Moderator: var det här formatet irriterande, på något sätt och vis? 
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Deltagare 1: det beror på hur man gör, asså just dom här [syftar till de tre visade klippen] gjorde det 

ju bra, men det finns ju dom som gör det dåligt som jag sa tidigare [...] när man verkligen gör reklam – 

kolla på den här, köp den ha ha 

[Alla hummar instämmande] 

Moderator: alltså när det inte är lika inbäddat i innehållet? 

Deltagare 1: nej men exakt 

Deltagare 3: för grabbarna nämnde ju bara kort att marabou gav det här till oss för att vi ska bygga det 

här huset – nu kör vi. Dom pratade inte så mycket kring att vi har fått den här chokladen för att blabla, 

utan dom bara fortsatte med sitt utan så mycket förklaring. Men chokladen är ändå med och visas hela 

tiden [...] men det tog liksom tio sekunder som dom nämnde det typ. 

[Alla hummar instämmande] 

Moderator: skulle ni då kunna tänka er att frivilligt ta del av sånt här innehåll igen? 

Deltagare 2: alltså typ titta på? 

Moderator: precis, med liksom egen avsikt eller vad man ska säga 

Deltagare 4 och Deltagare 2: aa 

[Alla sluter upp och instämmer till påståendet] 

Moderator: optimalt då, hur skulle ett sånt här utformande gå till på bästa sätt? 

Deltagare 3: asså jag tyckte dom gjorde det bra. [...] jag tyckte alla tre gjorde det bra. I alla fall Kissie 

och killarna med chokladen. 

[Alla hummar instämmande] 

Deltagare 3: men sen känns det som att alla [syftar till de tre visade klippen] dom här [...]  har mer 

ritkat mot vad de håller på med, alltså vad deras kanaler visar. 

Deltagare 4: de blir ju relevant liksom 

[Alla instämmer] 

Moderator: precis så man kan ju säga att passformen mellan influencern och företag eller produkt, 

anser ni att den är viktig? Att produkten stämmer överens med personlighetens profil? 

[Alla instämmer] 

Deltagare 4: annars finns det ju ingen trovärdighet. Alltså om PewDiePie skulle visa upp Chiquelle 

byxdress, jag menar det går ju inte 

[Alla skrattar instämmande] 

Moderator: ett dåligt sponrat innehåll, ni har ju pratat om passform och trovärdighet, men skulle det 

kunna gå till på något annat sätt som också skulle kunna dra ner helhetsintrycket? några andra 

faktorer? [...] utöver att välja att sponsra fel produkt, finns det något annat som kan göra att den 

personen gör det dåligt? 

Deltagare 2: om de skulle försöka trycka på just för mycket om produkten, om de skulle stå och tjata 

om den för mycket hade varit jobbigt. 

Deltagare 4: när det blir för informativt också 



67 

 

Deltagare 1: mm 

Deltagare 4: asså när man bara, liksom, som att läsa ett manus. Att bara gå på vad produkten är för 

någonting när man inte tillämpar den i liksom ett sammanhang. Typ, den här kan man använda för att. 

Eller till det här, eller jag tycker att den här är bra för att. Om man bara går igenom 

innehållsföteckningen typ, då tappar man ju allt intresse 

Deltagare 1 och Deltagare 2: mm 

Moderator: precis, även då om produkten kanske stämmer överens med youtubern då? 

Deltagare 4: exakt 

Moderator: okej bra. Finns det situationer där ett sånt här sponsorskap inte lämpar sig eller lämpar sig 

extra bra? 

Deltagare 2: ja asså.. 

Deltagare 3: svårt 

Deltagare 2: asså jag tänker typ om någon skulle reklam för den här spelsajten maria.com [...] och så 

kanske det sitter någon framför skärmen som har ett stort spelberoende. Då kanske det blir fel 

Moderator: nej men så man kan tänka sig då att kanske inte alla produkter och tjänser är lämpliga att 

göra reklam på det sättet 

Deltagare 2: nej precis 

Deltagare 4: det är klart det finns alltid olämpliga produkter, det gör det ju 

Deltagare 1: nej men bra skulle kunna vara om det är någon produkt som riktar sig mot miljön tänker 

jag. Köpa miljövänliga produkter, typ. 

[Alla hummar instämmande] 

Moderator: bra när någon promotar för det menar du? 

Deltagare 1: ja precis, typ ”välj det här märket istället” 

Moderator: och varför, varfördå? 

Deltagare 1: för att rädda planeten 

[alla skrattar välmenat instämmande] 

Moderator: men jag tänker såhär sett till formatet är det för att man kan framföra budskapet på ett 

annat sätt än vad man kan göra genom andra format, eller? 

Deltagare 4: asså att personen som i fråga gör reklamen kan få en att göra ett bättre val än det man 

kanske redan gör idag. Det är ju bara positivt. 

Deltagare 1: ja precis. Det får dock inte vara påtvingat. 

Deltagare 4: nej exakt 

Moderator: så det skulle se bra ut om en sån här stor och ganska inflytelserik person gör ett sånt 

samarbete? 

[Alla instämmer] 
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[Kort introdution till jämförande diskussion] 

Moderator: [...] nu har vi då pratat specifikt om de olika formaten, men generellt, vad anser ni om 

företags annonsering på YouTube? Över lag? 

Deltagare 2: asså all reklam? 

Moderator: aa, allt möjligt 

Deltagare 3: men jag säger bara liksom sånt som är lämpat till mig [syftar till vad som föredras] 

Deltagare 4 och Deltagare 2: mm 

Deltagare 1: och det blir det ju oftast när det är Youtubern som visar upp nån produkt. Då blir det mer 

inriktat, för har jag valt att kolla på en viss youtuber då kommer ju produkten typ vara riktad mot mig. 

Deltagare 4: [...] om vi säger att jag vill gå in och kolla på ett PewDiePie-klipp, då kanske jag redan 

vet att jag kommer, att han kommer presentera en produkt och att det här kommer vara reklam. Men 

det är ju, då väljer ju jag själv att ta reklamen till mig. Det blir en helt annan grej när man får det här 

klippet i början som man helst vill hoppa över, så det beror ju helt på hur de lägger produktera hos 

vem och vart och i vilka typer av sammanhang 

Moderator: här känns ni kanskre redan ganska eniga, men vilket av de här två formaten föredras då 

och varför inte det andra alternativet? 

Deltagare 3: asså ifall youtubern har reklam..? 

Moderator: ja, asså föredrar ni videoannonsering eller sponsrat användargenererat innehåll? 

Deltagare 4: men sponsrat för att det är mer frivilligt 

[Alla instämmer] 

Deltagare 2: alltså då tänker vi på de här sista klippen vi såg? 

Moderator: precis, det räknas som sponsrat användargenererat innehåll 

Deltagare 2: aa okej, ja men det vill man ju hellre se 

Deltagare 4: [...] jag som inte använder YouTube på det här sättet, asså jag kollar inte klipp så jätte 

ofta, så jag är ju mest med om det här när det är kommer upp i början kanske i samband med att någon 

annan visar mig ett klipp eller att jag måste kolla på någonting, då blir det lite mer att det trycks i 

ansiktet på mig. Men jag tänker mig om jag själv aktivt var inne prenumererade på nånting och följde 

någon, då skulle det ju inte bli lika påtagligt att det är reklam och det här tilltalar mig och det vill jag 

se, och jag vet det redan innan jag börjar kolla, så att då är det mycket mer positivt. 

[Alla instämmer] 

Moderator: [...] vilken av de här formaten vill du helst få rekommendationer ifrån? 

Deltagare 3: asså jag kan tycka såhär [...] det där med marabou chocklad är för mycket. Jag tycker att 

det kan vara nog med en tröja eller något enkelt och snabbt och sen så är inte det med [...] jag tror inte 

att chocklad-grabbarna skulle göra ett chockladhus ifall de inte skulle bli sponsrade av marabou. För 

de gör det ju bara för att de blir sponsrade. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 2: mm, för då visar de ju upp maraboun under en längre tid 
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Deltagare 3: precis, och det är bara för marabou som gör det där klippet. De kan ju egentligen ta vad 

som helst annat, men nu har de bara tagit det där (marabou chokladen). 

Moderator: precis, för det blir ju liksom skillnaden mot en sån här videoannons för den är ju ett antal 

sekunder sen säger den tack och hej liksom 

Deltagare 3: och då är det ändå helt okej, ja precis för sen så kommer man vidare till det man vill 

kolla på liksom. Så jag är nog mer för att det är i början (annonser) på klipper, i alla fall på YouTube. 

För jag kollar ganska mycket 

Moderator: så du vill liksom se det och sen get it over with 

Deltagare 3: aa 

Moderator: [...] men vilket format vill ni då helst undvika? 

Deltagare 1: det första 

Moderator: videoannonsering? 

Deltagare 1: mm 

[Deltagare 2 och Deltagare 4 instämmer] 

Moderator: men du [syftar till Deltagare 3] skulle säga det andra eller? 

Deltagare 3: ja asså det är till en viss gräns asså. Det är skitsvårt att säga antingen eller 

Moderator: ja för att det vi syftar på här är att [...] om man har ett sponsorskap så gör ju den här 

influencern oftast ett helt klipp ämnat åt det. 

Deltagare 4: det tänkte jag säga för det (sponsrat användargenererat innehåll) kan man ju undvika. 

Den ena typen av reklam (videoannonsering) kan man inte ens undvika! 

Deltagare 2: nej precis 

Deltagare 4: så det är klart att den (videoannonsering) är mer störig. För jag skulle aldrig ens titta på 

coolkids eller Kissie eller PewDiePie, och därför kommer jag aldrig ta del av den reklamen så därför 

stör inte den mig heller. Och sen nu när jag ser den såhär någon gång då är det ju bara kul. 

Deltagare 2: ja  

Deltagare 1: sponsrat användargenererat innehåll går ju att göra på ett jättebra sätt också, asså t.ex. 

om det är någon kille som lägger upp massa skid-klipp då kan ju han vara sponsrad av skidor av ett 

visst märke. Det märks ju inte ens att han blir sponsrad, det sker nog bara undermetvetet. 

Deltagare 3: det [syftar till Deltagare 1s kommentar ovan] är en sån grej jag tycker är okej 

Deltagare 4: ja asså produktplacering känns ju betydligt mer acceptabelt 

[Alla instämmer] 

Deltagare 1: jag vet inte om det räknas in i det men det borde det väl göra? Ifall någon sponsrar en 

viss youtuber så.. 

Moderator: [...] finns det vissa tidpunkter som ni tycker det är mer okej att exponeras för 

kommersiellt innehåll? Då tänker vi på båda formaten. Alltså om det kan vara på kvällen eller på 

morgonen på bussen lite så 
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Deltagare 1: på dagen, kanske på bussen om det är korta klipp. Eller mitt på dagen. Inte på kvällen 

när jag ligger i sängen och bara vill glo på YouTube 

[Alla håller med] 

Deltagare 2: för det är ju så om man sitter på bussen då måste man ju ändå fördröja tiden lite på något 

sätt. Då känns det mer okej 

[Alla instämmer] 

Deltagare 4: ja då är ju helheten ett tidsfördriv, hemma då är det ju lite mer någonting man har sett 

fram emot och man ska gotta ner sig i sängen, då vill man ju inte spendera 10% av sin kväll på reklam 

liksom. 

[Alla instämmer] 

Moderator: är man mer mottaglig för vissa innehåll under vissa tider på dygnet? Kan man känna att 

den här produkten eller tjänsten tilltalar mig extra mycket då och då 

Deltagare 2: ja asså om man skulle sitta och titta på reklam för mat och man är skithungrig och man 

ska typ äta lunch innan, då är det ju klart att man blir mer mottaglig för att man är så hungrig. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 4: men jag tror generellt att när man är uppe och ute och igång då tror jag väl att man är 

mer mottaglig. När man kommer hem och stänger av hela huvudet då vill man ju inte att det kommer 

någon liten reklam där och stör liksom 

Deltagare 2: nej precis. 

Deltagare 3: fast jag tror man är mest mottaglig när man är hemma.  

Moderator: varför då? 

Deltagare 3: för då är man så foksuerad på videon man skulle kolla på 

Deltagare 2: aa det är sant 

Deltagare 4: men då blir det för mig nästan som ett störningsmoment bara 

Deltagare 3: ja men det blir störande fast man kollar ändå på det 

Deltagare 4: ja i och för sig 

Deltagare 2: och så ligger det där undermedvetet fast man inte vet det 

Moderator: gäller det för båda formaten tror ni? Eller är det någon skillnad när man är mottaglig för 

kommersiella budskap? 

Deltagare 3: båda skulle jag gissa 

Deltagare 2: ja 

Deltagare 1: det andra alternativet (sponsrat användargenererat innehåll) 

Deltagare 4: ja det andra alternativet är man nog mer mottaglig för när man är hemma 

Deltagare 1: ja precis 

Deltagare 2: ja juste för då går man ju in i så fall mer självmant 

Deltagare 4: ja precis för då väljer man ju att kolla på det 
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Moderator: [...] för att knyta ihop säcken - vad känner vi för videoannonsering? Positivt eller 

negativt? 

[Alla tvekar någon sekund] 

Deltagare 4: svårt att säga 

Deltagare 3: över lag så är det negativt 

Deltagare 1: aa 

[Alla instämmer] 

Deltagare 3: men ifall man ska gå in på mindre punkter finns det vissa positiva saker också 

Deltagare 4: ja men ifall man ska generalisera så negativt 

[Alla instämmer] 

Deltagare 1: inte jätte negativt men lite 

[Alla skrattar instämmande] 

Moderator: [...] och sponsrat användargenererat innehåll? Över lag? Generellt? 

Deltagare 4: åh den är väldigt mitt emellan tycker jag.. 

[Alla tvekar osäkert] 

Deltagare 4: det kan ju bli innehåll av det, jag menar det kan bli kul och det kan bli underhållande.. 

Deltagare 1: mm 

Deltagare 4: .. men det måste ju inte bli det. 

Deltagare 2: nej precis 

Deltagare 4: så den står ju och faller lite på personen i fråga som utför reklamen 

Moderator: då kan man säga att innehållets utformning det påverkar attityderna som i just det fallet 

Deltagare 4: ja alla gånger, absolut 

[Övriga hummar instämmande] 

Moderator: så om det är ett bra utfört sponsorskap.. 

Deltagare 4: då är det positivt 

Deltagare 1 och Deltagare 2: aa 

Moderator: och om det är dåligt utfört så är det negativt 

[Alla instämmer] 

Moderator: ja men jättebra!  

Moderator: då är vi faktiskt klara, tack för alla superbra svar och ert deltagande! 

 

Fokusgrupp 2, tisdag 3/5-16 

Videoannonseringsformatet 
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Moderator: Diskutera kring vad som var positivt respektive negativt med formatet. 

Deltagare 5: på vilket sätt? För mig som tittare bara?  

Moderator: Ja 

Deltagare 5: Aha, nä för mig finns det inte så mycket positivt... 

Deltagare 6: men asså säg såhär att man gillar säg ett spel. Säg att du gillar star wars och har kollat på 

klipp om det. Då kan det ju komma upp ett spel [i en videoannons]om det som är likt det som du 

kanske gillar. Det är väl positivt? 

Deltagare 5: Ja det är positivt. Men negativt [...]. 

Deltagare 6: Det är fett jobbigt att se skiten 

Deltagare 5: Ja precis, om man inte kan klicka över 

Deltagare 6: Ja precis 

Deltagare 5: När man ska in och kolla nåt snabbt 

Deltagare 7: Men kan man inte alltid det? [klicka förbi]. Är det inte alltid tre sekunders [krav att se 

filmen innan man kan hoppa över]. 

Deltagare 6: Nej. Nä ibland är man tvingad att se en minut. Men då stänger man ner YouTube. 

Deltagare 5: Ja exakt 

Deltagare 7:  Fast en irritationsgrej är väl att det ofta kommer såhär samma reklam fast i olika asså 

samma märke fast i olika format såhära om du kollar på flera klipp i rad så tycker jag att varannan 

reklam är samma reklam fast i annan form liksom. Så att då blir det snarare ett irritaitionsmoment än 

att du tar till dig av reklamen [videoannonsen].  

Deltagare 5: Man slutar lyssna och titta, för att man har sett det så många gånger. 

Deltagare 7: Ja men precis 

Deltagare 8: Lite som när man tittar på TV 

Deltagare 5: Mm ja precis. 

Deltagare 8: Man bara zoonar ut helt 

Deltagare 5: Ja för YouTube har väl blivit som TV 

Deltagare 8: Typ 

Deltagare 7: Ja men sen är det ju också, om du ska titta på ett 30-sekundersklipp då blir det ett 

irritationsmoment att du först ska se 15 sekunder reklam.  

Deltagare 5: precis 

Deltagare 7: Att du kanske är mer mottaglig om du ska se en film och sen skulle det komma reklam 

innan men liksom såhär ska jag lägga lika mycket tid på reklamen som på själva klippet. 

Deltagare 5: Ja så mer negativt 

Deltagare 7: Dåligt format, nä men det finns väl positiva grejer också. 
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Deltagare 6: Ja men som det jag sa, jag har hittat spel och så.  

Deltagare 5: Och filmtrailers också. 

Deltagare 8: Mm 

Deltagare 6: Nä exakt filmer asså sånt man kan vara intresserad av  

Deltagare 5: Som man inte visste skulle komma 

Deltagare 6: Asså om jag får upp en clearblue [videoannons] inte fan sitter jag och tittar igenom den 

liksom 

Deltagare 5: Nä exakt, då zoonar man bort. [...]. 

Deltagare 6: Ja lite så. Eller klickar på nytt klipp för att jag orkar inte, så intressant var det inte [att 

titta på det önskvärda klippet] att bara sitta i tre timmar och titta på 1000 klipp [videoannonser]. Då är 

det såhär okej jag tar nästa. 

Deltagare 5: Då tar man nästa klipp som visar samma sak. 

Deltagare 6: Ja precis. 

Moderator: Finns det något positivt? 

Deltagare 5: Ja men att man kan hitta vidare, asså att man kan hitta likanande produkter kanske.  

Deltagare 8: Du sa filmtrailers också? 

Deltagare 5: Aa precis, som man kanske inte visste fanns, eller att man kanske visste att den skulle 

komma men att man inte hade någon referens om den så verkar den jäkligt bra, eller nåt liknande.  

Deltagare 6: Mm 

Deltagare 7: Men det är väl också beroende på hur man ser asså hur man använder. För om jag kollar 

är det ofta när Facebook-klipp har länk till YouTube (...). Men som Deltagare 6 kollar på spel och då 

får upp annonser på spel. Men om jag kollar på en video på en gullig kattunge  får jag inget relevant 

för mig då liksom i reklamen. Då kommer den där massreklamen. [...]. Som inte är så riktad till mig. 

Deltagare 5: Nä precis, den är inte så intressant. 

Deltagare 6: Men det är väl lätt att rikta sig mot spel som målgrupp  

Deltagare 7: Ja eller såhär man ser filmtrailers och får upp en annan 

Deltagare 6: Ja men om man riktar sig mot folk som sitter vid datorn mycket är det väl lättare att rikta 

sig mot såna. 

Moderator: Diskutera kring när videoannonsering är passande respektive opassande. 

Deltagare 6: Om jag söker på hur blir jag av med akne och det kommer upp en Clearasil-reklam då är 

det ju passande. [...]. 

Deltagare 5: Då är det ju återigen typ spel [som det är passande].  

Deltagare 7: När det [videoannonsen] har någon slags koppling till klippet [som personen vill titta 

på]. Typ såhär, make-up tutorials har ju blivit en grej då är det väl jättesmart att slänga in lite 

sminkreklam asså för då kollar du ju av det syftet liksom. 

Deltagare 6: då kan ju make-up-store slänga in en reklam på 30 sekunder men det kan ändå kännas 

relevant. 
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Deltagare 7: Ja men precis. Och då kanske du tar till dig av det mer än när det kommer en 

tuggummireklam för femte gången när du tittar på musikvideor liksom. 

Deltagare 8: Ja precis. Och som när man vill se nåt snabbt till exempel.  

Deltagare 7: Ja det borde finnas nån tidsgräns. Är det ett klipp på 30 sekunder så behöver man kanske 

inte [...] 

Deltagare 5: Så borde det kanske vara fem sekunder [videoannons]. 

Deltagare 7: Eller så bara slipper du reklam helt då. [..]. Det kanske redan är i proportion till klippets 

längd, det vet jag inte. 

Deltagare 6: Fast det är det ju inte. Det är flera gånger det har varit såhär 57-sekunders klipp, du blir 

tvingad att se 30 sekunder. Man ba ursäkta. Då når ju ändå inte reklamen ut för då klickar du bort den. 

I alla fall gör jag det. Eller så tar jag nästa klipp som är likt det [jag ville se ursprungligen] asså så 

viktigt är det, jag går inte in och tittar på viktiga grejer på YouTube [att jag måste se färdigt reklamen 

till det klippet som jag klickade på först].   

Deltagare 5: Eftersom man är inne på YouTube så pass ofta [...]. Man hör direkt vilken reklam det är 

som kommer. Då kan man ju bara snabbt nästa [videoklipp].  

Deltagare 8: Aa 

Deltagare 7: Aa 

Deltagare 5: Som den här extra-reklamen man hör den där visslingen direkt [...]. Då vet man direkt på 

en sekund aa okej nästa [videoklipp]. Eftersom jag som kollar på mobilen har man ju redan tummen 

där över skärmen och bara kan byta.  

Deltagare 6: Ja men man sitter ju där och bara nästa klipp, man fastnar ju, i alla fall gör jag det och 

fastnar i en timme liksom. Det här klippet [...]. Asså jag började med såhär Star Wars nästa film och är 

nere på rosa kattungar, hur du färgar din katt, asså grejer som jag inte behöver se. Asså då blir det lätt 

såhär skit samma. 

Moderator: Ni klickar er vidare när kommer upp reklam som ni känner igen den. Ni tittar aldrig på 

reklamen? 

Deltagare 6: Det beror på hur relevant klippet [det önskvärda klippet] är asså ifall jag söker på ett 

specifikt klipp och jag vill se det klippet eller det är något jag verkligen vill se. Då skiter jag i, då ser 

man ju klart reklamen. Men det är när man har suttit såhär och sträckkollat YouTube och till slut är 

inne på därför är den här pennan bäst, det är något jag inte bryr mig om, det bara är såhär äeh det är ju 

kul. 

Deltagare 8: Så du pallar bara när du vill se klippet du sökt på? 

Deltagare 6: Jo precis är det något specifikt, typ, såhär bygger du din byrå medans jag håller på och 

bygger min byrå då är det klart jag vill se klippet. Då får det väl vara lite reklam liksom, men är det 

något helt betydelselöst typ en kul kattunge, då är det såhär hejdå [till videoklippet].  

Deltagare 5: För mig är det också såhär om man klickar in på nåt och så kommer till exempel en 

trailer [videoannons] på nånting, det spelar ingen roll vad det är, men så ser man direkt att den är 2:30 

lång.  

Deltagare 6: Aa hejdå 
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Deltagare 5: Hejdå 

Deltagare 6: Direkt asså 

Deltagare 5: och då spelar det ingen roll [...]. För dom kan man väl oftast klicka bort också, tror jag. 

Efter ett visst antal sekunder. 

Deltagare 8: Ja men det är väl typ efter 30 sekunder.  

Deltagare 5: Så då gör man ju det [klickar bort när det erbjuds]. Då väntar man. [tills det erbjuds]. Om 

den inte är riktigt bra. 

Deltagare 6: Det är en på miljonen som är kul.  

Deltagare 5: precis 

Moderator: I de lägena då där ni ändå tittar på reklamen. Tittar ni [observerar] ni på videoannonsen? 

Deltagare 8: Väldigt sällan. Det beror på vad det är. 

Deltagare 5: Det beror på på [vilken enhet] vad jag kollar. Om jag kollar på mobilen då blir det väl 

oftast, för då sitter man ju och pillar på telefonen för då har man inte så mycket annat att kolla på, så 

då gör man det. Men om jag sitter hemma och kollar på datorn då kan man springa iväg om man ser 

hur lång den är.  

Deltagare 6: men så är jag med telefonen också, jag lägger bort telefonen och går och gör något annat. 

Eller tar en snus, vad fan som helst.  

Deltagare 5: haha ja vad som helst 

Deltagare 7: Nä men jag tycker att om jag sitter och kollar på telefonen och det är det jag gör, asså 

sitter på typ tunnelbanan, då tittar man. [på videoannonsen]. [...]. då blir ju det intressant för då har du 

inget annat [att göra].  Men sitter du hemma framför datorn kan du ju [...]. 

Deltagare 5: Då kan man klicka ner den [videoklippet] och titta på nåt annat. 

Deltagare 7: Ja precis, då blir man väl mer distraherad. 

Deltagare 8: Men det beror ju också mycket på, tycker jag,  vad det är reklam för. Asså är det reklam 

för typ aknemedel, varför ska jag behöva se en snubbe smörja in sitt ansikte, det gör ingenting [för 

mig]. Men är det en filmtrailer, ja det kanske det är nåt kul. Det vet man ju inte. Så det hänger mycket 

på vad reklamen vill sälja. 

Moderator: Är det någon skillnad i beteende beroende på längden av videoannonsen? 

Deltagare 5: ... Asså det beror på. 

Deltagare 6: Är den för lång, då tar jag något annat [videoklipp]. 

Deltagare 5: Asså jag vet inte hur det är med att klicka bort, men de flesta som är 2 minuter går väl att 

klicka bort efter ett x antal sekunder. Då gör man oftast det. Sen är det väl samma sak som på TV eller 

vad som helst . Tillslut har man sett reklamen.  

Deltagare 6: Jo precis 

Deltagare 5: Och då spelar det ingen roll hur många gånger den poppar upp för man klickar bort den 

direkt. Även om jag har sett den en gång (...) eller om jag har sett den en gång då gör man ju det. Jag 

behöver ju inte se en filmtrailer som reklam en gång till, då väljer man ju att söka på den igen isåfall. 
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Deltagare 7: Ja. 

Moderator: Beskriv och diskutera hur en optimal utformning av videoannonsformatet skulle se ut  

Deltagare 5: Att man får det som är relevant. [...]. Att reklamen är anpassad till de kanaler den 

annonserar igenom [att videoannonserna är anpassade efter den kanal de visas på]. Så om man kollar 

på PewDiePie som spelar spel eller vad han gör, också annat. Då är man väl oftast intresserad av att se 

speltrailers antagligen. 

Deltagare 6: Ja precis 

Deltagare 5: Och kollar man på en filmkanal som recenserar filmer kanske man vill se filmtrailers. Då 

skulle det vara mer, då är man inne i den [...]. 

Deltagare 6: Reklamen ska vara riktad till det forumet du är inne på. 

Deltagare 5: Ja precis 

Deltagare 7: Fast det är också en väldigt stor del av YouTube som inte riktigt finns i nån sån här 

[kategori] asså nu är det såhär musikkanal, asså de som lyssnar på musik eller gillar så här spelgrejer. 

Men asså alla andra, asså typ kattklippen.  

Deltagare 6: Ja men där kan man ju ha random reklam. Men det kan ju vara riktad reklam när det 

finns ett klart ämne. Ifall det står i titeln till exempel att spelet heter vision, då borde de kunna känna 

av att det är ett sånt här typ av spel [...]folk som är intresserade av det här [spelet] är oftast intresserade 

av det här [andra spel som utgör innehåll i videoannons]. 

Deltagare 8: För då skulle det till och med kunna vara effektivt att ha såhär klicka här för mer info, 

om man vill köpa det liksom.  

Moderator: I dagsläget så genereras videoannonserna till viss del utifrån av ens användarbeteende på 

plattformen, skulle ni hellre förespråka att de baseras på innehållet ni tittar på? 

Deltagare 6: Ja innehållet i sig 

Deltagare 5: Ja för problemet med det är, jag och min flickvän som delar dator och surfplatta om hon 

är inne, och vi kollar på olika saker då får jag upp reklam som jag absolut inte vill ha, genom hennes 

användarbeteende. Det blir schizofrent. 

Deltagare 6: Sen är det också ganska. Asså jag vet inte hur de genererar den [videoannonsen] men jag 

får upp reklam för skit som är helt irrelevant för mig. Jag tittar på bara TV-spelsgrejer och typ musik. 

Och så får man ändå upp typ såhär tar du hand om ditt hus, asså grejer som är helt irrelevant för mig. 

Deltagare 5: Ja det blir ju irrelevant då 

Moderator: Hur ofta skulle ni föredra att bli exponerade för samma annons? 

Deltagare 8: Ja asså man kan ju märka när ett företag har en stor budget och man matchar in på deras 

profil så kan man få upp samma annons säkert fem gånger under samma tittning.  

Deltagare 7: Ja men vid ett användnignstillfälle, inom typ en timmes spann eller någonting. Då är det 

ju inte rimligt att det ska ... 

Deltagare 5: samma sak igen nej 

Deltagare 7: Asså det finns säkert, att de har räknat på att man ska komma ihåg den bättre, fast då 

kommer jag snarare ihåg den som irriterande, som ett irritationsmoment. 
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Deltagare 6: Fast så tänker du bara för att den är irrelevant för dig [?]. Om det är en reklam som är 

träffar dig. Då matar den på på rätt punkt för dig hela tiden. 

Deltagare 7: Fast nej, jag tycker bara att det blir jobbigt då. 

Deltagare 5: Fast säg att det är en filmtrailer då, som baseras på hela mitt internetbeteende , så kan det 

ändå komma upp filmer som inte intresserar mig över huvud taget. [...]. 

Deltagare 7: Jag menar typ den där extra reklamen, den var kul att se första gången. Men om du 

skulle höra det ljudet för femte gången då skulle du bli såhär irriterad. 

Deltagare 5: Ja framförallt när man ser samma reklam på typ Facebook, Instagram och sånt.  

Deltagare 6: Men så beror det ju mycket på innehållet. Liksom är det kul är det väl inte så farligt. 

Deltagare 7: Nä men jag tycker det blir för jobbigt när man måste se samma reklam flera gånger och 

på olika platser, det blir liksom tjatigt. 

Deltagare 8: Ja exakt. 

 

Sponsrat användargenererat innehåll 

Moderator:  Diskutera kring vad som var positivt respektive negativt med formatet 

Deltagare 5: Positivt måste väl vara, jag vet inte ärligt talat, det är så uppenbart att det är köpt. [...]. 

Moderator: Det måste vara uppenbart att det är ett sponsorskap, annars är det olagligt. 

Deltagare 5: Jaha. 

Deltagare 7: Det formatet är ändå, där man får en person att liksom representera varumärket [...] 

Deltagare 6: Fast det är bara positivt och relevant ifall det är en människa som inte är köpt.  Är det en 

människa som är köpt är hon betald för att ha en åsikt. 

Deltagare 7: Jo fast det blir ändå så, är det en bloggare [influencer] som lägger upp nånting när hon 

testar en locktång då kommer jag ändå titta på det. Och blir det snyggt så kommer jag fortfarande även 

om jag vet att det är köpt [...]. 

Deltagare 6: Jo reklamen når ju ut men man bryr sig ju inte om åsikten 

Deltagare 7: Jo men jag kommer ju inte tänka på om det är köpt eller inte om jag tycker resultatet 

blev bra [vid test av produkten]. 

Deltagare 5: Ja det känns ju mer trovärdigt än en reklamfilm [videoannons]. 

Deltagare 7: Precis 

Deltagare 5: Eftersom det är en människa man följt och tittat på ofta liksom 

Deltagare 7: Ja på något sätt, och även om det kanske är ihopklippt och de liksom klipper ihop det i 

efterhand så tänker man fortfarande mer att det är en vanlig människa som ska testa något. Så den 

typen av innehåll är bättre tycker jag. 

Deltagare 5: Ja eftersom man kan få det man tycker är relevant med den man tittar på. 

Deltagare 7: Ja för det snarare än när man till exempel tittar på bloggare och när de lägger upp ett 

inlägg typ "det här var så bra" då tar man inte till sig lika mycket för det är så lätt att skriva ihop några 

rader och skriva hur bra någonting var. 
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Deltagare 8: Men om man visar hur det fungerar [...]. 

Deltagare 7: Ja precis när man visar resultatet av någonting så känns det mer trovärdigt. 

Deltagare 5: Och det finns så många videor som inte är sponsrade, och de känns mer genuina.  

Deltagare 6: Jag tycker att det känns mer genuint när det är en snubbe som har typ fem följare. Som 

har lagt upp typ såhär tyckte jag. [...] Det är klart dom inte når ut, men jag känner att jag tar åt mig 

mycket mer av det. 

Deltagare 6: Asså formatet tycker jag är bra. Men det känns så jävla köpt och oärligt tycker jag. Asså 

det är så uppenbart att någon har betalat nån för att de ska säga såhär, och då känns det inte som att jag 

bryr mig. 

Deltagare 5: Men asså säg såhär när man tittar på klipp när någon spelar [tv] spel, då har de säkert fått 

spelet och ska promota dem. Men då får man se hur spelet funkar och sådär. 

Deltagare 6: Jo i en sån sak. Men som att någon testar sminkborstar känns det såhär att hon har fått 

5000 in på kontot för att såhär det här vill vi ha med i vår video [innehållet är initierat av företaget]. En 

sån åsikt för mig betyder ingenting. Sen funkar det säkert jättebra i en bred synpunkt på folk men för 

mig personligen blir det såhär... nej tack. 

Deltagare 7: Fast om nån såhär testar nånting [...] Om du hade tänkt att du skulle köpa en ny 

rakapparat så är det någon som du ändå följer och vet vem det är som har testat den. 

Deltagare 5: Då blir det mer genuint 

Deltagare 7: Precis. Då kommer du ändå ta till dig av det mer känns det som. Eller så tycker jag i alla 

fall. 

Deltagare 8: Jag också 

Deltagare 6: Det skulle sätta ett spår i mitt huvud absolut, men min grundsyn är att jag är ganska 

cynisk och tänker såhär. [...]. Man ser ju det man vill se. 

Deltagare 5: Positivaste måste ju vara när folk visar upp saker och mer än att bara säga att den här är 

så bra. 

Deltagare 6: Ja exakt 

Deltagare 5: Utan visar att ja såhär, spel återigen då, hur de funkar. Då behöver man inte lyssna så 

mycket på vad de tycker och när de pratar om produkten.  

Deltagare 6: Ja när den personliga åsikten kommer i slutet liksom. Det är sån reklam jag tittar på när 

jag ska köpa ett spel. Såhär är det, såhär funkar det, är det några problem. [..]. Sen personliga åsikter 

det får väl stå för honom så länge jag har faktan.  

Deltagare 5: Men sen som den där marabou-reklamen. Ska man se den ur marknadsföringsperspektiv 

får de ju bara ut sitt namn. [...] 

Deltagare 7: Det är väl mer påminnelse för att det ska poppa upp i ditt huvud. Det är väl inte så bra 

för att sälja in nya produkter kanske men. Du blir fortfarande påmind om Marabou. 

Deltagare 5: Ja men precis men det kan ju vara underhållande också.  

Moderator: Om man försöker tänka lite bredare. När företagssamarbeten är integrerade i innehållet, 

vad är eran åsikt kring det?  
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Deltagare 5: Positivt.  

Deltagare 6: Ja det är väl bra 

Moderator: Varför? 

Deltagare 5: Just för att man får se det för vad det är liksom, mer än bara att det här finns. 

Deltagare 7: Ja det är väl nästan alltid lättare att ta åt  sig när man har sett något in action än när det 

bara flyger förbi. 

Deltagare 5: Ja precis, i en reklamfilm [videoannons] som man kan klicka bort.  

Deltagare 7: Ja för på något sätt har man ju också aktivt valt att titta på det. 

Deltagare 5: Ja och man vill se alla filmer antagligen. 

Deltagare 6: Som en filmtrailer, där ser du en filmtrailer så får du en uppfattning av vad det är för typ 

av film. Det är ju så man vill ha det. När det är såhär vi finns är det inge bra. Är det såhär en spelgrej 

där det är såhär där de [företaget] bara har betalt honom för att spela och lägga upp på sin kanal. Då får 

jag ändå se såhär är spelet, där är knapparna, så här är det. Då är det integrerat men på ett bra sätt. 

Moderator: Är utformningen av det sponsrade innehållet viktigt? 

Deltagare 5: Ja. Att det är relevant. Till kanalen. 

Deltagare 6: Ja för Blondinbella kan ju inte lägga ut en video på ett skjutspel. Då blir det helt fel 

kopplingar.  

Deltagare 5: Och att är det en kanal man följer och tycker är rolig då vet man att personen, att 

sponsorskapet blir oviktigt, det är vad han gör med sponsorskapet som blir det intressanta, och på så 

sätt sätter det sig i skallen. Tror jag. 

Deltagare 6: Ja 

Deltagare 5: Så det är väl positivt. Och till exempel pewdiepie som visar upp produkter som man 

använder dem, då blir det intressant och kul. 

Moderator: Diskutera kring när sponsrat användargenererat innehåll är passande respektive 

opassande. 

Deltagare 7: Asså det är ju passande om det är relevant för den personen [infleucener] som är 

involverad. [...]. Om det är något som man tror den här personen kan stå bakom helt ärligt liksom. 

Deltagare 6: [...] 

Deltagare 5: Ja eller gör något som är relevant med den kanalen. Asså gör man knasiga saker så är det 

kul att se nån som testar pruttspray, asså det är hans reaktion på produkten som är det roliga mer än 

produkten i sig. Och då kanske man också kan ha lika kul med den produkten. 

Deltagare 6: mm 

Moderator: När är det opassande? 

Deltagare 5: För mig är det viktigt att det är mer anpassat efter kanal och att det är helt naturligt, att 

han eller hon kan sitta i 30 minuter och göra det den gör med det som är det intressanta.  

Deltagare 6: Ja men som pewdiepie 

Deltagare 5: Ja och det är helt naturligt och han får visa upp massa grejer 
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Deltagare 6: Asså han är ju flambayant och skum. då funkar det ju jättebra att han har en flaska med 

asspray på nåt sätt. och så blir det kul. Det hade ju inte varit kul att se någon som håller på med 

klassisk musik och spelar fiol sitta och göra en sådan sak för det blir bara en konstig skärning. Det blir 

ju hälften han hälften produkten på något vis. 

Deltagare 5: Eller det är ju vad han gör med produkten som blir det intressanta. 

 

Jämförande frågor 

Moderator: Diskutera kring era preferenser av formaten vilket som föredras och vilket ni vill undvika 

Deltagare 5: Personligen föredrar jag nog sponsorskapet. Just för att man får se det man vill se. För 

uppenbarligen fungerar inte trailersarna [videoannonserna] som kommer speciellt spot on. För då får 

man se utförligt vad allting gör, även om reaktionerna kanske är överdrivna. 

Deltagare 6: Det blir ändå intressantare än att se någon snubbe sitta och säga "tja, Sensodyne fan vad 

bra det är".  Det blir ändå roligare med han [pewdiepie] eftersom han håller på med en låtsatskuk 

[produkten] och fäktar med den [använder produkten] då blir det ändå kul och reklam. 

Deltagare 7: Jo men det skulle ändå lika gärna kunna vara reklam. Asså samma upplägg fast man kör 

med tandkräm.  

Deltagare 5: Ja asså han skulle lika gärna kunna ta en tandkräm och kunna göra det knasigt också 

[pewdiepie]. Då får han in det också. Då känns det mycket mer träffande eftersom det är han man vill 

se och han använder en produkt. Det tycker nog jag i alla fall.  

Deltagare 6: Men man tänker ju inte på att det är en produkt [i det sponsrade innehållet]. När jag såg 

honom i det här nu [klipp med pewdiepie]då tänkte man ju inte såhär, han gör reklam för en produkt, 

han har lagt upp ett klipp bara. 

Moderator: vilket av formatet anser ni trovärdigast, och helst vill få rekommendationer från? Vilket 

av formaten har störst sannolikhet att få er att ta emot en rekommendation. Att göra något med 

informationen ni får. 

Deltagare 5: Sponsorskapet.  

Deltagare 7: Mm. 

Deltagare 5: För då får man se tydligare reaktioner som kanske inte är lika skådespelade som i en 

trailer [videoannons]. Och man får se produktens funktionalitet. Även om den kanske inte funkar . 

Men då blir det kanske kul istället. Och man vill ha den. 

Deltagare 6: Så blir det kanske att den funkar om jag köper den. Han kanske köpte en dålig. 

Deltagare 5: Ja precis. Han kanske bara fjantar sig. Egentligen kanske är den jättebra. 

Deltagare 8: Ja precis. För det provas ju liksom direkt i nån slags liveversion. För då ser man ju om 

det blir bra eller inte. Om de inte har klippts [sponsrade klipp] jag vet inte.  

Deltagare 5: Jo men det gör de väl antagligen. 

Deltagare 7: Men man inbillar sig ju att de inte gör det. Asså mer än i en sån trailer [videoannons].  

Deltagare 6: Ja det känns mer personligare. Det känns mer som att jag [influencern] har lagt upp ett 

kul klipp. 
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Deltagare 5: Ja det där blir ju en kompis. Det är ju som vad som helst. Det är ju en karaktär man 

följer. 

Moderator: Är det något av formaten ni vill undvika? 

Deltagare 6: Påtvingade reklamerna innan klipp vill jag undvika. För de är bara problem. De når inte 

ut i 9 av 10 fall och de är bara jobbiga och omständiga och i vägen.    

Deltagare 5: Och man har sett dem så många gånger 

Deltagare 6: Ja och de repeteras så pass mycket. Det är en sån liten bank av reklamer man kan få så 

att de är bara jobbiga. 

[Alla instämmer] 

Moderator: Diskutera kring hur väl formaten kan få er att forma en köpintention 

Deltagare 6: För mig är det såhär, att även om jag hittar något på en reklam så är det väldigt 

undermedvetet, asså inte såhär det där såg jag på en reklam, det vill jag köpa.  

Deltagare 5: Men sponsorskapet kanske får mig över tröskeln att köpa det. Och såhär att jag vill kolla 

vad det där är. Istället för att kanske köpa den, så bara det där verkar kul eller det där verkar bra och 

därför tar det mig över tröskeln att faktiskt beställa det eller handla det.   

Deltagare 7: Ja men speciellt när de testar produkter [sponsrat innehåll]. Om det är i en kategori som 

man brukar köpa typ som smink asså då är man ju mer benägen att [...] asså om du brukar köpa olika 

mascaror varje gång så sitter någon och säger att den här är superbra asså då är det klart det kommer 

fastna. Då kanske jag till och med aktivt tänker att den vill jag köpa, då kanske det inte ens är 

undermedvetet.   

Deltagare 5: Och så säger de vart den finns 

Deltagare 7: Ja men precis, du kanske får en länk att här kan du beställa den så bara åh 

Deltagare 5: Ja så gör man det 

Deltagare 7: sådan typ av reklam tar man väl kanske till sig mer 

Deltagare 5: Ja mer 

Deltagare 6: Det känns mycket mer personligt riktat 

Deltagare 5: Det är inte skådespelat på samma sätt, eller det kanske det är men 

Deltagare 6: Jo i grund och botten kanske det är det men det känns mycket trovärdigare 

Deltagare 5: Men de är alltid karaktärer ändå de som har de här kanalerna 

Deltagare 6: Jojo, men man känner bara dem via den karaktären och de känns som en riktig människa. 

så det träffar betydligt mer än en snubbe i kostym på TV liksom. 

Deltagare 7: Jo men sen är ju den reklamen man oftast ser innan ett klipp har man redan sett på 

Facebook och TV 

Deltagare 6: Man är så överexponerad för alla reklamer 

Deltagare 7: Då tror jag liksom att [...] även fast du bara har sett den en gång innan 

Deltagare 5: Till slut tar man inte in det längre 
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Deltagare 7: Nej asså.. Medan sån här reklam [sponsrat användargenererat innehåll] ser man inte lika 

många gånger, men den kommer ändå fastna mer tror jag. 

Moderator: Diskutera kring formatens förmågor att skapa ihågkomst dvs. få er att minnas innehållet 

eller budskapet vid en senare tidpunkt. 

Deltagare 6: Sponsrat 

Deltagare 7: Ja det tror jag fastnar mer 

Deltagare 5: Ja för det är saker man letar efter. Återigen. Oftast i alla fall. Alltså att man själv söker 

upp det sponsrade innehållet. 

Deltagare 6: Du får ju någon psykisk koppling till det. Asså en reklamfilm är man så exponerad mot 

reklam. 

Deltagare 5: Eftersom man är uppväxt med det 

Deltagare 6: Med sponsrat innehåll så kommer man ihåg personen och vad han gjorde med 

produkten, det sätter sig ju 

Deltagare 8: Och det är så mycket effekter såhär med reklam, false lash mascara, asså nej 

Deltagare 7: Ja 

Deltagare 5: Ja men har man sett en sån reklam har man sett alla, det blir bara en stor gröt 

Deltagare 7: Ja för man kan inte riktigt skilja dem ofta. Det beror på produkt också [...]. 

Deltagare 6: Det blir ju tillslut såhär, är det schampo, är det en hårvårdsprodukt, är det en tampong 

eller vad är det. Det är bara samma sak som händer 

Deltagare 5: Men det beror ju också på vad det är för produkt  för om det skulle vara ett sponsrat 

innehåll om, jag kanske vill köpa nytt telefonabonnDeltagare 4ng , det kanske man inte skulle sponsra 

men det känns.. Men det tror jag inte skulle fastna på samma sätt som med en produkt man faktiskt 

testar, som gör skillnad. 

Moderator: Diskutera närhelst ni vill exponeras för kommersiellt innehåll 

Deltagare 6: I en drömvärld - aldrig.    

Deltagare 5: Mm. Fast ibland vill man ju ha hjälp för att, om man just letar upp någonting. 

Deltagare 7: Ja  om du Googlar på en produkt du vill veta mer om kommer du ju troligtvis titta färdigt 

på det sponsrade innehållet om det varumärket för att få veta mer om det. [...] Om det är ett 

Youtubeklipp med någonting med en produkt som jag är intresserad av kommer jag ju titta klart på det 

liksom. Troligtvis. 

Moderator: Videoannonsering, hur känner ni kring det? 

Deltagare 7: Det vill man aldrig se 

Deltagare 5: Nä men det känns som att man är så överexponerad. Man har alltid sett den 

[videoannonsen] i princip så känns det.  

Deltagare 6: Även fast det är en ny reklam så är det en tandkrämsreklam, så kommer det en ny 

tandkrämsreklam. Så det är mer eller mindre samma sak. [...].  
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Deltagare 7: De går så himla länge också på YouTube. Så är det ju på TV också. Även fast det var 

flera månader sedan du såg den så kommer du fortfarande bli irriterad. 

Deltagare 5: Men nån sån reklam, för en sån produkt. Det skulle jag heller inte gå på en kanal för att 

titta på. Men det kanske är bättre om det då kommer upp en sån där banner då för då ser man den bara. 

Istället för att se en lång 30-sekundersreklam som man redan har sett på TV, Facebook och Instagram. 

Deltagare 6: Men den fastnar ju nästan lika mycket i huvudet av en den där lilla bannern som ett 

klipp. 

Deltagare 5: Det är bara att skrolla vidare, och på TV kan man ta upp mobilen istället. 

Deltagare 6: Du byter reklam tills den reklamen är över.  

Moderator: Diskutera i vilken utsträckning ni är benägna att spendera tid på att ta del av formaten. 

Beskriv om ni är benägna att avsätta tid för att frivilligt välja ett sponsrat användargenererat klipp eller 

titta färdigt på en videoannons 

Deltagare 5: nää men allt beror på produkt också. 

Deltagare 6: Men traditionell reklam asså man har sett så mycket reklam. Även om klippet är 60 

sekunder så säger vi att du har sett typ samma reklam i 15 år. Som återigen tandkrämen. Du har sett en 

tandkrämsreklam 6 miljarder gånger. Så det blir ju inte en ny reklam. 

Deltagare 5: Nä det är samma reklam 

Deltagare 6: Ja så den studsar bara av för det är samma reklam fast nytt namn. Oftast.  

Deltagare 7: Det gäller väl också att det är ett nytt typ av format. Till exempel extra-reklamen 

fastnade ju. För jag fattade inte att det var extra de 5 första gångerna jag såg den för det kommer i 

slutet. Att det inte är samma upplägg som det vanliga upplägget gör det lättare att fastna. 

 

Fokusgrupp 3, onsdag 4/5-16 

[visar första videoannonsklippet] 

[introducerar vad fokusgrupp gör samt min och Moderators roll] 

Moderator: så det vi först vill då är att ni ska diskutera kring vad som kan vara positivt respektive 

negativt med ett sånt här format, alltså videoannonsering. 

Deltagare 9: ska vi komma fram till någonting eller? 

Moderator: nej det är inget krav, det finns liksom inga rätt eller fel 

Deltagare 9: nej okej 

Moderator: nej precis och det kan ju också vara viktigt att ha i åtanke att ni inte försöker säga det ni 

tror att vi tycker är rätt heller så säg verkligen precis som ni känner. 

[Alla förstår processen] 

Deltagare 10: asså jag tycker att det är ganska störande när de kommer upp 

Deltagare 11: speciellt de som inte går att hoppa över 

Deltagare 10: aa 
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Deltagare 11: de tycker jag ändå är okej, de man kan hoppa över 

Deltagare 10: aa men det är bättre men ibland så sitter man där och ba jaha okej.. då tycker jag inte att 

det är så jättekul 

Deltagare 11: nej..  

Deltagare 10: asså oavsett vilken reklam det är 

Deltagare 9: asså jag hatar det, jag använder ju AdBlock, asså plugins, till min webbläsare så jag 

slipper se dem. 

Deltagare 12: aa det använder jag också 

Deltagare 10: okej, jag har ingen aning om vad det (AdBlock) är 

Deltagare 9: aa nej men YouTube ska ju vara ett gratis format, sägs det 

[Moderatorn infliker och förklarar för Deltagare 10 vad AdBlock är] 

Deltagare 9: men jag vet inte, positivt, jag har aldrig köpt en produkt för att jag har sett ett klipp på 

YouTube. Snarare motsatt effekt för mig. 

Deltagare 10: ja men det är ett irritationsmoment bara som man struntar i liksom, man vill bara att det 

ska vara över. Så oavsett innebörd så är det bara inget man vill titta på 

[Alla instämmer] 

Deltagare 11: nej, och jag tycker då när man inte kan hoppa över då blir det ibland, om det inte är 

någon jätte viktig video, så kanske man struntar i att kolla på den istället. 

Moderator: alltså själva videoklipet du först hade som avsikt att se? 

Deltagare 11: ja precis, att jag känner att jag orkar inte, om det inte var något speciellt så. 

Deltagare 9: jo men speciellt när det är såhär typ ett sju sekunders klipp, och så får man 20 sekunder 

reklam, nej men då skiter ju jag i det. 

[Alla instämmer] 

Moderator: och ni tyckte alltså inte att det fanns någonting positivt? 

Deltagare 11: alltså det är väl positivt för de som gör reklamen, egentligen, för att det är väl ett bra 

sätt att nå ut med reklam när man tvingar folk att se det i det formatet där folk verkligen tittar 

Deltagare 10: sen så tror jag också att för att man stör sig på det, så på något sätt så kommer man 

ändå ihåg just den där reklamen för att den liksom fastnar. För man tänker nej usch jag vill inte se den 

här reklamen, men då kommer man ändå ihåg det. 

Deltagare 9: precis 

Deltagare 11: ja det blir ju ett sätt att tänka på den (reklamen). 

Deltagare 10: precis så man reflekterar ju över det 

[Alla instämmer] 

Deltagare 10: så det är väl positivt 

Deltagare 9: [...] de som gör videos på YouTube får ju betalt i form av reklam så det kanske blir mer 

högkvalitativt innehåll på YouTube på det sättet om det finns reklam. 
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Deltagare 11: nej men det är ju sant 

Moderator: så i egenskap av konsument så är det alltså störande? 

[Alla medhåller] 

Moderator: kan det finnas sammanhang eller kontexter eller situationer där videoannonsering är 

passande eller mindre passande? Och det är fritt fram för tolkning med vad vi menar med det. 

Deltagare 11: asså mindre passande har jag tänkt på, det händer ibland i skolan att lärare ska visa 

klipp på YouTube, och så kommer det upp nåt värsta reklamen på projektorn. Det är inte så passande 

kanske. 

Deltagare 9: nej verkligen 

Deltagare 11: eller om man ska visa ett jättekul klipp för någon och så blir det att man måste vänta på 

den här 30 sekunders reklamen liksom. Det blir en stor störning. 

Deltagare 10: aa det förstår liksom the moment 

Deltagare 11: ja när man bara vill titta på videon liksom. Men när det är passande vet jag inte riktigt.. 

Deltagare 9: asså, det kan ju vara passande typ, säg om du vill kolla på en recension om gräsklippare 

och så får du gräsklippar reklam innan klippet. Det känns ändå som ett passande tillfälle 

[Alla instämmer] 

Deltagare 12: ja om det är något som då skulle intressera en 

Deltagare 9: ja precis 

Deltagare 10: ja men om det har med saken att göra liksom, det klippet man ska titta på att det blir att 

man tänker ”jaha men det tillhör ju den där”, så då kan det ju vara bra 

[Alla instämmer] 

Deltagare 9: opassande, jag vet inte, men jag kan tänka mig typ såhär säg att man kollar på ett klipp 

om hur man kommer över ett brustet hjärta och så får man en match.com reklam typ. 

[Alla skrattar medhållande] 

Deltagare 12: ja det blir verkligen lite opassande 

Moderator: är det några liksom produkter eller tjänster som passar sig bättre i 

videoannonseringsformatet [...] vad ni kan komma på? 

Deltagare 9: bra fråga.. 

[Alla hummar instämmande] 

Deltagare 11: asså det finns ju mer informativa reklamer än andra. Nu tänker jag inte bara på sånna 

som kan dyka upp på YouTube utan mer över lag. Det finns ju reklamfilmer som bara är som en liten 

film där man ser loggan i slutet, men så finns det ju dom där det verkligen är lite mer informativa om 

priser och lite sånt, och det kanske är bättre för det är lite mer tydligt. 

[Alla instämmer] 

Moderator: har du något exempel på vad det skulle kunna vara? 
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Deltagare 11: jag tänkte på den där Din Sko reklamen [visades i början av fokusgruppssessionen för 

deltagarna]. Den var jättekonstig, att det var en reklam för skor och så pratar dom om hur bra vänner 

de var. Det kändes ju jättemärkligt, inte så informativt liksom. 

Deltagare 10: det kändes orelevant liksom, det har ingenting med själva annonsen att göra. 

Deltagare 9: jag tänkte typ Volvo reklamerna är ju lite så 

Deltagare 11: ja dom är lite så ja 

Deltagare 9: man förstår ju direkt att det är en bil de vill sälja men de är ju inte informativa på det 

sättet. De är ju mer gjorda för att vara aa.. 

Deltagare 11: det känns över lag att om man ska ha en så kort annonstid så är det väl bättre att vara 

med informativ än mer typ estetisk som många reklamer vill vara. 

Deltagare 10: men samtidigt så kan jag tycka att det är väl bra att de inte har sådär jättemycket 

information, för då kanske man ändå lockas till att ”jaha, men det där måste jag ju kolla upp” för att se 

priserna eller liksom för att se om det är värt någonting. Då blir man nästan att man måste gå in och 

googla på den där grejen 

[Alla instämmer] 

Deltagare 10: så på ett sätt kan det väl bara bra att inte ha med de där priserna och sånt 

Deltagare 11: precis, och det kan ju också vara ganska skönt om man nu får en reklam i ansiktet som 

man inte kanske vill se att det är en lite mer lågmäld reklam. Det kan ju också vara bra 

[Alla instämmer] 

Moderator: vad tycker ni om underhållningsvärdet i de här (videoklippen)? 

Deltagare 12: oftast inte så jätteunderhållande 

[Alla skrattar medhållande] 

Deltagare 9: jag tror jag aldrig har känt mig underhållen.. eller jo Volvo reklamerna i och för sig! De 

är ju balla första gången man ser dem, men sen andra gången man hör samma skit så blir det ganska 

tråkigt. 

Deltagare 10: fast jag kan ju säga att jag typ älskade reklam förut. Asså jag tyckte typ det var det 

bästa jag visste. Speciellt när de hade sköna låtar så satt man alltid och sjöng till. Det kan jag göra 

fortfarande, så får man den låten på hjärnan och så blir det ändå att man tänker ”ja men det är ju 

reklam för den där”. Så jag kan väl tycka att vissa är ganska underhållande. 

Deltagare 9: jag tror att jag är lite handikappad också eftersom att jag hållt på med reklammusik och 

så [...] så jag tänker typ bara ”åh här gjorde de såhär för att de här ska lyssna”, men jag förstår vad du 

[syftar till Deltagare 10] menar. För det är ju så det är tänkt. 

Deltagare 10: men det är lite arbetsskada. 

Deltagare 9: ja, precis! 

Moderator: ja men som du [syftar till Deltagare 9] var inne lite på litegrann när du sa att när du har 

sett den (annonsen) första gången så kan du ändå uppskatta den kanske 

Deltagare 9: mm absolut 

Moderator: påverkas attityden av hur många gånger man blir utsatt för samma annons? 
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Deltagare 11: ja 

Deltagare 9: för mig gör den absolut det. Jag blir bara surare och surare för varje gång ha ha, men jag 

är en ganska barsk person så.. 

Deltagare 11: men speciellt om det är nånting väldigt tydligt som man kommer ihåg med den 

reklamen. Typ om det är en låt som fastnar på hjärnan och så hör man den jätte ofta, typ på tv och på 

radio och när man ska kolla på YouTube. Det kan ju bli ett större störningsmoment, tycker jag. 

Deltagare 12: mm 

Deltagare 11: men det gör ju också att man kommer ihåg den bättre. 

Moderator: mm jättebra! 

Moderator: [...] hur skulle en, om det nu finns en sådan, en optimat utformning av ett sånt här 

videoannonsformat [...] se ut eller gå till 

Deltagare 9: asså jag tycker produktplacering är ett smidigare sätt att göra det.. om ni anser att det är 

ett okej format eller menar ni specifikt de som ska spelas i början av ett klipp? 

Moderator: alltså just i den här frågan så syftar vi just till hur en optimal utformning av 

videoannonsering skulle se ut, men det är välkommet med andra förslag också! 

Deltagare 11: jag tycker att de annonserna man kan hoppa över är ganska optimala, för då får man ju 

välja, det är väl egentligen det bästa. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 9: jo men absolut, tre sekunder reklam kan jag leva med 

Deltagare 11: om man inte vill se den, för det händer ju ibland också 

Deltagare 10: precis, att man ska ha ett val. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 11: det tycker jag är bra 

Deltagare 9: jag tror att man blir mer motiverad, eller [...] för mig känns det mer okej att man tänker 

”aja, jag kan kolla på den här reklamen” för att jag fick chansen att skippa  

Deltagare 10: mm, att det blir en mer intressant annons, för att man får välja. 

Deltagare 9: ja precis, det känns inte lika girigt på något sätt 

Deltagare 11: nej precis, lite mer ödmjukt att man får välja tycker jag 

Deltagare 11: men varför är det så att man inte alltid får välja?  

Deltagare 9: vet inte ha ha 

Deltagare 12: det kanske har med hur mycket de betalar att göra 

Deltagare 11: ja för jag tänker [...] om alla skulle klicka bort de här hoppa-över reklamerna kanske de 

inte skulle få in lika mycket pengar 

Moderator: de formaten där man erbjuds att hoppa över den (annonsen), då betalar inte företaget 

förens efter 15 sekunder eller hela filmen, och de här som är 15 sekunder som man inte kan hoppa 

över då betalar företaget ett fast pris liksom. Så det är det som är skillnaden 
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[Alla hummar förstående] 

Moderator: så då blir det ju automatiskt högre krav på att innehållet är uppskattat för att man ska vilja 

ta del av det så pass länge. 

Moderator: hur ofta skulle ni uppskatta at ni väljer att titta reklamen även fast ni erbjuds möjligheten 

att hoppa över den? 

Deltagare 9: näst intill aldrig 

Deltagare 12: mm, faktiskt 

Deltagare 10: att du inte skulle kolla på den? [fråga riktad till Deltagare 9] 

Deltagare 9: om jag fick hoppa över den? [fråga riktad till Deltagare 10] 

Deltagare 10: aa 

Deltagare 9: aa asså det är ju svårt att säga, men jag tror att jag skulle över den 

Moderator: men näst intill aldrig är en okej uppskattning 

Deltagare 9: ah jo, [...] asså jag surfar inte runt på YouTube. Om jag går in på YouTube så ska jag 

kolla på någonting, då vet jag vad jag ska kolla på. Det är den enda anledning till att jag är där, så jag 

söker mig sällan vidare. 

Moderator: är det samma för dig? [syftar till Deltagare 12] 

Deltagare 12: jo precis 

Deltagare 11: jag kollar kanske lite oftare [...], jag klickar ju runt mycket på YouTube och kollar på 

allt möjligt liksom. Men om jag bara sitter och slö-kollar kan det bli lätt att jag hoppar runt mellan 

klipp [...] och då blir det lite som man gör på tv när man byter kanal. Sen ibland om det är någon 

reklam som låter jobbig eller som jag inte vill kolla på så hoppar jag över den. 

Moderator: när reklamen då kommer och ni väljer att inte klicka er vidar, tittar ni på reklamen? Alltså 

observerar ni vad som händer eller har man hjärnan någon annanstans?  

Deltagare 10: oj.. 

Deltagare 11: ja, svår fråga 

Deltagare 10: jag tror att jag tittar på den men jag tror inte att jag tar in såhär jätte mycket av vad som 

annonseras. Det beror ju på, ibland så kan jag inte riktigt förstå, alltså vad är det de vill få fram? 

[Alla skrattar medhållande] 

Deltagare 10: då sitter jag där och funderar på det, men så glömmer jag det lika fort 

Deltagare 11: ja jag skulle nog säga samma. 

Deltagare 10: ja att man inte sitter och reflekterar liksom så jätte noga. Det tror jag inte. 

Moderator: jag tänker typ när reklam kommer på tv då kanske man passar på att gå på toa eller koka 

kaffe eller något. Det är inga sånna likheter med YouTube? 

Deltagare 11: lite, kanske om jag kollar på YouTube på datorn så kanske jag tar upp mobilen om det 

är en sån där lång (annons) som man inte kan hoppa över, det händer ju. 

Deltagare 9: typ om jag tvingas kolla upp då brukar jag typ muta [stänga av ljudet] och öppna en ny 

flik, bara för att göra något anna ha ha 
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Deltagare 12: aa jag med 

Deltagare 11: du gör allt för att slippa reklamen 

Deltagare 9: ha ha ja allt för att slippa reklam. Det är nästan så att jag skulle kunna kolla på en annan 

reklam för att slippa kolla på reklam, för jag hatar det så mycket. 

Deltagare 11: men det är ju konstigt? Vad ska du se för reklam istället? 

Deltagare 9: ja jo precis, nej men jag vet inte, men då har jag valt att göra det ha ha 

Moderator: du vill bara ha bort det liksom? 

Deltagare 9: ja jag vill bara bort från det som är 

Moderator: aa men jättebra! Jag tror vi ska gå vidare med sponsrade då. 

 

[Moderator introducerar sponsrat användargenererat innehåll] 

[Visar tre sponsrade annonser] 

Moderator: [...] diskutera kring vad som är positivt respektive negativt med ett sånt här typ av format 

Deltagare 12: jag kan tycka typ att när man gör det så här roligt eller mer komiskt, som de två första 

[syftar till PewDiePie och Mer-killarna], så blir det att man tappar fokus på produkten litegrann. Det 

blir mer roligt istället för att det är något man ska vilja köpa. 

Deltagare 9: aa jag håller faktist med. [...] eftersom att man har gått in för att titta på den personen då 

troligtvis. [...] alltså visst, man tittar på reklamen men den spelar inte någon roll heller vad det är. 

Deltagare 11: nej precis, sen blir det inte heller lika aggresiv reklam om man jämför på det sättet. [...] 

just eftersom den är lite roligare blir den lite mer ödmjuk 

Deltagare 10: men typ hon som hade sminkborstarna, asså det tycker jag är ganska bra. Som tjej typ 

”jag har tittat på de där borstarna fast jag har inte hittat något som ska vara bra eller dåligt med dem” 

och då kan det ju vara bra med sån där.. 

Deltagare 11: och då när man är inne på sånna videos [...] så jag störs inte alls av någon reklam där (i 

videoklippen) för det blir ju näsan som tips istället 

Deltagare 10: precis, det blir ju det. För det tycker jag är jätte bra, och samma sak när det är såhär 

kläder och sånt när de visar upp kläder, som bloggare. Det tycker jag också är väldigt bra faktiskt. 

Deltagare 9: jo men det håller jag med om. Asså det är ju typ det man vill se. 

Deltagare 11: ja, det vore jättekonstigt att göra sminkvideos och inte nämna varumärkena. 

Deltagare 9: nej, precis. 

Deltagare 11: det funkar ju inte liksom 

Deltagare 10: [...] när man går in på hemsidan, då är det ju klart de skriver att de är superbra och allt 

är positivt [...] men när man väl kommer in på kanske någon kund som provar (produkten) och gör 

reklam för deras produkter, då kan de ändå vara ganska ärliga och säga typ ”jag gillade faktiskt inte att 

den var på det här sättet, jag hade velat ha det mer på blabla”. Så där får man ju både liksom positiv 

och negativ feedback 

[Alla instämmer] 
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Moderator: finns det några specifika sammanhang eller situationer där ett sånt här typ av 

annonsformat är mer passande, eller mindre passande? 

Deltagare 11: mindre passande tycker jag väl [...] som i det första klippet vi såg [refererar till Mer-

killarna] tänker jag varför ska just de ha ett samarbete med MER? Det känns jätte irrelevant hela det 

samarbetet, känns jätte konstigt. Det känns ju mer rimligt med en youtuber som har en smink kanal 

som får sminkborstar, det är ju inte så konstigt liksom. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 11: så lite mer praktiska videos känns det väl som att det är lite mer passande 

Deltagare 9: asså typ recensionsvideos 

[Alla instämmer] 

Deltagare 9: jag tänker ju det är ju jätte stort med [...] kanalerna där de öppnar saker.. 

Deltagare 12: unboxing-video 

Deltagare 9: ja precis, där är väl ett jätte passande format för reklam 

Deltagare 10: vad är det? 

Deltagare 9: asså folk som öppnar förpackningar ha ha av nya saker. Är inte det en av de största 

YouTube kanalerna? Jag tror  någon av de i toppen är en sån kanal 

Deltagare 11: det kan vara vad som helst 

Deltagare 9: aa asså typ du köper en telefon och så filmar du när du öppnar den. Det måste som sagt 

vara ett jätte passande format för reklam tänker jag 

[Alla instämmer] 

Moderator: men så opassande då kanske när passformen mellan företag och den här personligheten 

inte är helt hundra? 

Deltagare 11: aa precis 

Deltagare 9: jag kan tycka att det är jätte opassande om det t.ex. skulle vara något konstnärligt uttryck 

i videon jag tittar på så kan jag tycka att det är jätte opassande med reklam, för då tappas allt syfte 

liksom 

Moderator: med konstnärligt uttryck vad menar du då? 

Deltagare 9: asså att ha en smink kanal, det är ju en informativ kanal så, [...] men ta en kortfilm med 

superduper uppenbar produktplacering, då tappar ju det liksom.. det blir ju en praktiskt grej, man kan 

ju förstå att de behövde det här för att finansiera men det tappar ju liksom värdet. Det kanske låter jätte 

eletistiskt, men det är inte rent på samma sätt ha ha 

Deltagare 11: nej men det skaver lite om det är någon kortfilm och så är det någon som går förbi en 

McDonalds med loggan sådär jätte stort. Det blir väl ett störningsmoment. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 11: [...] i långfilmer är det ju lite så. Jag tänker i alla fall jätte mycket på det om personen i 

filmen typ dricker en coca cola, undra hur mycket de [syftar till Coca-Cola] betalar för det ha ha 

[Alla skrattar instämmande] 
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Moderator: nu har vi ju snuddat vid det litegrann men alltså hur skulle det här då gå till på bästa sätt? 

Vad är ett schysst sånt här format, liksom en bra utforming? 

Deltagare 9: asså jag tycker det ska vara relevant, det är väl typ det. Det blir konstigt att typ en 

symfoniorkester som sponsras av Coca-Cola, medan en sminkvideo sponsras av smink. Det är ju jätte 

relevant 

[Alla instämmer] 

Deltagare 10: ja men att det [syftar till relationen mellan annonsen och influencern] ska [...] höra ihop 

liksom ändå 

[Alla instämmer] 

Deltagare 9: ja precis, men jag tänker också typ, säg att smink kanalen börjar recensera typ en 

motorsåg. Det blir skumt för folk vet att de inte kan någonting om det där, eller troligtvis inte [...]. så 

det kan ju bli jätte konstigt, det känns ju som dålig produktplacering liksom. 

Deltagare 11: känns som att man lätt tappar konsumenten på att byta fokus 

Deltagare 9: verkligen 

Moderator: i Mer-videon är ju [...] innehållet 100% sponsrat. Och i det som ska vara det 

underhållande och anledningen till att man vill klicka på det klippet. Vad tycker ni om det? Är det 

någonting som ni själva kan tänka er att besöka och ta del av frivilligt eller hur känner ni kring det? 

Deltagare 9: [...] jag kollar inte på Ijustwant2becool [syftar till kanalen som visade MER klippet], 

men om alla deras vanliga osponsrade videos är i samma anda, då tror jag inte att det spelar så stor roll 

om de säger att de är sponsrade av Mer i början liksom. 

Deltagare 11: asså jag kollar ju på dem. Jag har inte sett någon av deras sponsrade videos så jag skulle 

väl förmodligen kolla på dem. Även om det var jätte sponsrat. Sen om det var för mycket reklam så 

kanske jag hade fått lite avsmak för det. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 9: mm [...] men asså om det håller samma linje av underhållning så känns det ju inte 

tillgjort liksom, även om de kanske är tillgjorda, men asså tycker man de är bra och de fortsätter med 

samma sak då tror jag inte att det spelar någon roll. Det skulle inte göra det för mig i alla fall. 

Deltagare 11: nej precis 

Moderator: mm, jättebra! Ska vi gå vidare [syftart till Moderator]? 

Moderator: vi går vidare! 

 

[Moderator introducerar deltagarna till slutgilitga diskussionen] 

Moderator: utifrån det här ni nu har fått se så får ni gärna diskutera kring era preferenser av de här två 

formaten och vilken som ni [...] föredrar och vilken ni vill undvika. 

Deltagare 9: jag vill undvika att bli tvingad att titta på reklam som inte har med det jag vill titta på att 

göra. 

Deltagare 10: men du vill ha valmöjliheten då att inte titta eller titta? 

Deltagare 9: precis, antingen väljer jag bort det eller om det är jätte relevant så.. 
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Deltagare 11: mm, men reklamen som den i sminkvideon är väl det jag skulle föredra, för då känns 

det ju som någonting som man redan har gått in för att ta reda på egentligen. 

Deltagare 9: ja men visst 

Deltagare 10: precis, skulle jag också säga 

Deltagare 9: men jag tänker också typ den där PewDiePie videon är väl lite samma grejer som 

sminkvideon egentligen, alltså han provar.. konstiga saker, men han är ju konstig ha ha 

[Alla skrattar instämmande] 

Deltagare 9: hela hans personlighet bygger ju på att vara konstig 

Deltagare 11: ja men precis, och det finns ju ett underhållningsvärde i det  

Deltagare 10: aa jag har ingen erfarenhet av den dära [syftar till PewDiePie], så jag vet bara det där 

med typ sminkvideos det är det jag liksom kollar på i sånna fall. Så det är väl det jag skulle föredra. 

Deltagare 9: aa, jag med. 

Moderator: hur känner ni andra? Är det någonting ni vill undvika eller tycke ni båda formaten var 

bra, eller är det någon skillnad i dem? 

Deltagare 10: asså den andra (videon i sponsrat användargenererat inehåll), jag fattade inte, med han 

den där som skulle prova den där påfågel dräken [syftar till PewDiePie], jag fattade inte riktigt den, 

asså vad var det reklam för? 

[Deltagare 9 förklarar vad PewDiePies video gick ut på] 

Deltagare 10: aa okej, men jag förstod bara inte vad budskapet var med det där. Det enda jag tänkte 

på var stackars hund. 

[Alla skrattar medhållande] 

Moderator: ja, vi kanske inte var tillräckligt tydliga med det, men det vi menade var ifall ni föredrar 

det sponsrade innehållet eller videoannonseringsformatet 

Deltagare 9: okej, sponsrade. absolut 

Christan: mer sponsrat 

Deltagare 11: ja 

Deltagare 12: det känns mer naturligt på något sätt, eller liksom det smälter in lite bättre 

[Alla instämmer] 

Deltagare 11: och det känns som man då har lite mer kontroll över att dens YouTube kanal man 

klickat sig in på, att det är den som faktiskt, asså den pratar ju om det själv. Medan när det kommer en 

video innan – det är ju inte alla som är säkra på att det innehållet har någonting med kanalen och göra. 

Det kanske blir lite, jag vet inte, otydligt. 

[Alla instämmer] 

Moderator: [...] vilket av de här formaten anser ni ha störst trovärdighet och skulle helst vilja få 

rekommendationer ifrån?, och varför inte det andra? 

Moderator: alltså videoannons vs sponsrat 

Moderator: precis 
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Deltagare 11: från sponsrat, för då är det ju ändå någon aktiv person i videon som provar saker, oftast. 

Medan i videoannonsen är det ju en reklam som kanske kan vara lite glorofierad liksom beroende på 

vad det är för någonting. [...] så jag tycker det känns bättre med sponsrat i alla fall. 

Deltagare 10: mm men det gör jag nog också. Det känns mer trovärdigt, eller det känns mer som att 

man liksom är inne för att man vill veta vad det är för någonting, och då har man ändå liksom tagit del 

av det istället för den andra reklamen som man bara väntar på att den ska bli över liksom. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 12: de sponsrade känns mindre vinklade liksom 

Deltagare 10: mm 

Deltagare 9: aa, jag håller med 

Moderator: om man ska se då till [...] informationen, hur väl kan de här formaten få er att forma en 

köpintention? 

Moderator: ja precis, hur pass mycket underlag anser ni att ni får för att kunna forma en uppfattning 

om att det här kanske är någonting som är för mig? Det här skulle jag kunna tänka mig att köpa 

liksom. 

Deltagare 9: hur mycket underlag man får? Aa.. asså, ganska mycket. Om vi pratar om sponsrat 

innehåll så då ser man ju en användning. Eller asså man ser hur det faktiskt funkar [...] alltså en 

videoannons kommer ju in direkt från företaget, även om det kanske går genom en PR byrå, så det är 

ju liksom en glorifierad bild av produkten. Det vet man även om man vill köpa den, att såhär exakt 

kommer det inte vara. Men ett sponsrat innehåll då ser man ju faktiskt en produkt i användning, på 

riktigt då. 

Deltagare 11: aa, asså sminkborstarna är ju ett jätte bra exempel på det. 

Deltagare 9: mm, jo men precis 

Deltagare 11: för att det skulle man ju inte se i en reklam så. 

Deltagare 9: nej då skulle man se någon snygg, brunbränd modell typ.. 

Deltagare 11: ja precis eller bara borstarna. Men här [syftar till sponsrade användargenererade klippet 

med smink] är det ju faktiskt någon som använder dem, så det känns ju också väldigt trovärdigt tycker 

jag. 

Deltagare 10: mm 

Moderator: även fast ni vet att den här personen på något sätt kompenseras, så skulle ni ändå anse att 

det var trovärdigt? 

Deltagare 11: ja, för att man skulle ändå se personen i användningen 

[Alla instämmer] 

Moderator: okej [...]. diskutera nu gärna kring formatens förmågor att skapa ihågkomst som får er att 

minnas innehållet eller budskapet vid en senare tidpunkt. 

Deltagare 9: vem var det som sa det här med att om de är dåliga? 

Deltagare 11: ja det var Deltagare 10. Att man kommer ihåg dem för att de är dåliga 

Deltagare 9: ja precis, man kommer ihåg dem för att man inte vill titta på dem typ 
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Deltagare 10: ja men för att man blir så irriterad och ba fyfan vilken dålig reklam 

[Alla skrattar instämmande] 

Deltagare 9: ja men precis! 

Deltagare 10: då blir man ju såhär ”aa men du vet den där..” för då kan man ju alltid såhär när man 

pratar om någonting och ba ”kommer du ihåg den där reklamen för det där schampot när de står och 

bara ser allmänt dåligt” liksom, då kommer man ju ihåg det. För att den var dålig 

Deltagare 9: ja men visst [...] så känner jag också. Asså jag kommer ju lättare ihåg typ dåliga grejer  

Moderator: även fast det kanske är ett sånt klipp som man får hoppa över efter tre sekunder? Har det 

någon betydelse för i vilken utsträckning man kommer ihåg tror ni? 

Deltagare 10: ja asså jag tror att det är så att när man vet att man kan hoppa över det där efter tre 

sekunder, då tror inte jag att man tar in informationen. Då tror jag att man tänker mer bara ”ett, två, tre 

okej klick” [...] då tittar inte jag riktigt på själva reklamen liksom. 

Deltagare 9: nej precis 

Moderator: för att man har fokus på den där lilla rutan? 

Deltagare 10: ja lilla det där nedräknaren ha ha 

[Alla instämmer] 

Moderator: så ni skulle då säga att oftast dålig reklam har större påverkan? 

Deltagare 11: eller reklam som är för någonting som man redan använder eller har intention av att 

använda, tror jag att man tänker att ”ja juste, det där! Det skulle jag ju prova” eller ”det där har jag, 

kolla vad rolig den ser ut” typ ha ha 

[Alla instämmer] 

Deltagare 10: ja men precis! 

Deltagare 9: jag tänker typ såhär om sponsrat innehåll, där blir det ju sådär ”ja juste, den där videon 

där hon använde långa borstar”, men jag kommer inte tänka ”.. där hon använde långa borstar från xx”. 

Men är det en dålig grej då kan man tänka såhär ”ah dom där jävla..” och sen företagsnamnet, då har 

jag ju produkten redan i åtanke direkt. 

Deltagare 11: jag tänker på den som dök upp med den dubbade graviditetstestreklamen [syftar till 

ClearBlues graviditetstest visade inför diskussion kring videoannonseringsformatet], den kommer man 

ju ihåg, och den är ju alltid på YouTube, vad man än kollar på 

[Alla instämmer] 

Deltagare 9: tandborstar brukar också dyka upp 

Deltagare 11: tandborsar, ja precis! 

[Alla skrattar instämmande] 

Moderator: det här är en liten off the reckord men asså tror ni [...] att det kan vara medvetet val att 

bete sig då där fånigt eller så som vissa företag gör? 

Deltagare 9: oja, det tror jag absolut 

[Alla instämmer med Deltagare 9] 
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Moderator: [...] nu pratade ni kanske lite mer om videoannonsformatet och när den är dålig att man 

kanske kommer ihåg. Men hur känner ni kring det sponsrade innehållet? Alltså hur det påverkar en att 

komma ihåg. 

Deltagare 11: asså där tror jag också att det är om det är någonting man har tänkt på redan innan man 

vill prova eller man har hört talas om eller man känner någon som har provat produkten tror jag gör 

det att det är lättare att komma ihåg, för då har man någonting att knyta fast det till i huvudet, än om 

det är någonting man aldrig har hört talas om. Om inte den skapar ett jättestort intryck så tror jag inte 

att man kommer ihåg den. 

[Alla instämmer] 

Moderator: [...] det sponsrade innehållet, om man väljer att titta på ett klipp, då är ju det oftast mellan 

10 och kanske 20 minuter långt [...] jämfört med en reklamfilm som är mellan tre och kanske 60 

sekunder. Tror ni att den tidsfaktorn påverkar i vilken utsträckning man är benägen att minnas det här 

senare? 

[Tystnad när alla funderar] 

Kasja: vi tänker såhär i och med att man spenderar längre tid med företaget eller varumärket genom 

det här sponsrade klippet än vad man gör med en tre sekunders videoannons. 

Deltagare 11: mm precis.. gud vad svårt att säga 

Deltagare 9: nej jag vet inte faktiskt, jag har försökt att tänka på något bra exempel men jag har inga. 

Jag kommer inte ihåg någon reklam för jag har inte tittat  ha ha [...] men jag vet inte. Det kanske 

fastnar lite bättre om det är längre ändå. 

[Alla instämmer] 

Deltagare 11: men det är väl återigen det där med det sponsrade innehållet man har ju valt att kolla på 

det 

Deltagare 9: aa 

Deltagare 12: ja precis 

Deltagare 11: och om man tycker att reklamen är jätte dålig så behöver man ju inte se färdigt klippet. 

Deltagare 9 och Deltagare 10: nej precis 

Moderator: [...] när föredrar ni helst att bli exponderade för kommersiellt innehåll över huvud taget? 

Då tänker vi situationer eller typ tidpunkt. 

Deltagare 11: asså typ när jag sitter och slö-kollar på YouTube, känner jag. När jag inte har någon 

stress och inget särskilt att kolla på. Bara klicka mig vidare. Då gör det inte mig någonting att det 

kommer upp reklam. Men som jag sa förut, om jag ska visa någonting eller om jag ska, ja jag vet inte, 

om jag bara ska se en kort video, då tycker jag inte att det är så bra. Men annars gör det mig inte så 

mycket 

[Alla instämmer] 

Moderator: kan det skilja sig i hemma-miljöer eller mot om man är någon annanstans? Eller liksom 

på språng 

Deltagare 9: ja det tror jag 

Deltagare 10: ja jag med 
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Deltagare 9: när jag är hemma [...], då slö-kollar man på tvn, eller jag zappar ofta liksom och det är 

väl samma sak om man slö-kollar på YouTube då att man kanske zappar mellan kanaler 

[Alla instämmer] 

Moderator: men då skulle man kunna säga att det kanske är för att när du är på YouTube, då har du 

ett mål.. 

Deltagare 9: jo men precis 

Moderator: .. och då hindrar reklamen dig från att nå ditt mål? 

Deltagare 9: ja precis det blir bara någonting som är i vägen typ 

Moderator: aa okej. Hur känner ni andra? 

Deltagare 11: jo men det kan jag nog hålla med om, asså om jag har en speciell video jag ska kolla på 

då är det väldigt störigt med reklam. Men om jag som sagt bara klickar mig vidare då har jag ju 

egentligen inget mål, då spelar det inte så stor roll. 

Moderator: nej precis, och i ett sånt sammanhang, när du inte har ett mål, och det kommer upp 

reklam då kanske det som du ville göra inte var så viktigt så du kanske kan klicka dig vidare 

Deltagare 11: ja men precis. 

Moderator: okej men vad bra, jag tror att det var det! 

Moderator: det var det hela 

Moderator: om ni inte har något mer att tillägga? 

Deltagare 11: nej, jag tror inte det 

[Alla instämmer] 

Moderator: dåså. Då får vi tacka så mycket att ni tog er tid så ska vi stänga av ljudupptagningen 

 

Fokusgrupp 4, torsdag 5/5-16 

 

Moderator: Diskutera kring vad som var positivt respektive negativt med formatet. 

Deltagare 13: Jag känner att det jobbiga med att det kommer före är att man har klickat på en video 

för att man vill se själva videon. Så måste man sitta och vänta igenom något annat. Speciellt om man 

lyssnar på musik eller någonting och man ska lyssna på en låt, så kommer reklam upp. Men jag gillar 

dem man kan hoppa över bättre eftersom då slipper man spendera lika mycket tid på att sitta och titta 

på en reklam man ändå inte lyssnar på. För jag brukar nästan aldrig komma ihåg vad jag ens tittar på 

för jag vill inte titta på det. Eh. Och de som man inte kan hoppa över, som är typ 20-30 sekunder , det 

blir jag bara arg på för det är för länge. Det är för mycket av min tid som ska gå åt att titta på en 

reklam jag inte ens vill se på. Så jag tycker det är ganska irriterande. Det är dessutom en YouTuber nu 

som har fått ganska mycket kritik, han heter XX. Det han basically gör är att bara snacka skit om folk 

med väldigt klickbara titlar. [...]. Han har sån där reklam, asså varenda video han har är den en 30-

sekunder lång reklamfilm som man inte kan hoppa över. Eh. Anledningen till att youtubers har reklam 

är ju för att de vill tjäna pengar på dem. För ju fler sekunder eller minuter man ser på reklamen är det 

mer pengar som de kan tjäna. Så anledningen till att han har såna reklamer som man inte kan hoppa 
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över som är så långa är ju för att han ska kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är ju 

ganska typ själviskt på ett sätt. 

Deltagare 14: Han tappar trovärdighet. 

Deltagare 13: Ja precis 

Deltagare 15: Men så länge man kan hoppa över ett format [videoannons] så tycker jag det är bra. För 

det kan vara kul att bli lite intresserad. Till exempel H&M, visst, då kan jag kolla lite innan jag klickar 

mig in. Lite intressant. Men man måste kunna hoppa över, den får inte vara längre än 15 sekunder. Det 

hade jag också tyckt varit skitjobbigt. Det är bara störande.  

Deltagare 16: Men är den längre än 15 sekunder blir man ju såhär, då kan jag lika gärna skita i att 

kolla på videon [som jag vill se]. Som jag ska titta på, för att jag inte orkar titta på reklamen om den är 

30 sekunder som man måste titta på. 

Deltagare 14: Ja precis man klickar sig bara vidare    

Deltagare 16: Då går jag vidare och letar efter en annan [video] 

Deltagare 13: Men jag förstår ju att de vill tjäna pengar [influencers] jag vill ju ge dem mina pengar 

genom att se på deras reklam, men jag tycker det borde göras ett bättre sätt då, än att göra mig irriterad 

när jag vill se en rolig video.  

Moderator: Då menar du i de fall då företag har gjort en bestämd placering. Att företaget har placerat 

sin reklamfilm innan ett klipp för en specifik influencer. När ni kollar på klipp som inte tillhör en 

speciell profil utan bara en musikvideo eller bara roliga klipp, hur känner ni kring formatet då? 

Deltagare 13: Musikvideos är ganska viktigt, i alla fall om det är såhär Vevo som har lagt ut det 

eftersom de måste tjäna pengar på vad de har skapat annars tjänar de ju inga pengar. Alla laddar ju ner 

olagligt nu för tiden och de skulle ju gå i konkurs om de inte fick betalt på något sätt och det får de ju 

genom reklam då, eller produktplacering. 

Deltagare 14: Ja och genom det så blir man ju tacksam att det är lättillgängligt 

Deltagare 13: Då kanske skulle jag tycka att det var okej att sitta och titta på en 15-30sekunders lång 

video istället för att betala på riktigt liksom. 

Deltagare 15: Får jag bara fråga är det den som har videon som tjänar pengar på annonseringen 

Deltagare 13: Det är både och 

Deltagare 15: För de får väl på antalet klick? Är det inte så också? Får de för annonseringen också? 

Deltagare 13: Asså de tjänar ju per klick, beroende på hur mycket reklam de har.  

Deltagare 15: Det är så, aha okej. 

Deltagare 13: Ja för den känner ju av hur länge folk tittar på reklamen 

Deltagare 16: Men det är det de tjänar på ju längre man tittar, ju mer pengar genererar de? 

Deltagare 13: Ja, det är bara reklamen de tjänar på och inte klippen egentligen. Så även om en 

youtuber skulle ha 2 miljoner prenumeranter men ingen reklam, skulle de inte tjäna något. För de har 

inget att tjäna från. 

Moderator: Och det beror på vilket format det är. [...]. Om man bestämmer att jag vill placera min 

videoannons före ett pewdiepie-klipp , då får han sin beskärda del. Sen kan man använda YouTube där 
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de sköter placeringen att de försöker hitta en match med målgruppen, då är inte det styrt av specifika 

klipp. 

Deltagare 16: Jag tycker det känns mer okej, nu har inte jag följt jättemånga YouTubers överlag men, 

men när de kör en sponsrad video, ah nu ska jag berätta om den här mascaran, det känns lättare på nåt 

vis tycker jag än att man skulle göra reklamen för mascara innan hon ska göra en annan video, asså 

produktplacering i videon istället för innan. 

Deltagare 13: Ja det är min favoritreklam! 

Moderator: Finns det något positivt med videoannonsering? 

Deltagare 15: Att det lockar köpare *tveskam* 

Deltagare 13: Jag gillar den som man kan hoppa över för man får välja själv då [om man vill se 

videoannonsen]  liksom är jag intresserad av den här reklamen eller inte. Nä jag är inte intresserad, då 

klickar jag vidare [hoppar över] eller åh det här verkar ganska intressant jag ser klart hela videon. Nu 

är jag i och för sig en sån duktig person som har AdBlocker så jag ser nästan aldrig såna videos. Men 

när jag har sett så har jag nästan alltid hoppat över. Jag bor fortfarande hemma och är inte intresserad 

av att köpa massa saker som inte jag väljer själv, så det har ingen inverkan på mig. Det gör ingen 

skillnad. 

Deltagare 16: Men det beror verkligen helt på vilken reklam 

Deltagare 15: Ja om det är musik [man vill titta på] så vill man bara komma vidare på en gång  

Deltagare 16: Ja men typ en fredagkväll, så ska man köra lite YouTube, så bara kommer det reklam 

mitt upp i allt då blir man ju fruktansvärt frustrerad. Men är det reklam som lockar så kan jag fortsätta 

kolla. 

Deltagare 13: [...]. 

Deltagare 15: Det låter lite irriterande 

Moderator: Har relevans i videoannonserna någon påverkan på er inställning gentemot dem? 

Deltagare 14: Ja men det är ju genom Googles algortim annonserna kommer, och genom den ska väl 

klippen vara relevant för mig, men det är sällan det är relevant. Plus att man redan har sett allt flera 

gånger.  

Deltagare 15: Ja det känns som att det är samma som dyker upp hela tiden, H&M är standard. 

Deltagare 13: Ja typ. Men jag har fått jättemycket bilreklamer.  

Deltagare 15: Varför kommer det upp? Det har väl inget med dina annonser att göra? 

Deltagare 13: Jag har aldrig sökt på bilar, jag har ingen bil, och jag har inte råd att köpa bil, jag kan 

inte köra bil, jag har inget körkort. 

Deltagare 15: Vad konstigt att det kommer upp. Det är jättetokigt [...] 

Deltagare 13: [...].  

Moderator: Så sammanfattningsvis vad tycker ni är positivt respektive negativt med formatet? 

Deltagare 14: De man kan klicka bort är ju drägliga 

Deltagare 13: Videos är ändå ganska underhållande eftersom det är musik och något som rör sig, så 

man har ju något att kolla på jämfört med om det bara skulle vara en ruta med text 
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Moderator: Och vad är negativt? 

Deltagare 13: Ja när man inte kan hoppa över 

Deltagare 15: Det tar upp tiden, man blir frustrerad 

Deltagare 13: Och ja när man lyssnar på typ musik eller vill göra något som inte har att med att se på 

videon att göra, så kommer det upp reklam 

Deltagare 16: Ja orelevant reklam, som man inte alls är sugen på. Då blir man lite irriterad. 

Deltagare 13: Ja precis 

Moderator: Diskutera kring när videoannonsering är passande respektive opassande. 

Deltagare 15: Gud jag brukar inte tänka på det där alltså. Men ja till exempel att H&M visar bikinis 

som är relevant för den årstiden, då kanske kvinnorna tycker det är intressant 

Deltagare 13: [...] Jag tycker det skulle vara bättre med längre reklamer på eftermiddagen när man har 

tid att titta på YouTube på riktigt. För på dagen brukar man se typ i skolan eller nånting, och då har 

man inte tid till att börja med och så kommer reklam som tar upp mer av tiden. Eller om man måste 

visa någonting i skolan för klassen, så kommer det upp reklam som tar allas tid. Så om det skulle vara 

längre reklamer på eftermiddagen [...]. 

Deltagare 15: För det borde de ju kunna ställa in beroende på vilket land man är i 

Deltagare 14: Och sen att längden är anpassad till längden på videon 

Deltagare 16: Ja det vore något 

Deltagare 14: Att det inte är ett enminutsklipp man snabbt ska gå igenom att det inte är 2 minuter 

annons till det 

Deltagare 13: Aa. Och liksom det finns ju video som är 20 minuter typ. Då är det ju nästan helt okej 

att se 30 sekunders reklamfilm eftersom videon är så lång i alla fall att jag skulle stanna kvar och sett 

det liksom 

Deltagare 14: Ja. Eftersom den är så pass lång är det något man vill se. Är det något som är 1 minut 

det finns det så många av. Det finns en miljard kattvideor. Men är det en tvåminutersreklam då trycker 

man på nästa som är en minut men samma sak händer i princip [samma innehåll i videon]. 

Deltagare 15: [...]. 

Deltagare 16: Men det är jobbigt när man tittar på film på YouTube, för det finns ju film på YouTube 

också. När det ska vara, det är reklam var 5:e minut. I hela filmen är det gula små prickar [som 

indikerar på reklam]. 

Deltagare 13: Aha 

Deltagare 16: Då tittar man ju inte. Då kör man ju dreamfilm på en gång [olaglig streamingsajt]. 

Deltagare 14: Ja men om det ändå är gratis [med dreamfilm] 

Deltagare 13: Men är det reklamfilmer då eller? 

Deltagare 16: Ja det är liksom reklampaus, som på TV 

Deltagare 14: Men då hade det ju varit bättre med typ 5 minuter reklam innan, för det kan man ju leva 

med 
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Deltagare 13: Ja verkligen 

Deltagare 16: Ja istället för ha så små korta hela tiden  

Deltagare 13: Det är ju därför man ser på nätet, för att slippa de där reklampauserna hela tiden 

Deltagare 15: Ja så bara dyker de upp överallt 

Deltagare 16: Men man fattar ju att de måste finnas för att de ska tjäna pengar också så är det ju 

Deltagare 13: Ja men jag tycker också att det är bättre att [...]  Asså för Youtubers eller de som lägger 

upp klippen, för deras skulle är det ju bättre att de har reklamsnuttarna i början av klippet  

Deltagare 15: Och inte dela upp det eller? 

Deltagare 13: Ja eller jag tänker mer, vart i klippet skulle man lägga reklamen  

Deltagare 16: Det skulle ju vara gött om det ligger i slutet men då är det väl ingen som tittar. Då 

stänger man ner direkt när reklamen börjar 

Deltagare 13: Ja de måste ju ha det först för annars kommer alla bara klicka bort på direkten  

Deltagare 16: Ja men så är det ju 

Deltagare 13: Men jämfört med när de ska ha det sist, då kommer alla bara näej. 

Moderator: När reklamen kommer, och det är en sådan som ni inte kan hoppa över, tittar ni på 

reklamen då, observerar ni vad som händer? 

Deltagare 14: Det beror på vilken enhet man kollar på. Om jag kollar på mobilen så gör jag väl det. 

För då har man oftast inte möjligheten att gå iväg och lägga bort mobilen 

Deltagare 15: Man måste ju ha koll på när sin egen video startar  

Deltagare 13: Ja precis, jag brukar också stanna kvar av den anledningen. Men jag lyssnar inte. 

Deltagare 15: Ja man kollar men man lyssnar inte  

Deltagare 16: Man gör nåt annat 

Deltagare 13: Precis. Jag brukar liksom sitta och titta liksom helt tomt  eller vad man ska säga, asså 

jag vet inte ens vad som händer [i videoannonsen].  

Deltagare 14: Och medan den går så skrollar man ner och kollar nästa video 

Deltagare 13: Ja eller så kollar man kommentarerna, kan jag göra också. 

Deltagare 16: Det brukar jag aldrig göra faktiskt 

Deltagare 13: Eftersom där brukar folk ha så mycket att säga och det kan vara lite kul 

Deltagare 15: Men om det är en reklam för H&M så tittar jag 

Deltagare 16: Ja men det beror verkligen helt på 

Moderator: Så när det känns relevant för dig så tittar du?  

Deltagare 15: Ja då vill jag titta 

Moderator: Beskriv och diskutera hur en optimal utformning av videoannonsformatet skulle se ut 
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Deltagare 14: Det enda för mig är väl att längden, ration mellan längden klipp och längden reklam. 

Men man förstår ju själv att det inte kan ligga i slutet liksom. Så om klippet är kort vill man inte ha en 

längre än 15 sekunder, för det kan man ju leva med. 

Deltagare 16:  Den kan ju vara kortare än 15 sekunder också, vissa TV-reklamer är ju bara 5 sekunder  

Deltagare 14: Ja den kan vara en sekund bara 

Deltagare 16: Ja det kan den också vara 

Deltagare 15: Kortare desto bättre 

Deltagare 14: Ja ju kortare desto bättre 

Deltagare 13: Eller. Om det går att byta reklamformat till ju kortare videon är. Alltså att det bara är de 

längre videoklipp som har videoannonserna medan kortare bara har såna som [...]. 

Deltagare 15: Snuttarna 

Deltagare 13: ja eller de som kommer upp [pop-up banners].  

Deltagare 16: Ja de funkar, för de klickar man ju bara bort 

Moderator: Är det någon skillnad på inställningen mellan överhoppningsbara  och de icke-

överhoppningsbara? 

Deltagare 14: De man hoppar över tittar man bara på tidräkningen när man kan hoppar över 

Deltagare 16: Ja man bara väntar på att kunna trycka 

Deltagare 15: Jag instämmer [...]. 

 

Sponsrat innehåll 

Moderator: Diskutera kring vad som var positivt respektive negativt med formatet 

Deltagare 15: Jag blir mer intresserad av att titta på när själva kändisen gör reklam för produkten. 

Deltagare 13: Ja det är ju det här som är kul liksom 

Deltagare 15: Ja det är ju roligt, när de gör bort sig. Eller de gör inte bort sig. 

Deltagare 16: Jo men vissa kanske gör det 

Deltagare 13: Men det finns en roligt video med IJustWantToBeCool2 [känd kanal] också då en av 

killarna Victor ska äta en chili, jag tror en scorpio pepper eller någonting, det var världens starkasta 

[chili]. Därför skulle han ha massa dricka att kyla ner sig med, och då hade de fått en massa MER. Och 

det var deras produktplacering i den videon.  

Deltagare 14: Ahaa smart, det var ju snyggt ju 

Deltagare 13: Och jag förstod inte ens att det var sponsrat förrän de nämnde det typ 50 gånger liksom 

andra gången jag såg om, och typ kommentarerna för där snackade de också om det.  

Deltagare 13: Och sen finns det en annan YouTuber som jag brukar kolla på som heter Jacksfilms, 

och han brukar ta kommentarer från folk och sätta ihop det i ett roligt tDeltagare 4 liksom. Då är han 

också så att han pratar om de produkter han sponsrar. Och då har han bland annat ett tDeltagare 4 med 

en sida som heter lynda.com tror jag och där finns massa tutorials på olika saker man kan använda 
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Deltagare 15: Så då gör han reklam för det då? 

Deltagare 13: Ja precis photoshop och sånt där och det han gör då är att han ber folk använda den 

sidan och göra något med de tutorialsen som man kan se på gratis i 30 dagar eller någonting. Och så 

lägger han ihop de roligaste i en video och snackar om dem. Och det är också såhär rolig 

produktplacering eftersom då använder han själva produkten och gör det till en rolig grej. 

Deltagare 15: Ja men är det kul så 

Deltagare 16: Ja men sen kan man ju välja och titta på också. Ofta följer man ju en specifik YouTuber. 

Då står det ju ofta vad de ska göra för slags video, vad videon är döpt efter då står det väl kanske 

"chiquelle haul" och då ser man. Vill man inte se på det så skiter man ju i det.    

Deltagare 13: [...] ibland brukar han [influencern] bara ha det i slutet av videon istället. Ungefär som 

en vanlig videoannons fast han har det i slutet av videon och han pratar om själva produkten. Och jag 

känner inte att jag vill skippa videon då eftersom det fortfarande är själva videon jag ser på, det är inte 

reklam jag ser på, det är youtubern jag kollar på. Och därför blir det kul. 

Deltagare 14: Ja det är han du kollar på  

Deltagare 13: Ja precis. Så jag tycker det är jättepositivt när kändisarna själva gör reklamen, eftersom 

man då blir mer intresserad att se. 

Deltagare 14: Ja men sen om man följer till exempel Kissie då kanske man gillar hennes stil, då vill 

man kopiera den och då vill man veta var hon får grejerna ifrån till exempel 

Deltagare 15: Det är skitbra, för alla parter 

Deltagare 16: Det är mycket bättre med reklam såhär än en liten reklamsnutt i början 

Deltagare 14: Ja man är mer mottaglig för det här  

Deltagare 15: jaa oh ja 

Deltagare 13: Och dessutom, man kan inte adblocka de här reklamerna eftersom de är i själva 

videorna 

Deltagare 14: [...] 

Moderator: Men rent konkret, vad är det som är positivt? 

Deltagare 14: Man väljer ju att se det där och därför är man mottaglig för det 

Deltagare 13: Och det känns inte som reklam 

Deltagare 16: Nej det gör det inte på samma sätt 

Deltagare 15: Nej det gör det verkligen inte 

Deltagare 13: Det tog jättelång tid innan jag ens fattade att det var reklam  

Deltagare 15: Ja det känns som att det är en vanlig video 

Moderator: Vad är det som gör att det inte känns som reklam då? 

Deltagare 13: För reklam är man van med att det ska vara den där jobbiga avbrytande saken men det 

här avbryter inte ens flow 

Deltagare 14: Nä det är det som är innehållet liksom 

Deltagare 16: Det är helheten liksom 
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Deltagare 15: Ja bra flow 

Moderator: Det finns ju även tutorials t.ex. där influencers sminkar sig. Vad tycker ni om den typen 

av innehåll? 

Deltagare 15: Jättebra, så får man se hur de gör, hur det sitter och sånt 

Deltagare 16: Ja det tycker jag är jättebra, så får man se hur det sitter på dem då kanske man kan bli 

inspirerad och känna att det där läppstiftet vill jag prova   

Deltagare 13: Ja och dessutom, om man ser en sån video och vill lära sig sminka sig likadant, hur ska 

man då veta vilket smink man ska skaffa om de inte berättar om det  

Deltagare 14: [...]. Ja men som för mig om någon testar rakprodukter och har samma hårväxt som jag, 

så får man se resultatet. Då är det ju positivt. Än om nån modell ska stå och raka sig liksom. 

Deltagare 16: Men jag kan störa mig lite på att de oftast inte berättar priser. [...]. Många använder inte 

priset. Det är väl för att man verkligen ska gå in på deras hemsida och titta runt och kanske hitta 7 

andra saker som man inte behöver men som man hittade och ba "det här vill jag ha" och det kan jag 

störa mig på ibland. 

Deltagare 13: Jag köper kanske inte saker lika ofta som ni kanske gör men jag tycker att det skulle 

störa videon då. 

Deltagare 14: Ja då kanske det skulle kännas mer sponsrat  

Deltagare 13: Ja precis jag kommer inte ihåg siffrorna i alla fall 

Deltagare 16: De säger ju ändå i början att det är här sponsrat. Nu måste man ju verkligen informerar 

om det är sponsrat. [...]. Förut kunde man ju smyga in lite smygspons men nu är de så hårt reglerade 

just nu. Men det är ju verkligen en smaksak vad man tycker. 

Moderator: Kan ni komma på något mer som är negativt? 

Deltagare 13: Ja kanske att det är lättare att hoppa över om man vet att det är spons. 

Deltagare 16: Och då struntar man i att titta på videon helt och hållet 

Deltagare 13: Ja precis eller om [...] har det i slutet av videon och då har man redan klickat bort 

Deltagare 15: Ja då är det försent 

Deltagare 16: Ja det är ju lite värdelöst att ha det i slutet, även om det kan vara skönt för oss som 

tittar. Men för honom kan det inte vara lika bra. 

Deltagare 14: Men det spelar ju ingen roll för honom han får ju lika många klick 

Deltagare 13: Jo visserligen. Det är ju jättesmart, varför gör inte alla det. Fast jag gillar att göra klart 

saker så jag måste kolla klart videon vilket som. Fast jag vet att inte alla gör det. 

Moderator: Vad skulle ni säga sammanfattningsvis, är det mer positivt eller negativt? 

Samtliga: positivt 

Deltagare 14: För man vet att man måste utsättas för reklam om man ska kolla gratis då är det här det 

mest man kan klara av att titta på, för då är det karaktären man är ute efter, eller stil eller knas 

Moderator: Känner ni att det är något ni kan ta del av frivilligt?  

Samtliga: Oh ja 
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Deltagare 14: Fast det beror på hur de presenterar det före man klickar på videon också. Skulle det stå 

att det här klippet är sponsrat av blabla då skulle jag nog inte klicka på det 

Deltagare 13: Jag gillar nog mer smygande sponsrade videos liksom att jag inte märker att det är en 

sponsrad video förrän jag sitter där och kollar på den. som jag sa tog det väldigt lång tid innan jag 

fattade att de fick betalt för det där [chili + MER] jag trodde bara att det var någonting de gjorde.  

Deltagare 14: Men som den där med Marabou den tycker jag blir odräglig för den är så uppenbar, det 

blir bara som en lång reklamfilm och den blir odräglig [...]. 

Deltagare 16: Ja 

Deltagare 13: Jag tyckte den var skitkul 

Deltagare 14: Den känns mer som en riktig reklamfilm bara. 

Deltagare 13: Det finns ju jättemånga såna här matvideos, så jag såg den mer som en matvideo än en 

reklamfilm, så när de sitter där med massa choklad och ska bygga så ba "åh mat" [...]. 

Moderator: Har ni något konkret exempel när  det kan bli dåligt? 

Deltagare 13: Jag tror inte att jag har sett så dåliga YouTubers för att känna det. Det här är sån reklam 

jag knappt känner av så därför tänker jag inte på det som reklam och därför påverkas jag inte negativt 

av det. Så jag känner inget negativt alls faktiskt. Och det beror ju på att jag har valt att titta på det jag 

vill se. Det enda negativa som jag kan se är det går att skippa reklamen [i innehållet] och då blir det ju 

så att YouTubern får betalt, men själva företaget som betalar får inte betalt eftersom jag inte ser på 

reklamen. 

Deltagare 14: Men det är ju ganska ointressant  i och för sig 

Deltagare 13: Ja för en själv, men för företaget är det ju inte bra. Om jag ska se på de här 

människorna som slösar så mycket tid på att göra roliga videos då måste jag ändå kunna betala dem på 

något sätt. 

Deltagare 15: Åh vad snäll du är, det har jag inte tänkt på 

Deltagare 14: Nä jag håller med, det skiter jag i 

Deltagare 13: [...]. Om någon skulle stjäla mina bilder och ta betalt utan min tillåtelse skulle jag blir 

väldigt upprörd eftersom det är jag som har lagt ner tid på att göra dem. [...]. Man måste fån nån slags 

push för att fortsätta. [...]. Och det är vi som vill ha underhållningen så därför tycker jag att man borde 

ge något i alla fall då. Och att inte ens känna av reklamen men att ha det som betalning tycker jag är 

väldigt värt då. Istället för att se de [videoannonser] som är typ 20 sekunder långa men inte går att 

hoppa över.  

Moderator: Diskutera kring när (i vilka sammanhang/situationer/kontext) sponsrat användargenererat 

innehåll är passande respektive opassande. 

Deltagare 13: När de gör hela videos för att de är sponsrade är ganska kul att se på. 

Deltagare 14: Fast samtidigt om de gör de för ofta tappar de trovärdighet helt och hållet. Du säger så, 

men jag håller inte med alls om det där med att betala tillbaka. Det är helt ointressant för mig 

egentligen.  

Deltagare 15: Jag tänker inte heller på att de tjänar pengar nej 
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Deltagare 14: Om de skulle göra vartannat sånt där 10 minuters film som är sponsrad då tar jag hellre 

en 15-sekunders [videoannons] varje istället för det sparar jag mer tid på. 

Deltagare 16: Men det får inte bara vara sponsrade klipp heller. I alla fall inte från YouTubers för då 

tröttnar man ju liksom. Sen kan det ju kanske vara så att de gör videos på allting de får även om de 

inte är nöjda med produkten de fått så gör de väl bara reklam för att de ska tjäna pengar och sälja. 

Deltagare 14: Ja och då tappar de trovärdigheten helt  

Deltagare 16: Ja precis och då kommer folk tröttna 

Deltagare 14: Och då är reklam [videoannons] mer trovärdig  

Deltagare 13: [...]. Jag har bara varit med om att ha sett sponsrade videos en gång varannan vecka 

kanske asså det händer inte alls så ofta. Jämfört med videoannonser eller såna bubblor som kommer 

upp det är nästan på varje klipp då.  

Deltagare 15: Men är det reklam på alla videos du tittar på? 

Deltagare 13: Jag har adblock så jag ser inte 

Deltagare 15: Aha skönt 

Deltagare 13: Men det är egentligen ganska dåligt men för jag blir så paranoid om jag har så mycket 

reklam på nätet 

Deltagare 15: För att det ska bli virus eller? 

Deltagare 13: Ja asså jag har haft Malware flera gånger 

Deltagare 16: Är den sån där blockeringsgrej eller? 

Deltagare 14: Men när passar det inte, men det känns, det passar väl i princip när som helst så länge 

det är trovärdigt 

Deltagare 13: Ja precis. Och det är det jag menar med att det här är bättre för det känns som ren 

reklam. Det här är inte någonting man råkar klicka på och ladda ner 50 virus på en gång. Eftersom det 

är bara en sponsor liksom. 

Moderator: Ja så då skulle man kunna säga att det beror på hur ofta samarbetena sker med respektive 

profil, vad innehållet består av, hur det är utformat. 

Deltagare 14: Men asså visst om det skulle vara ofta men att det är samma sponsor för då kanske det 

blir trovärdigt för då kanske personen faktiskt gillar produkten. Men om det är en ny .. 

Deltagare 16: Produkt hela tiden 

Deltagare 14: Varje vecka, då urholkas innehållet 

Deltagare 15: Det beror på, om det kanske är det här med sminket, då kanske jag vill se alla produkter 

den personen testar 

Deltagare 13: Men som den profilen jag pratade om tidigare [han jacksfilm] han brukar bara prata om 

samma produkter hela tiden, de gånger han gör det. Och jag menar, han gör det till något roligt till 

hans videos. Så folk gör ju originella saker som man inte märker har varit en produktplacering. 

Moderator: Om man tar tutorials, där det finns någon slags informationsvärde och att man lär sig 

något, hur påverkar det attityden? 
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Deltagare 14: Ja för det kan ju vara att man tänkt köpa typ en ny stekpanna, så är det någon som 

använder den och säger hur man ska använda den och hur man inte ska använda den. 

Deltagare 15: Ja det beror på. Om det passar rätt i tiden när man ska ha den stekpannan. 

Deltagare 14: Det är bra för man kan leta upp det man vill veta. 

Deltagare 16: [...]. 

Moderator: Beskriv och diskutera hur en optimal utformning av formatet skulle se ut 

Deltagare 13: Just sån här reklam behöver inte vara kort, det kan vara längre för mig.  

Deltagare 14: Ja eftersom de skapar innehåll med det 

Deltagare 13: Och det spelar ingen roll när man ser det heller för om det är med en kändis [...] 

Deltagare 15: Vissa kan vara så tröga och ska prata så länge om produkten, de kommer aldrig till 

skott  

Deltagare 13: Så länge de gör en rolig grej av det så kan det vara hur långt som helst typ 

Deltagare 15: Ja då, då tycker jag det är kul             

Deltagare 13: Ja om de bara snackar om produkten bara köp den här, den är bra, då blir det tråkigt 

Deltagare 14: Ja då blir det reklam 

Moderator: så bara recensioner är inte att föredra? 

Deltagare 16: De måste liksom testa produkten 

Deltagare 14: Jo det funkar ju om man ska leta upp någonting, men då vill man ju ha en kanal som 

gör recensioner. För om man klickar på typ PewDiePie då vill man ju se honom göra nåt konstigt med 

produkten, inte recensera den. 

 

Avslutande delen - jämförande frågor mellan formaten 

Moderator: Diskutera kring era preferenser av formaten vilket som föredras och vilket ni vill undvika 

Deltagare 14: Jo men sponsrade innehållet är mest positiva 

Deltagare 15: Ja det tycke vi väl alla 

Deltagare 14: För man kan välja att se det på ett helt annat sätt 

Deltagare 13: Och som jag sa att det är renare reklam typ, så man vet att det inte är någon konstig 

länk man råkar klicka på. [...]. 

Deltagare 14: Det känns inte lika klippt. Inte lika riktat. [sponsrat innehåll]. 

Deltagare 15: Jag gillar också det sponsrade innehållet, för det lockar mig mer. Är mer kul att titta på 

och man får se vad det är för produkt. 

Moderator: Varför är inte videoannonsering lika ... 

Deltagare 15: Då kan jag inte välja själv vad jag vill titta på. Det är bara störande, att det dyker upp 

innan mitt valda klipp. 

Deltagare 16: Ja ett riktigt störningsmoment. 
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Deltagare 14: Det tar ens tid 

Deltagare 16: Och sen behöver det inte vara relevanta grejer liksom [videoannonser]. Men tittar man 

på en YouTuber som gör sponsrat så är det ofta såhär ... följer jag Therese Lindgren som gillar smink 

då vet jag oftast att hon gör grejer med smink och det tilltalar mig. Men ska jag titta på en musikvideo 

så kan det komma upp bilreklam. Det är ju inte såhär relevant till det man tittar på och det är det jag 

tycker är irriterande med reklam som visas i början. 

Deltagare 14: För sån oriktad reklam får man på TV och Facebook ändå 

Deltagare 16: Ja precis, det är man redan mättad med  

Deltagare 13: Precis. [...]. Sån där sponsrad reklam känns som osynlig reklam på ett sätt för jag inte 

ens tänkte på att det var reklam förrän någon sa att det var reklam. Jag trodde bara att de hade fått 

jättemycket av en sak att göra något roligt med det är jag intresserad av att se. Medan såna här 

videoklipp som kommer upp innan andra klipp det är så uppenbart reklam, liksom åh nej nu är det 

reklam.  

Deltagare 16: Men även om det är reklam på såna här sponsrade videor man tittar på att personen i 

fråga som gör videon är rolig eller för att man följer personen. Då blir det såhär, man tittar ändå för att 

han kan göra nåt roligt eller hon kan göra nåt roligt i klippet som tilltalar en. Även om produkten i sig, 

man kanske inte är intresserad av produkten. 

Moderator: Diskutera kring vilket av formaten ni anser trovärdigast och helst vill få 

rekommendationer från och varför inte det andra formatet 

Deltagare 14: Trovärdigast tycker jag är de sponsrade för då får man se hur de fungerar.  

Deltagare 13: Ja de har ju liksom pratat med själva företaget i sig 

Deltagare 16: Men sen vet man ju å andra sidan inte vad företaget har sagt - det här ska du säga - det 

har man ju egentligen ingen aning om ifall de tycker produkten är bra.  

Deltagare 14: Nä reklam är alltid reklam 

Deltagare 16: Men om de testar det [...] någon kanske har jättedålig hy och sminkar sig så kanske det 

inte blir jättebra på mig för att vi inte har samma hud eller liksom även om det är en bra produkt för 

personen i fråga kanske det inte är en bra produkt för mig 

Deltagare 13: Men om man tänker på reklam i det stora hela så tycker jag fortfarande att det är bättre 

även om det är trovärdigt eller inte. För det är ännu mindre trovärdigt när man ser på modellklipp typ. 

Deltagare 16: Ja ja 

Deltagare 13: Som testar någonting och bara åh det här är jättebra, det har hjälpt mig så mycket på 

bara två dagar typ 

Deltagare 16: Ja men som MaxFactor mascarareklam på tv typ, få de här ögonfransarna typ 

Deltagare 13: Därför är det mycket bättre att se på sponsrade när de faktiskt testar 

Deltagare 16: Ja testar ja 

Deltagare 13: Eller pratar om det. Jag tycker det är kul när de pratar om de allmänt även om de inte 

testar. 

Moderator: Diskutera kring hur väl formaten kan få er att forma en köpintention 
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Deltagare 15: Sponsrat  

Deltagare 16: Ja sponsrat 

Deltagare 13: Jag har inte ens funderat på om "jag kanske ska söka upp tutorials för den här grejen på 

den här sidan som har jättemycket tutorials" men eftersom jag har sett den här videon [sponsrat 

innehåll] typ 5 gånger nu så blir det såhär, om jag behöver en tutorial någon gång så kanske jag kan gå 

in och kolla där även fast det kostar pengar. Jag får ju gratis i 30 dagar jag kanske ska börja med det. 

Deltagare 13: För med annonser då är det bara liksom, jag orkar inte kolla på det här  

Deltagare 15: Nej 

Deltagare 13: Jag bryr mig inte. Jag tänker inte ens på vad jag ser. Asså jag kommer inte ihåg en enda 

reklam som jag sett på sån där video. Förutom bilreklamer. Då vet jag inte ens vilken bil jag såg på 

[...]. 

Deltagare 15: ja jag tycker också sponsrat så man kan se hur det går till 

Deltagare 16: Ja jag känner samma. Just för man får reda på vad någon annan tycker om produkten 

och så kanske jag också tycker så. Kommer det bara som ett svep innan en video så blir det såhär okej, 

det här har de gjort [...]. 

Deltagare 14: Men sen är det också, att den personen, tar man smink liksom. Då har man väl följt den 

förut och då har väl den skapat en trovärdighet. Och då litar man på att, säger den personen att det är 

bra så kanske det är det liksom 

Deltagare 16: [...]. Sen kan jag tycka att vissa såna här reklamer som sveper in förbi innan, typ apollo, 

kan ändå fånga mitt intresse [...]. Sen såklart vissa andra reklamer spyr man på men just resereklamer 

kan jag känna, det är ändå okej. De har härlig musik, det är sol och det är såhär, det fångar mitt 

intresse. 

Moderator: Diskutera kring formatens förmågor att skapa ihågkomst dvs. få er att minnas 

innehållet/budskapet vid en senare tidpunkt. 

Deltagare 13: Jag kommer definitivt ihåg jätte många sponsrade klipp jag har sett, av YouTubers då. 

Kanske eftersom de brukar prata om samma återkommande, med ganska stort uppehåll mellan 

videorna då 

Deltagare 15: Men för att de är kända, du gillar dem, de är roliga 

Deltagare 14: Jo men det är väl så, du kanske inte kommer ihåg produkten i sig utan vad de har gjort 

med produkten och då följer det med också 

Deltagare 13: Men jag brukar komma ihåg själva produkten också . [...]. Om jag bara hade fått 

videoannonser med crunchyrolls eller pop-upannons hade jag inte kollat på det lika mycket då. 

Eftersom jag har känt till det här jättelänge, men inte orkat betala [...] men nu när YouTubers har 

börjat prata om det kan jag överväga det. 

Deltagare 15: [...] Asså oftast är det samma videoannons som kommer upp på YouTube som på TV så 

kanske man kommer ihåg det lättare, men jag är 50/50 

Deltagare 14: Man träffar brett, kombinerat liksom 

Moderator: För samtidigt har ni varit inne på att när ni ges möjligheten att hoppa över en 

videoannons 
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Deltagare 14, Deltagare 16, Deltagare 15: Så gör man det    

Moderator: Hur påverkar det möjligheten att komma ihåg? 

Deltagare 14: Dåligt 

Deltagare 16: Det kanske är sämre 

Deltagare 14: Men de kanske måste komprimera reklamen till just 15 sekunder, att man måste se de 

15 sekunderna. Och 15 sekunder, då hinner man inte lägga ifrån sig mobilen eller man hinner inte 

klicka ner 

Deltagare 16: Nä då tittar man på den  

Deltagare 14: Som om de är 3 minuter så kan man ändå gå in på nån annan sida så länge, men är de 

15 [sekunder] då kan det vara värt det 

Moderator: När det är 15 sekunder reklamfilm, tittar ni på den då? 

Deltagare 14: Det beror på hur bra den träffar. Är det såhär varmt så kommer en ölreklam fram då 

tittar man ju stenhårt. Allt handlar ju om kontext [...]. Allt handlar om humör.  

Deltagare 15: Ja relevans typ 

Deltagare 16: Jag kommer alltid ihåg alla de här IF-reklamerna, försäkringsreklamerna 

Deltagare 14: Men de är aldrig varken irrelevanta eller relevanta 

Deltagare 16: Nä men de bara är. Och någon gång kanske jag kommer behöva det där. Och kommer 

ihåg att juste IF ska jag ta den reklamen såg jag för 4 år sen liksom. Eller såhär bilreklamer. 

Deltagare 15: När kändisar är med i reklam, då kollar jag 

Deltagare 16: Ja men då fastnar man ju också lite, men det är ju för att det är en kändis och kanske 

inte reklamen i sig, eller produkten man är ute efter 

Deltagare 15: Där är Zlatan i Volvo liksom 

Deltagare 16: Åh okej då kör vi då tittar vi liksom 

Deltagare 13: [...]. Jag har verkligen tänkt på skillnaden mellan videos man tvingas se eller 

produktplacering eller sponsorer 

Deltagare 16: som man vill se 

Deltagare 13: Ja för. Jag har liksom tänkt på det här att de vill ju tjäna pengar, och jag måste utsättas 

för reklam för att kunna ge dem pengar. Och jag skulle 1000 gånger om hellre se på sponsrade videos 

då för jag tycker det är mycket roligare. 

Deltagare 15: Ja det är kul 

Moderator: Frekevensen hos formaten - hur ofta är det okej att se samma innehåll, att ta del av en 15 

sekunder reklamfilm? 

Deltagare 15: Ja du får ju upp även fast du inte är intresserad 

Deltagare 14: 2-3 gånger om dagen för samma budskap. Max alltså. Helst en eller ingen. 

Deltagare 15: Kommer den mer än 1 då kommer den ju fastna på huvudet, då kommer du komma 

ihåg den. 
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Deltagare 16: Samma reklam kan ju komma flera gånger i samma video. Som typ när man tittar på en 

film. Då kommer det upp reklam med IF typ 70 gånger i den här filmen. Då är det såhär jag har sett 

den här reklamen jag har förstått erat budskap 

Deltagare 15: Men du kommer ihåg den 

Deltagare 16: Ja det gör jag ju, men jag blir ju irriterad 

Deltagare 13: Inte fler gånger i samma videoklipp, absolut inte. Asså helst 1-3 gånger per dag.  

Deltagare 16: Ja inte mer 

Moderator: Ni är inne på att du skulle komma ihåg den, men hur skulle ni reagera? 

Deltagare 15: Skulle bli förbannad 

Deltagare 13: Ja 

Deltagare 16: Ja hur kommer du ihåg den liksom? 

Deltagare 15: Irriterad som fan, det skulle bli så jävla negativt  

Deltagare 13: kommer sitta där och bara öhhhh 

Deltagare 15: men jag skulle komma ihåg den  

Deltagare 13: men det blir ju bara dåligt för företaget också, för jag skulle bli sur så fort jag såg 

företaget så bara åhh den där reklamfilmen som kommer 50 gånger på samma videoklipp 

Moderator: Vad vill ni helst avsätta tid för att titta på, sponsrat innehåll eller videoannons? 

Deltagare 13: Sponsrat 

Deltagare 16: Jag är också inne på sponsrat 

Deltagare 14: Jag väljer ju i och för sig inte att se på sponsrat heller, då kanske det är lättare att se en 

15-sekundersreklam. Man motsäger sig själv men om man vet att det är sponsrat. Att det är tydligt 

sponsrat det känns ganska ointressant. Det är lika ointressant som en reklamfilm. 

Deltagare 13: eller så är man så lättlurad som jag och inte ens märker att det är sponsrat så därför 

tycker jag det är mycket roligare. 

Deltagare 15: Ja det är ju perfekt. Men asså jag vet inte, är tveksam 

Deltagare 14: Jag personligen skulle nog välja en 15-sekundersfilm   

Deltagare 16: Men det beror nog på vad man gör på YouTube, jag skulle nog säga sponsrat. Nu 

använder jag spotify till att lyssna på musik så det är sällan att jag lyssnar på musik, jag kan kolla på 

film men oftast är det så mycket reklam så att jag inte vill titta på film, så jag väljer en annan 

plattform. Men när jag tittar på YouTube tittar jag oftast på långa klipp, så för mig är det nog 

sponsrade klipp. Jobbigt att ha såhär 15-sekunders [videoannons] på varenda grej. 

Deltagare 15: Ja det kanske är lite jobbigt 

Deltagare 14: Då betalar man hellre en summa 

Deltagare 16: Ja men så är det ju i och för sig som på Spotify, där betalar jag ju för att slippa 

reklamen 

Deltagare 13: [...] 
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Deltagare 14: [...] 

Moderator: När föredrar ni helst att exponeras för kommersiellt innehåll? 

Deltagare 14: För mig är det ingen skillnad, det spelar ingen roll 

Deltagare 13: Ju senare på eftermiddagen desto mer okej är jag med reklam.  

Deltagare 15: Det beror på om man har bråttom kanske 

Deltagare 13: Om jag är i skolan och det är rast så vill jag se på någon rolig video vill jag hellre se 

något kortare, typ banner eller korta reklamsnuttar 

Deltagare 16: Ja det är sant 

Deltagare 13: Medan mot kvällen kan jag väl se de 30-sekundersvideorna man inte kan skippa 
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