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Purpose/Aim: 

The purpose of this essay is to find out in what way social context affects the way people watch 

televised commercial breaks. Our aim is to investigate whether social context effects the audience 

attitude towards commercial breaks. Furthermore, we also examine in what way group viewers 

differ from solo viewers regarding what activities they engage in during the break.

Material/Method: 

Our results have been generated through observations of groups of both solo- and cowievers. We 

told our controlgroups to watch a popular Swedish sitcom including commercial breaks, and then 

asked them to answer an online form regarding the breaks. We then asked a few of them to 

participate in a more detailed interview and asked them to reflect over their own habits. We made a 

distinction between the soloviewers and the coviewers answers to find out differences.

Main Results: 

We found that coviewers disliked commercial interruptions to a higher extent than solo viewers 

because of social conventions. The soloviewers didn’t particularly like the breaks more, but they 

used the breaks to do other things, while the coviewers felt forced to remain in front of the TV in 

order not to be rude to the others in the group. The study also showed that none of the viewers, 

regardless category had a particulary  good memory  of the commercials. We also found that solo 

viewers often uses the breaks to engage in other types of media than the television.

Keywords: Commercial breaks, commercial interruptions, advertising, Uses and Gratification, 

Social Facilitation, coviewing, audience study.
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Sammanfattning:
Syftet med denna uppsats är att  se huruvida det är någon skillnad mellan hur personer i sällskap och 

personer som är ensamma uppmärksammar och uppfattar reklamavbrott  i TV. Vi vill med denna 

studie undersöka om det finns ett  samband mellan hur den sociala kontexten påverkar attityder till 

reklamavbrott. Vi ska också undersöka om det finns någon skillnad mellan vilka aktiviteter 

sällskapstittare och ensamma tittare utför under reklamavbrotten och om dessa har någon inverkan 

på minnet av reklamen.

För att komma fram till våra resultat ska vi använda oss av observationsgrupper som vi delat in i två 

kategorier: ensam och tillsammans. Dessa grupper får titta på samma svenska komediserie med 

reklaminslag inbäddade, för att sedan svara på ett online-formulär med frågor kring 

reklamavbrotten. Ett antal av dessa personer väljs sedan ut för att göra fördjupande intervjuer där de 

får reflektera över sina egna beteenden. Dessa resultat har sedan tolkats med bas i Uses and 

Gratification-teorin av Denis McQuail, samt den sociologiska Social Facilitation-teorin av Robert 

Zajonc.

Resultaten visade att personer i grupp ogillar reklamavbrott i större utsträckning än ensamma tittare. 

Detta på grund av att  ensamma tittare hade en större frihet att utföra vilka aktiviteter som helst, 

medan personer i grupp blir mer låsta till skärmen på grund av sociala konventioner. De ensamma 

tittarna gillade alltså inte nödvändigtvis avbrotten mer, men sällskapstittarna var tvugna att sitta 

kvar vid TV:n eftersom att de inte ville var ohyfsade mot någon av sina medtittare. Vidare visade 

studien att varken grupptittare eller ensamma tittare hade ett särskilt  bra minne av reklamfilmerna. 

Vi fann även att  ensamma tittare i högre utsträckning än grupptittare använde sig av andra medier 

än TV:n under pauserna, exempelvis datorn eller mobiltelefonen.

Nyckelord: Reklamavbrott, reklampaus, Uses and Gratification, Social Facilitation, grupptittande, 

reklam, publikstudie. 
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1. Inledning

“Reklamfilm är den särklassigt mest uppmärksammade av alla reklamformer” skriver Lindy Lindh i 

Reklamfilmboken (1997). Samtidigt visar en relativt  färsk Sifo-undersökning att  reklamfilm är den 

reklamform som undviks mest av det  svenska folket (Sifo, Reklamundvikande i Sverige 2008). 

Detta trots att reklamfilm i jämförelse med andra reklamkanaler traditionellt har ansetts 

underhållande (O’Donohoe, 1994 s.62).

Reklamfilm har sin fördel gentemot andra reklamkanaler genom att den kombinerar visualitet, 

rörlighet och ljud vilket tilltalar flera av människans sinnen (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders 

2008 s.748). Det är också lätt att nå en bred publik genom TV-mediet, men det kräver dock både 

mycket tid och stora kostnader av företagen att producera reklamfilm (Kotler m.fl., 2008, s.748). 

Kostnaden för annonsplatserna är bland annat beroende av tidpunkt på dagen samt TV-tablån, då 

tittarsiffrorna styr kostnaderna för annonsutrymmet - ju fler tittare desto dyrare annonsplats (Så 

mycket kostar det att visa reklam i TV4). På så sätt  är det viktigt att den tilltänkta målgruppen 

uppmärksammar reklamen som visas.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Bland TV-konsumenterna uttrycks inte sällan missnöje kring reklamavbrotten vilka anses störande 

eftersom att de ofta uppkommer mitt i program (Nelson m. fl, 2009 s.160).  Dessutom har det på 

grund av nya EU – direktiv blivit tillåtet att sända fler och längre reklampauser än förr. 

(Europaparlamentet (2007) Nya regler för reklam och produktplacering i TV i kraft under 2009). I 

Sifo-undersökningen från 2008 påstår hela 74,7 procent av befolkningen att  de aktivt väljer att 

undvika TV-reklam, vilket talar för att reklamavbrott generellt sett är ett mycket ouppskattat inslag i 

våra tablåer (Sifo Research International, 2008). Samtidigt som reklampauserna ökar, verkar 

populariteten minska. 

På senare tid har intressanta indikationer visat på att reklamundvikande och minne i stor 

utsträckning påverkas av om vi befinner oss i sällskap av någon annan människa när vi tittar på TV 

eller om vi befinner oss ensamma, någonting som tidigare förbisetts inom publikforskningen. 

Studien vi talar om baseras på en undersökning utförd av Bellman, Rossiter, Schweda och Varan  år 

2012. De fann att koncentrationen vid TV-tittande i grupp sjönk markant jämfört med om man 

tittade ensam då möjligheterna som kommer med den sociala kontexten är distraherande. Detta 

stärks även av socialpsykologen Robert  Zajoncs (1968) teori som påvisar att blotta närvaron av en 
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annan person påverkar en människas prestationer. På så sätt kan vi tänka oss att om vår 

koncentration påverkas av en annan människas fysiska närvaro, påverkas även vårt beteende som en 

konsekvens av detta. Förr trodde man att människor bara var passiva mottagare av reklamen och 

kunde påverkas åt vilket  håll som helst (Gripsrud 2011 s.72). Idag tror man snarare att  människor 

själva väljer sina mediekanaler och utnyttjar sin medieexponering utefter egna behov. Påverkas vi 

av en annan människas närvaro påverkas även med stor sannolikhet de val vi gör för att tillgodose 

dessa behov (McQuail 2012). På så vis blir frågan om hur vi beter oss framför TV:n i en 

gruppkonstellation vidare intressant. 

Bellman m. fl (2012) påträffande kan ha stor relevans inom framtida publikforskning då det kan 

betyda att tittarsiffrorna inte stämmer till fullo. Tittarsiffror mäts utifrån varje enskild person som 

tittar på TV-programmet och utifrån antal tittare sätts därefter också priserna på annonsplatserna 

(MMS arbete med peoplemetermätning. Hämtad 2012-11-23). Om det som  Bellman m. fl. (2012) 

kommit fram till stämmer, att  koncentrationen på TV-reklamen till stor del dämpas av faktumet att 

tittaren befinner sig i en social tittarkonstellation, kan detta innebära att tittarsiffrorna blir 

missvisande och att TV-kanalerna alltså tar för mycket betalt av sina annonsörer. Vår uppsats är 

inspirerad av denna tidigare studie. Vi ämnar att dels utföra en undersökning gällande attityder till 

TV-reklam av personer som befinner sig i grupp respektive ensamma.  Vi vill även undersöka hur 

pass mycket tittarna minns av reklamen de sett och om tittarnas beteende under reklamavbrotten ser 

annorlunda ut beroende på social kontext.

1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad mellan människor som 

befinner sig ensamma eller i sällskap  av någon annan framför TV:n under reklampausen vad gäller 

hur de upplever reklamen, hur de beter sig under tiden samt vad de minns av den. Bellman m.fl 

(2012) hävdar att  TV-tittande i grupp påverkar det långsiktiga minnet av reklambudskap negativt. 

De säger dock att grupptittande däremot kan vara positivt om reklamen leder till en dialog mellan 

de som tittar, eftersom att en diskussion av reklamen gör att den fastnar lättare i minnet. 

Reklamfilmer har visat sig ha ett  visst  populärkulturellt värde hos ungdomar och skapar ofta 

gemensamma samtalsämnen, i likhet med andra populärkulturella fenomen så som filmer, böcker 

och mode ( Ritson & Elliott (1999), "The Social Uses of Advertising”). Vi menar att personer inom 

den yngre målgruppen bör kunna dra nytta av reklamernas populärkulturella konversationsvärde 
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och därmed uppfatta reklamavbrotten annorlunda beroende på social kontext. På så sätt vill vi 

undersöka om grupptittande påverkar individen till den grad att vi gör ett val av beteende som 

skiljer sig från någon som ser på TV ensam.

Vi vill därför ifrågasätta hypotesen framlagd av Bellman m fl., (2012) som menar att vi uppfattar 

reklam sämre när vi tittar i grupp genom att istället ange en egen hypotes; de som ser på TV 

ensamma uppfattar reklamen som mer negativ än de som ser på TV i grupp och väljer därför att 

utföra aktiviteter utanför TV:n under reklampausen, vilket försämrar deras uppmärksamhet. 

För att undersöka om vår hypotes stämmer har vi utformat tre frågeställningar som lyder:

1. Uppfattar personer i grupp reklamavbrott som mer positivt än personer som är ensamma?

2. Är det någon skillnad i hur människor beter sig under reklampauser beroende på social 

kontext?

3. Minns ensamma personer reklamen bättre än personer i grupp?

1.3 Disposition

Efter detta inledande kapitel har vi i kapitel 2 valt  att ge en överblick över tidigare forskning inom 

fältet för publikforskning då vi anser att denna genomgång hjälper till att motivera varför vi valt att 

arbeta med vår frågeställning. Först ryms under detta avsnitt en översiktlig genomgång av allmän 

publikforskningshistoria för att skapa en överblick av viktiga händelser inom detta område under de 

senaste hundra åren. Vi går vidare i kapitlet  genom att redogöra mer detaljerat för två tidigare 

upptäckter inom fältet för publikforskning som vi finner relevant för vår undersökning. Det handlar 

om två relativt nyproducerade artiklar från 2009 samt 2012. Den första handlar om hur 

grupptittande påverkar koncentrationen hos tittarna och är skriven av Bellman m fl. år 2012. Den 

andra artikeln beskriver hur reklampauser kan ha en positiv inverkan på programmet man ser på i 

och med att man avbryter en adaptionsprocess som annars hade gjort att man tappat intresset för 

programmet. Artikeln är skriven av Nelson m. fl. och publicerades år 2009.  Vi fortskrider sedan 

med att  gå igenom de teoretiska utgångspunkter som vi valt att använda för att analysera våra 

resultat. Vi kommer att gå igenom Uses and Gratification- teorin sedd ur den framstående 

massmedieforskaren Denis McQuails synvinkel. Vi går också igenom en teori kallad Social 

Facilitation Theory som bland annat är utvecklad av sociologen Robert Zajonc.

8



Därefter följer kapitel 3 som är ett metodkapitel. Här redogör vi för den metod vi använt för att nå 

fram till våra resultat, vilken har bestått i respondentundersökningar på flera olika plan. Vi har både 

använt oss av intervjuer och en enkät med både kvalitativa och kvantitativa svarsalternativ, samt 

utfört en observation på ett mindre antal människor - vår huvudgrupp. 

Därefter motiverar vi i avsnitt 4 vårt tillvägagångssätt för att nå fram till urval och material. Vi 

motiverar dels hur vi valt ut personerna för observationen och även hur vi valt ut materialet som 

grupperna skulle exponeras för. 

I kapitel 5 redovisar vi de empiriska resultat som vi samlat in vid observationstillfället, detta 

uppdelat i kategorier som går igenom de tre stegen i vår respondentundersökning, kvalitativa och 

kvanitativa enkätresultat samt miniintervjuernas resultat. 

I kapitel 6 analyserar vi resultaten i underrubriker som relaterar till vår frågeställning för att göra en 

så tydlig disposition som möjligt. 

I kapitel 7 dras därefter slutsatserna  som vi kunnat se utifrån våra resultat och analys. Slutligen 

avslutas uppsatsen med en sammanfattande diskussion där vi reflekterar över styrkor och brister i 

vår rapport samt diskuterar möjligheter till framtida forskning för att utveckla våra resultat.
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2. Teori

I följande avsnitt går vi igenom de huvudsakliga teoretiska utgångspunkterna som vi valt att 

tillämpa på vår undersökning. Dessa är vad vi baserat vår forskning på och nödvändiga för att 

förstå hur vi tolkat vårt material.

2.1 Forskningsbakgrund

2.1.1 Publikforskning genom tiderna

En stor del av medieforskningen har under de senaste hundra åren gått ut på att undersöka vilka 

effekter medierna har på oss (Gripsrud 2011, s.57). Tron på att medier påverkar våra val i livet är 

stor i samhället än idag. Reklambranschen lovar företag att  annonsering ska leda till köp av deras 

produkter, föräldrar är oroliga för att deras barn ska exponeras för våldsamma filmer och spel, och 

media ses ofta som skyldiga när det gäller att ge unga flickor och pojkar osunda ideal (Gripsrud 

2011, s.57). Det finns ingen tvekan om att medierna har påverkat oss på flera sätt. Det är dock 

viktigt att inte ge medierna i sig allt för stort ansvar då det finns många andra, mer dolda element 

som ligger bakom mediernas makt. Att ett barn blir våldsamt har förmodligen mer att göra med 

dåliga förhållanden i hemmet än att barnet tittat på en våldsam film. Det var dock detta fokus 

forskningen hade under en lång tid. Man ansåg att medierna var allsmäktiga och att publiken var en 

passiv mottagare som gjorde vad de blev tillsagda (Gripsrud 2011, s.65).  

Fram till 1940-talet bestod medieforskningen av injektionsteorier som lade stort förtroende i att 

medierna kunde påverka människor till att göra i princip vad som helst. Detta behöver inte vara helt 

felaktiga resultat  då man kommit fram till att  människor på den tiden var mer mottagliga för 

medieexponering än vi är idag. Denna teori är dock relativt irrelevant i dagens samhälle, även om 

den fick en renässans på 80-talet i och med videovåldsdebatten (Gripsrud 2011 s.66). Mellan 

1940-1970 kom en motreaktion och man ansåg plötsligt att medier inte hade någon större inverkan 

på människor såvida de inte utgick ifrån åsikter som publiken redan innehade sedan tidigare 

(Gripsrud, 2011 s.72). Under denna tid utvecklades den så kallade tvåstegshypotesen, vilken går ut 

på att mediernas påverkan på människor gick genom lokala opinionsbildare (Gripsrud, 2011 s.72). 

Teorin går ut på att starka personligheter i ett samhälle är de som påverkar vad den “mindre aktiva 

delarna av befolkningen” tycker, genom direkta samtal snarare än genom den övergripande 

mediebevakningen (Gripsrud, 2011 s.80). 
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Kring 1950-talet uppstod en ny typ av användarforskning, på engelska kallad “Uses and 

gratifcation” vilken kortfattat gick ut på att  konsumenterna var de som valde medierna för att 

tillfredsställa sina egna behov, istället för tvärtom. Vi återkommer till denna teori senare i detta 

kapitel. 

Med bakgrund av detta började forskare inom mediekommunikation och sociologi under 1970-talet 

att  utveckla receptionsteorier (Gripsrud, 2011 s.86). Fältet tog inspiration av litteraturvetenskapen 

och menade att  själva inläsandet av budskapen var viktigt, inte enbart budskapet i sig. Med ordet 

reception menade man att mediekonsumenterna i och med sitt läsande drog egna slutsatser och var 

aktiva meningsskapare i processen snarare än passiva mottagare. En människa bär på olika 

erfarenheter beroende på sin bakgrund och skapar alltså en mening av ett  budskap utifrån de 

erfarenheterna. Ett budskap säger inte samma sak till alla individer som mottar det (Gripsrud, 2011 

s.87). 

2.1.2  Nelson, Meyvis & Galak - hur reklamavborott höjer tittarupplevelsen

Ett intressant bidrag till publikforskningen om hur reklampauser kan påverka tittarupplevelsen 

finner vi i artikeln “Enhancing the Television-Viewing Experience through Commercial 

Interruptions” publicerad i Journal of Consumer Research år 2009. Där skriver Nelson, Meyvis och 

Galak (2009) om sin så kallade adaptionsteori, som innefattar att reklampausen förhöjer vår 

tittarupplevelse trots att vi ogillar den. Detta för att vi tenderar att anpassa oss till de flesta positiva 

upplevelser så som till exempel att se på TV. De menar att vi anpassar oss mer och mer till 

programmet vi ser på allt eftersom det fortskrider och vår njutning minskar där med för varje minut 

som går.  De skriver att tidigare forskning, utförd av bland andra Nelson själv, visat på att 

underhållande men monotona aktiviteter har upplevts bättre då de blivit avbrutna än då de upplevts 

kontinuerligt (Nelson och Meyvis 2008 ss 654-64) och att avbrott av dagliga aktiviteter har visat sig 

skapa ett  långsiktigt välmående (Lyubomirsky, Sheldon & Schkade 2005 se Nelson 2009). Ett 

reklamavbrott kan därför innebära ett positivt inslag då det stör vår anpassning och gör att vi efter 

varje reklampaus måste “börja om” igen och aktivt  sätta oss in i vad som händer. De menar också 

att  eftersom vi generellt sett ogillar reklam så mycket har det en positiv verkan för programmet vi 

ser på då vi blir glada när det börjar igen och tycker att det är så mycket bättre jämfört med 

reklamen vi just sett. Nelson m fl. (2009) ställer i artikeln frågan varför folk då spenderar så pass 
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mycket tid med att  försöka undvika reklamen om den faktiskt har en positiv verkan på deras TV-

tittande. 

För det första menar de att människor i regel själva inte förstår reklampausens positiva egenskaper 

och inte inser hur snabbt de anpassar sig till programmet de ser på. För det andra menar de att 

människor överdriver reklampausens negativa inverkan då de tenderar att skatta kontinuiteten i ett 

program väldigt högt . Även om de skriver; Consumers tend to enjoy a television show more when 

they are deeply immersed in it, that is, when they experience “transportation” or “flow”[...]” och 

reklampauser avbryter den upplevelsen, så överskattar man den kontinuitet som behövs för en 

tillfredställande upplevelse samtidigt  som man underskattar sin egen förmåga att väva in dessa 

avbrott som en del av programupplevelsen (Nelson, 2009 s 162).

Slutligen menar de att även om reklampauserna oftast anses vara mindre underhållande än 

programmet, bidrar de till en sammantaget varierad tittarupplevelse och kan störa alltför 

systematiska mönster som gör programmet mindre spännande. De menar dock att  reklampausens 

verkan kan ha varierande effektivitet beroende på vad det är för sorts program vi ser och hur snabbt 

vi anpassar oss till det (Nelson, 2009 s 162). Ett  mer komplext program utan tydliga mönster med 

många olika element drar mindre nytta av reklamavbrotten än ett program av motsatt  karaktär. Detta 

är även vad de kommer fram till i sin studie där de undersökt sex olika programtyper där de 

deltagande fick se programmet antingen med eller utan reklamavbrott. Efteråt gjordes en 

undersökning där de fick ranka hur pass underhållande de tyckte programmet var, varav en 

jämförelse gjordes både mellan de som sett programmet med eller utan reklamavbrott för varje 

program, men också mellan de sex programtyperna (Nelson 2009 s 162). Slutresultatet  blev i 

enlighet med deras teori att de som såg programmen med reklam upplevde dem som mer 

underhållande än de som fick se programmen kontinuerligt. De personer som såg programmet med 

reklam rapporterade inte heller in samma grad av anpassning som de som såg utan reklamavbrott 

upplevde (Nelson, 2009 s.169).

2..1.3 Bellman m fl. - hur grupptittande försämrar reklambudskapens effektivitet

Andra intressanta resultat som uppkommit  under det senaste året är att personer som tittar på TV i 

grupp är mer ofokuserade på reklamen än de som tittar ensamma. Studien som framfört dessa 

resultat heter “How coviewing reduces the effectivness of TV advertising” och är utförd av Steven 

Bellman, Anika Schweda och Duane Varan, vilka är verksamma vid institutionen för interaktiv 
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televisionsforskning vid Murdoch University samt John R. Rossiter, verksam vid School of 

Management and Marketing vid University of Wollongong. Studiens resultat  publicerades i  

Journal of Marketing Communications år 2012. 

Genom att studera laboratorieexperiment med människor som fick se på reklamfilm ensamma 

respektive i grupp var deras syfte att se till vilken grad grupptittande minskar reklamfilmens 

effektivitet (Bellman m fl.2012 363f.) Forskarnas hypotes var att grupptittande minskar det 

långsiktiga minnet av reklamfilmer, trots att  tittarna utåt sett  verkar ha full uppmärksamhet på 

skärmen. Detta på grund av Zajoncs “mere precence of other”- effekt, så kallade “social 

facilitation”. De förutspådde, med bas i en tidigare undersökning som samma forskargrupp utfört år 

2010, att grupptittande var distraherande till en sådan grad att det  långsiktiga minnet av 

reklambudskapet skulle sänkas med ca 30 procent. Detta förutsatt  att  personerna inte pratade med 

varandra, då minnet sannolikt skulle sänkas ännu mer på grund av att både det  visuella och 

ljudmässiga aspekterna av reklamen  skulle reduceras. 

För att testa sin tes utförde de laboratorieexperiment där de lät ett antal personer fördelade i två 

kategorier, ensamma och i grupp, se samma komediserie med reklamavbrott både innan, under och 

efter avsnittet. Reklamfilmerna och komediserien var tagna från amerikansk TV istället för 

australiensisk eftersom forskarna inte ville att det  skulle påverka experimentpersonerna att de 

eventuellt sett reklamfilmerna eller serien tidigare. Alla som deltog hade samma valmöjligheter vad 

gäller att undvika att se på reklamen så som att byta kanal, slå av ljudet, slå av bilden osv. Direkt 

efter experimentet mätte man vilken reklam de tagit till sig och kom ihåg tätt  inpå tillfället, för att 

sedan ringa upp de deltagande 24 till 36 timmar efter tittartillfället för att se vilken reklam de kom 

ihåg på längre sikt. 

 

De fann att grupptittandet inte hade någon effekt på minnet direkt efter programmet, men att det 

långsiktiga minnet påverkades mycket av att ha tittat i grupp. Reklamfilmerna var endast 68 procent 

så effektiva om de blivit  sedda i grupp jämfört med om de blivit sedda av ensamma tittare. Det 

visade sig att  grupptittande påverkar ihågkommandet av reklamen på ett lika negativt sätt som när 

man byter kanal på TV:n. De fann också att alla former av konversation, även om sådant som 

relaterade till reklamerna som visades, hade en negativ effekt på minnet. Ju mer de pratade, desto 

mindre uppmärksamhet ägnade de skärmen vilket ledde till att de mindes färre reklamfilmer dagen 

därpå. Värt att notera var dock att deltagarna kom ihåg den specifika reklamfilmen de talade om i 
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högre utsträckning dagen därpå. Reklamfilmer vinner alltså på att vara intressanta och värda att 

diskutera när de visas för grupptittare.

Detta resultat leder dem fram till flera  slutsatser. Dels menar forskarna att  annonsörerna borde 

anpassa tittarsiffror utifrån grupptittande då denna studie visat att grupptittande till stor del 

aveffektiviserar reklambudskap. De föreslår också att annonsörer bör effektivisera reklamen genom 

att anpassa den till huruvida personer ser på programmet i grupp eller inte, eftersom att studien även 

visade att reklamfilmer som stimulerar samtal har högre reception i grupp. Forskarna anser också att 

annonsörerna bör också kunna kräva att få betala lägre priser för annonsplatser i anknytning till 

program där grupptittande är vanligt. Resultaten i denna avhandling kan alltså, om de stämmer, 

innebära att reformer måste ske både från annonsörernas och TV-kanalernas sida. 

2.2 Teoretisk ram

2.2.1 Uses and gratification - hur vi använder medier för vår egen vinning

I sin bok McQuails mass communication theory beskriver författaren Denis McQuail den allmänna 

synen på dagens publikkoncept som “en uppmärksam, mottaglig men relativt passiv grupp lyssnare 

eller åskådare samlade i en mer eller mindre offentlig miljö”(McQuail 2010, s.398). Han påpekar 

dock att detta är en beskrivning som inte passar in i dagens nya och ständigt ombytliga 

medieklimat. I och med att ny media uppstår byts den tidigare passiva publiken ut mot en publik 

som uppmanas att involveras, engageras och reagera. McQuail anser att  publiken inte bara har en 

möjlighet att påverka och tolka mediematerialet de får ta del av utifrån sina egna preferenser, utan 

de har också en roll i att aktivt söka sig till mediekanaler som uppfyller  deras egna motiv och 

behov. Detta är basen i “Uses and gratification”- teorin, vilken McQuail har varit delaktig i  att 

utveckla under teorins renässans på 1970-talet. 

Uses and gratification-teorin uppstod som ett alternativ till “hypodermic needle”- teorin eller 

“magic bullit” som den också kallas, vilken dominerade publikforskningen på 30-talet. Hypodermic 

needle-teorin går ut på att publiken enbart är en passiv massa som det går att “skjuta” in information 

i utan att det krävs någon form av tvåvägskommunikation eller aktivt agerande hos publiken. På 40-

talet började publikforskare och sociologer ifrågasätta detta och de kunde se att publiken snarare 

gjorde aktiva val  angående vilka medium de använde och att de använde mediet för sina egna 

motiv och behov. De första upptäckterna av detta fenomen uppkom när den samhällsvetenskapliga 

kommunikationsforskaren Herta Herzog utförde undersökningar på olika mediekanaler under 1940-
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talet.  Detta för att ta reda på varför vissa grupper drogs till olika medier, med fokus på radiosända 

såpoperor och anledningen till deras popularitet. Såpoperorna sågs (och ses än idag) som ett ytligt  

fenomen med låg status, detta kanske främst för att  dess huvudsakliga målgrupp var hemmafruar. 

Det visade sig att hemmafruarna till stor del lyssnade på såpoperorna i syfte att  få moraliska råd 

och stöd, eller för att få utlopp för känslor som sorg och glädje vilket de inte kunde få på annat vis. 

De sökte alltså upp denna specifika kanal för att  göra sina egna liv bättre, för att få ett komplement 

till den kommunikation som de  kände att de saknade från sina män. 

Tjugo år senare, kring 1960-1970-talet återupptäcktes Uses and gratification-teorin.  Den har sedan 

dess utvecklats av bland annat McQuail som funnit att medieanvändning till stor del sker utefter 

medvetna val kring vad man vill uppnå med användandet.  Samtidigt är visst medieanvändande 

slumpmässigt eller invant och sker utan större eftertanke (McQuail s.425). McQuail har funnit att 

den tillfredsställelse som publiken oftast söker uppnå genom att  konsumera media inom olika 

kanaler är något eller några av de listade i figur 1.

• Underhålla relationer till andra

• Konversation och socialt utbyte

• Socialt anknytande och undvikande

• Social inlärning och identifikation med förebilder

• Att ha kontroll över medieurval

• Dela aktivitet

• Delegerat kamratskap

• Fylla ut tid

• Inramning av dagliga aktiviteter

Media gratifications sought and obtained

• Information och utbildning
• Vägledning och rådgivning
• Avledning och avkoppling 
• Social Kontakt
• Värdeförstärkande
• Kulturell tillfredställelse

•Känslomässig frigörelse
• Identitetsinformation och 

bekräftelse
• Uttrycka sina livsstil
• Säkerhet
• Sexuell upphetsning
• Fylla ut tiden

Social uses of the media
•Underhålla relationer till andra

• Konversation och socialt utbyte
• Socialt anknytande och undvikande
• Social inlärning och identifikation med förebilder
• Att ha kontroll över medieurval
• Dela aktivitet
• Delegerat kamratskap
• Fylla ut tid
• Inramning av dagliga aktiviteter

(Figur 1: Media gratification sought and obtained. McQuail 2010, s.427)

Publiken sitter ofta på någon form av förväntan när de börjar bruka ett medium, eftersom att de 

genom erfarenhet vet vad de brukar uppnå genom att konsumera en viss mediekanal. För att knyta 

an till vårt uppsatsämne skulle man kunna säga att en person aktivt väljer att sitta kvar och se 

reklamfilmen eftersom att den fyller ut tiden, eller för att den verkar i underhållningssyfte eller 

informationssyfte. Det skulle också kunna vara så att man tittar ur ett socialt syfte då reklamen kan 
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leda till samtal och analys tillsammans med personer i rummet eller för att senare kunna diskutera 

den med personer som inte var närvarande under tittartillfället. Om dessa förväntningar inte uppnås 

och tillfredsställelsen uteblir leder detta ofta till irritation hos konsumenten vilket  kan resultera i 

exempelvis lägre tittarsiffror, sämre försäljning av en produkt eller kanalbyte (när det gäller TV). 

McQuail lägger fram en modell för varför publiken väljer att bruka ett visst medium, någonting han 

kallar för “An integrated model of audience choice”. I modellen ingår både publikfaktorer och 

mediefaktorer som påverkar publiken att göra sitt  val. Publikfaktorerna innefattar bland annat 

personliga attribut så som yrke, familjeposition livsstil och inkomst. Även personlig smak och 

preferenser, generella fritidsvanor och tillgänglighet till mediet (till exempel att man befinner sig 

hemma eller i bilen), samt vilken social kontext man befinner sig i (med vänner, familj eller andra) 

spelar roll. Detta kan både påverka upplevelsen såväl som beslutet, vilket är ett relevant faktum för 

vår undersökning. Slumpen kan ofta ha en del i valprocessen också och just på grund av detta är det 

svårt att förklara exakt varför publiken gör ett visst val. Medierna har också en roll i hur publiken 

gör sitt val, bland annat genom att marknadsföra sig själva och att använda sig av schemaläggning 

och timing, exempelvis genom att lägga vissa annonser som har en relation till det program de 

sänds under för att få fler kunder.

En del i Uses and Gratification, som har stor relevans för vår forskning handlar om sociala 

användningsområden av media. McQuail ställer upp ett  schema för hur mediekonsumenter 

använder medier för deras egen sociala vinning:

• Underhålla relationer till andra

• Konversation och socialt utbyte

• Socialt anknytande och undvikande

• Social inlärning och identifikation med förebilder

• Att ha kontroll över medieurval

• Dela aktivitet

• Delegerat kamratskap

• Fylla ut tid

• Inramning av dagliga aktiviteter

Media gratifications sought and obtained

• Information och utbildning
• Vägledning och rådgivning
• Avledning och avkoppling 
• Social Kontakt
• Värdeförstärkande
• Kulturell tillfredställelse

•Känslomässig frigörelse
• Identitetsinformation och 

bekräftelse
• Uttrycka sina livsstil
• Säkerhet
• Sexuell upphetsning
• Fylla ut tiden

Social uses of the media
•Underhålla relationer till andra

• Konversation och socialt utbyte
• Socialt anknytande och undvikande
• Social inlärning och identifikation med förebilder
• Att ha kontroll över medieurval
• Dela aktivitet
• Delegerat kamratskap
• Fylla ut tid
• Inramning av dagliga aktiviteter

 (Figur 2: Social uses of the media. MqQuail 2010 s.437).
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Han menar att medier ofta används för att  till exempel underlätta social interaktion, exempelvis då 

man tittar på TV. TV- mediet bidrar då till samtalsämnen och främjar diskussion kring vad det är 

som man kollektivt  upplever som en publik. Detta kan underlätta kontakt med främmande 

människor då mediet bidrar till ett samtalsämne om någonting som inte kan ses som alltför 

påträngande (McQuail 2010 s.436). Tv-tittande kan också innebära att  det bildas en social hierarki 

inom gruppen, vilket  gör att vissa personer i gruppen har mer kontroll över medievalet än andra, 

vilket i sin tur kan medföra missnöje för delar av gruppen vilka inte får full frihet över sitt medieval. 

TV:n själv kan också bidra till en känsla av socialt umgänge, även om man är helt ensam. Den kan 

få ensamma människor att känna social kontakt bara genom att finnas i bakgrunden (McQuail 2010 

s.436). Trots detta finns det en korrelation mellan hög social kontakt i “verkliga livet” och mycket 

kontakt med media, vilket stödjer tesen om att vara en del av en mediepublik är att vara social 

snarare än asocial (McQuail 2010 s. 436). 

2.2.2  Zajonc - hur närvaron av en annan människa påverkar prestationen

Då vi studerar ett beteende är socialpsykologen Robert Zajoncs “social facilitation theory” särskilt 

intressant för denna undersökning då teorin har sin grund i både socialpsykologi och publikstudier. 

Zajonc skriver i sin bok “Experimentell socialpsykologi” (1968) om hur den sociala situation vi 

befinner oss i påverkar vårt uppförande och hur väl vi utför olika uppgifter. Han menar att blotta 

närvaron av en annan människa påverkar resultatet hos en annan människas utförande av en uppgift 

(Zajonc 1968 s 10).

Redan år 1897 utförde psykologen Norman Triplett, verksam vid Indiana University, det första 

socialpsykologiska experimentet som behandlade konkurrensens effekt på mänskliga prestationer. 

Han mätte den genomsnittliga tid det tog för testpersonerna att nysta upp tråden på ett kastspö 150 

gånger då de dels fick utföra uppgiften ensamma och sedan i grupper som tävlade mot varandra. 

Han kom fram till att närvaron av en annan människa höjer vår prestationsförmåga för att vår 

tävlingsinstinkt och motivation ökar. Då deltagarna i experimentet presterade bättre då de utförde 

uppgiften i par lade Triplett grunden till tankarna bakom ”Social facilitation teorin” (Zajonc 1968 s 

11).

Zajonc menar dock att denna påverkan av andra inte alltid verkar positivt. Med utgångspunkt i 

Gates och Allees (1933) experiment på kackerlackor påvisar Zajonc att deras prestation ökade i 
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närvaron av andra kackerlackor så länge uppgiften var enkel, men när den blev svårare och mer 

komplex minskade den å andra sidan. Kackerlackornas uppgift var att ta sig igenom en labyrint  där 

resultatet blev att det tog längre för de kackerlackor som befann sig i en grupp om 2-3 än de som 

var ensamma (Zajonc 1968 s 30). På så sätt utvecklade Zajonc Tripletts Social facilitation teori och 

menar att blotta närvaron av andra inte nödvändigtvis ökar vår prestationsförmåga, utan vår 

energinivå (Zajonc 1968 s 29). Han menar att på grund av detta påverkas vi positivt i andras 

närvaro om uppgiften vi står inför är något enkelt som vi kan väl, medan om uppgiften å andra 

sidan är svårare och mer komplex kan vi påverkas negativt istället och göra sämre ifrån oss.

Han skriver att detta beror på att då vi ställs inför uppgifter som inte är välbekanta med blir det en 

inlärningsprocess och närvaron av någon annan underlättar själva prestationen men försvårar 

inlärning. (Zajonc 1968 s. 24). Under inlärningsprocesser gör vi ofta många fel och om dessa fel 

blir fler än de rätt vi gör blir det dominant.  Zajonc menar att då vi befinner oss i närvaron av andra 

förstärks det  redan dominanta då han skriver ”ett auditorium förstärker avgivandet av dominerande 

responser” (Zajonc 1968 s. 25). Man kan därför säga att  effekterna av andras påverkan enligt Social 

facilitation teorin är beroende av två komponenter: uppgiftens svårighetsgrad och närvaron eller 

ickenärvaron av andra.

Zajonc väljer även i sin forskning att dela upp denna påverkan i två kategorier: publikeffekt  och 

samverkanseffekt. Den första kategorin handlar om påverkan då man vet att man är övervakad eller 

då det finns någon annan i rummet som bedömer ens agerande och den andra kategorin handlar om 

påverkan då en annan individ deltar och utför samma aktivitet som en själv och att dennes blotta 

närvaro påverkar beteendet (Zajonc 1968 ss 20-36). Zajonc förklarar samverkans effekten med 

bland annat ett  experiment som utförts för U.S. Army av Seidman m fl. (1957). Där studerade de 

individers förmåga att uthärda elektriska stötar då de utsattes för dem ensamma eller i grupp med 

andra som utsattes för samma stötar.  De utförde experimentet på meniga soldater och de fick själva 

öka strömstyrkan utefter vad de klarade av. Resultatet visade att då soldaterna befann sig i en 

gruppsituation tålde de en mycket större strömstyrka än då de var ensamma. På grund av att andra 

befann sig i rummet och utsattes för samma sak som den andre uthärdade soldaterna påfrestelsen på 

ett  annat sätt  då de kände ett socialt stöd samt en motivationsfaktor att göra bra ifrån sig (Zajonc 

1968 s 37). 
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3. Metod

Under denna rubrik motiverar vi våra metodval samt gör en detaljerad genomgång av hur varje 

delmoment i undersökningen har utförts.

 

3.1 Metodmotivering

För att få svar på våra frågeställningar valde vi att genomföra ett experiment. Eftersom denna 

undersökning ämnar observera en form av beteende, TV-tittande, ansåg vi med stöd i boken 

Metodpraktikan (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012), att experiment  var ett 

lämpligt metodval då de skriver “experiment är i många avseenden det bästa sättet att nå kunskap 

om kausalitet, det vill säga om orsak och verkan” (Esaiasson m. fl 2012 s.327).  I denna 

undersökning vill vi se om orsaken, om man befinner sig ensam eller i grupp gör att  man använder 

sig av och uppmärksammar reklampausen på olika sätt, det vill säga om tittarkonstellationen ger en 

specifik verkan.

 

Historiskt sett har samhällsvetenskapliga experiment använts mest inom sociologi och psykologi, 

men de förekommer idag allt  som oftast inom medieforskning, opinionsforskning och studier av 

marknadsföring och reklam. Ett experiment  går ut på att forskaren skapar slumpmässiga 

experimentgrupper som är så lika varandra som möjligt och som har så gott som precis samma 

förutsättningar, förutom gällande den variabel man väljer att sätta som variation grupperna emellan. 

Genom att utsätta grupperna för olika stimuli kan forskaren som Esaiasson m. fl skriver; 

“åstadkomma en situation där man under kontrollerade former kan “köra världen i repris” med de 

förändrade förutsättningar som man själv bestämmer” (Esaiasson m. fl 2012 s. 327). På så sätt kan 

forskaren välja att komma åt en viss aspekt. 

 

När föremålen för experimentet utsatts för det tilltänkta stimulit, samlas empiriska observationer till 

exempel i form av en enkät in. Utifrån dessa observationer utreder man sedan möjliga skillnader 

eller likheter mellan de olika grupperna. Uppkommer tydliga skillnader dem emellan kan slutsatsen 

dras att den varierande variabeln påverkar hur vi beter oss eller hur vi upplever något (Esaiasson m. 

fl 2012 ss 327-328). I denna undersökning är den varierande variabeln tittarsituationen då det är 

dess möjliga påverkan vi genom experimentet syftat finna. Inom denna metod kommer det att ingå 

både kvantitativa och kvalitativa moment.
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För att samla in empiriska observationer av vårt experiment skapade vi en internetbaserad enkät 

med noggrant formulerade frågor som behandlade våra frågeställningar. Esaiasson m. fl skriver att 

respondentundersökningar är speciellt bra när man vill finna mönster i svarsalternativen och se hur 

människor inom olika grupper skiljer sig åt (Esaiasson m. fl 2012 ss 228). Detta passade även oss 

då det var viktigt  att göra vår observationsinsamling lättillgänglig för så många som möjligt  direkt 

efter TV programmets slut.

 

Enligt Metodpraktikan (Esaiasson m fl. 2012) kan det vara bra att inte bara använda sig av en sorts 

materialinsamling, utan två för att få ett  bredare material.  Detta valde vi att  anamma genom att 

komplettera vårt  frågeformulär med mindre intervjuer via telefon för att få en djupare insikt i vad 

respondenterna tyckte och tänkte kring reklampauserna, samt för att få svar på hur de 

uppmärksammat reklamfilmerna. Individuella intervjuer är bra för att få fram dolda svar och 

värderingar som kan vara svåra att finna i färdigställda frågeformulär (Esaiasson m. fl 2012 ss 251).  

Dessa intervjuer fyllde också en viktig funktion då vi fick prata med de för intervjun utvalda 

respondenterna och kunde på så sätt få höra reflektioner kring reklampausen och 

tittarkonstellationer med deras egna ord, samt få möjlighet att  be dem utveckla sina svar på ett annat 

sätt än vad som är möjligt via en enkät. Då respondenterna befann sig på olika geografiska platser 

och vi ville intervjua alla inom så kort tidsspann som möjligt var telefonintervjuer det  bästa 

alternativet.

3.2 Experimentet

Det viktigaste för oss att få svar på genom vårt experiment var om den sociala tittarsituation en 

person befann sig i då denne exponerades för reklampausen påverkade till den grad att vi kan se 

några tendenser för hur man uppmärksammat och uppfattat reklamen på. Men även hur detta i sin 

tur påverkade beteendet. Därför blev den viktigaste varierande variabeln mellan deltagarna i denna 

undersökning om de sett  på TV ensamma eller i grupp och alla som deltog i experimentet delades in 

i någon av dessa två kategorier. I experimentet deltog totalt 45 personer varav 10 tittade ensamma 

och 35 i sällskap av någon eller flera andra.

Deltagarna i experimentet kan delas in i två observationsgrupper. För att  försäkra oss om att få 

representanter från både kategorin ensam och i grupp stämde vi först av med elva personer en vecka 

före experimenttillfället att de skulle delta och gav dem direktiv om i vilken social 

tittarkonstellation de skulle befinna sig i. 3 personer kom vi överens med om att befinna sig 
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ensamma medan resterande 8 skulle befinna sig i olika gruppkonstellationer med varandra. På så 

sätt utformade vi 3 grupper av kategorin ensam samt 3 av kategorin i grupp. De som befann sig i 

kategorin grupp  befann sig under experimentet med mellan 2-4 personer och fick själva i samråd 

med forskarna utforma sina grupper vilket gjorde att de såg med andra som de kände mycket väl. 

Dessa personer som vi sedan tidigare stämt av med kallas i uppsatsen för huvudgruppen, då det var 

dessa störst fokus vilade vid. 

Resterande deltagare fick höra om experimentet genom Facebook då båda forskarna lade upp ett 

meddelande på sina sidor en timme innan programmets start samt en påminnelse direkt efter 

programmets slut, där de som ville och planerat att se avsnittet ombads att direkt efteråt gå in och 

svara på den internetbaserade enkäten via en länk. Dessa 34 personer som vi inte stämt av med 

tidigare utan självmant valde att  svara på enkäten efter programmets gång kallar vi i 

undersökningen för Facebookgruppen. Då dessa personer inte hade några tidigare direktiv var det 

27 som befann sig i grupp medan 7 var ensamma. 

Grupper
Huvudgrupp

11 personer
Facebookgrupp

35 personer

Ensamma
3 personer

Grupp
27 personer

Ensamma
7 personer

Miniintervjuer
3 från varje kategori

Tre extra 
enkätfrågor

angående minne

Grupp
8 personer
3 grupper

Tre extra 
enkätfrågor

angående minne

(Figur 3: Observationsgrupper)

Vi utförde vårt  experiment genom att observera TV-tittare som såg ett avsnitt ur en populär svensk 

komediserie och dess tillhörande reklampaus i mitten av programmet som var ungefär 6 minuter 

långt. Ingen av de deltagande, varken de i huvudgruppen som vi tidigare stämt av med eller de i 

21



Facebookgruppen fick innan tittartillfället veta vad experimentet handlade om, varför de skulle se 

på programmet eller att  det  i själva verket var reklampausen vi var ute efter att undersöka. Detta för 

att  undvika manipulation av svaren samt för att kunna ge alla samma förutsättningar.  Experimentet 

utfördes för alla deltagande samtidigt då de såg på programmet i realtid, det  vill säga då 

programmet sändes direkt i TV. På grund av det  utsattes de också för den reklamfilm som TV4 

valde att visa där och då, det vill säga ett redan existerande stimuli och var varken förutbestämt eller 

kontrollerat av forskarna (Esaiasson 2012 s.328) Det var totalt 21 reklamfilmer som visades av 

varierande karaktär vanligt förekommande i svensk TV. 

Då vi ville undersöka hur människor beter sig då de ser på TV i sin naturliga miljö var det viktigt att 

alla deltagande själva fick välja plats för sitt tittande och fick befinna sig hemma hos sig själva eller 

en god vän där de kände sig bekväma. De fick också själva  bestämma vilka de skulle se 

programmet med, för att göra det så naturligt som möjligt. Även huvudgruppen som vi stämt av 

med sedan tidigare fick i samråd med forskarna forma sina egna grupper på basis att de kände 

varandra väl sedan tidigare och brukade se på TV tillsammans.  Innan programmet startade talade vi 

noggrant om för huvudgruppen som var den av de två grupperna som visste att de deltog i ett 

experiment redan innan, att  de var fria att göra vad de ville under programmets gång. För att  de inte 

skulle förstå att det var deras beteende vi var ute efter, gav vi inga som helst direktiv till någon av 

grupperna om vad de fick eller inte fick göra under tiden, utan vi bad dem bara att  “se på Solsidan 

precis som du brukar göra och svara sedan på vår enkät”. Under programmets och reklampausens 

gång utgår vi från att  alla deltagare hade möjlighet att utföra samma sorts enklare aktiviteter med 

TV:n och sin fjärrkontroll, vilka bör vara möjligt med en fullt fungerande TV så som att byta kanal, 

sänka volymen, zappa m.m. Vi utgår också från att alla kunde välja att  lämna TV:n och/eller att 

sysselsätta sig med annat under experimentets gång om de så önskade. På så sätt anser vi att alla 

deltagare under experimentet  hade samma förutsättningar förutom möjligheten att prata med någon 

annan som fysiskt befann sig i samma rum som denne. 

3.3 Frågeformulär

För att samla in empiriska observationer av de deltagandes upplevelser skapade vi ett 

internetbaserat frågeformulär som deltagarna i både huvudgruppen och Facebookgruppen efter 

programmets slut ombads svara på. Frågeformuläret skapade vi genom Google Docs egna 

enkätfunktion. Denna enkät såg exakt likadan ut för både huvudgruppen och Facebookgruppen med 

undantag för formulärets tre sista frågor som behandlade vad de mindes av reklamen. Den länk som 

22



skickades ut till huvudgruppen via e-mail gjorde att de kom till den upplaga av enkäten där dessa tre 

frågor rörande minnet var borttagna. Dessa togs bort då fokus kring vad de mindes skulle läggas 

senare vid intervjuerna där de kunde reflektera över sitt beteende. Att fråga denna grupp samma 

fråga direkt efter programmet då de fyllde i enkäten skulle kunna manipulera deras svar vid den 

kommande intervjun då minnet av något  man en timme senare inte skulle komma ihåg kan 

förstärkas av att skriva ned det. För Facebookgruppen däremot som inte deltog i någon intervju var 

dessa svar intressanta redan i formuläret då de kunde jämföras med huvudgruppens intervjuer 

senare. Därför frågade vi Facebookgruppen om de mindes någon reklam från reklampausen samt i 

så fall vilken och varför de trodde att de mindes just den. 

Totalt formulerade vi 16 frågor för Facebookgruppen och 13 för huvudgruppen som behandlar våra 

frågeställningar och med vars hjälp vi ämnade svara på dessa med (Se bilaga 3). Av dessa var 3 

frågor uppgifter om respondenten själv som “kön”, “ålder” och “namn”. Att fylla i sitt namn var till 

skillnad från de andra personliga frågorna dock inte obligatoriskt, vilket gjorde att de som ville vara 

helt anonyma fick möjlighet  att vara det. Efter dessa frågor, frågade vi om respondenten sett på TV 

ensam eller i sällskap av någon och i så fall hur många personer sällskapet utgjordes av. Vad 

respondenten svarade på denna fråga avgjorde sedan vilken av de två kategorierna ensam eller i 

grupp som dennes svar delades in i under analysen.  Efter detta frågade vi respondenterna om han 

eller hon sett ett avsnitt ur programmet tidigare, vilket kan vara viktigt att veta i enlighet med 

Nelsons (2009) teori då människor tenderar att anpassa sig lättare till sådant de sett tidigare då det 

blir ett igenkänneligt mönster, och därför kan det också tänkas att de beter sig annorlunda. 

Efter dessa inledande frågor fick respondenterna svara på huvudfrågorna som tematiserats efter 

frågeställningarna. Frågorna var av olika karaktär beroende på vad för typ av svar vi behövde få ut 

av dem. Av dessa var 3 frågor av rankningskaraktär där respondenterna fick ange vad de tyckte 

passade in bäst på en skala mellan antingen bra till dåligt, eller hela till inte alls. En av dessa var 

“Anser du att  du tittade uppmärksamt på TVn under reklampausen?”, där respondenterna fick välja 

mellan att svara all reklam, nästan alla reklam, ungefär hälften, knappt något eller inte alls. Dessa 

frågor användes då respondenterna behövde ta ställning men där svaren kändes begränsade till den 

grad att de inte behövde uttrycka en ny sorts upplevelse. Av dessa alternativ kunde de bara välja ett. 

För att undersöka vår frågeställning “vilka aktiviteter som spelar in i hur man uppfattar reklamen” 

valde vi att använda oss av 4 flervalsfrågor där svarsalternativen var begränsade och bestämda av 
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forskarna men där respondenterna kunde välja flera svarsalternativ om de ansåg att flera svar 

passade. En av dessa var “Under reklampausen, gjorde du något av följande?” där respondenterna 

kunde välja mellan att  svara att de hade zappat, bytt kanal, sänkt TV:n volym, stänkt av ljudet, gjort 

något annat eller ägnat sig åt dem allihop. Vi använde oss av flervalsfrågor vid frågor där vi ville 

begränsa svarsmöjligheterna till ett visst antal aktiviteter, men där det var fullt möjligt att en och 

samma person utförde flera av dem samtidigt eller en åt gången. 

I Facebookgruppens frågeformulär formulerade vi också fyra öppna frågor där respondenten fick 

beskriva sin upplevelse med fri text. 3 av 4 frågor av denna karaktär var till skillnad från de slutna 

frågorna inte obligatoriska att  svara på, då de kan anses mer ansträngande att svara på vilket kan 

göra att människor helt väljer att inte delta. Detta ville vi undvika då vi behövde så många svar vi 

kunde få, även om det i sin tur genererade ett  bortfall av svar vid dessa frågor. I huvudgruppens 

frågeformulär var endast de två första av dessa fyra med då de resterande två behandlade frågor om 

vad de mindes av reklampausen vilket vi för denna grupp valt  att välja bort enligt tidigare 

motivering. De två öppna frågor som dock var detsamma för båda grupperna var frågorna “Det var 

reklaminslag i programmet, vad tyckte du om det?” samt “Tror du att du hade uppfattat avsnittet 

annorlunda utan reklampaus? Hur?”. Svaren till dessa frågor fick respondenterna uttrycka med egna 

ord då det var frågor där vi främst var intresserade av deras personliga intryck och reflektioner. Vi 

ansåg att det var viktigt  att svaren på dessa frågor inte var begränsade till en redan bestämd mening 

då en viktig del av resultatet var hur respondenten valde att uttrycka sig. De två andra öppna 

frågorna som Facebookgruppen fick svara på var frågor där respondenten med egna ord fick skriva 

ned vilken reklamfilm denne mindes och varför man mindes just den. 

Då vi sammanställde dessa frågeformulär kodade vi först  alla slutna frågor, det vill säga alla de 

frågor där respondenten var tvungen att välja ett eller flera redan bestämda svaralternativ. Då alla 

svarsalternativen för dessa frågor var begränsade kunde vi systematiskt genom att  använda oss av 

tabeller räkna ihop  hur många av respondenterna som svarat vad och därigenom få ett resultat. Då 

vi kodade de öppna frågorna, där respondenterna skrivit sina svar i fri text, fick vi gå annorlunda 

tillväga. Då de två öppna frågorna som gällde för båda grupperna handlade om en 

attitydundersökning valde vi att  tematisera svaren och dela in dem i kategorierna positiv, ganska 

positiv, neutral, ganska negativ och negativ utifrån hur de valt  att formulera sig och på så sätt  få 

fram ett resultat gällande attityder. Vad gäller de två öppna frågorna i Facebookgruppens formulär 
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gällande minne kunde vi på grund av de få svar vi fått på dessa enkelt  se över dem och få reda på 

möjliga likheter eller tendenser. 

3.4 Miniintervjuer

För att få svar på vår tredje frågeställning kring vad personerna i experimentet mindes och tog till 

sig av reklampausen, frågor som kan vara svåra att besvara väl i ett frågeformulär, valde vi att 

komplettera det genom att använda oss av miniintervjuer. Vi tog även tillfället i akt att  låta dessa 

intervjupersoner  reflektera djupare över hur de själva brukar bete sig under reklampauser, varför, 

om de betedde sig som vanligt även denne gång och om eller hur de själva tror att närvaron eller 

ickenärvaron av en annan människa påverkat dem. Detta gav oss mer utvecklade svar att 

komplettera och jämföra med de kortare svar vi fått genom frågeformuläret. Vi har valt att kalla 

dessa personliga intervjuer för miniintervjuer då de varade i ungefär 5 minuter per person  och 

endast innehöll ett fåtal frågor. För att  dessa intervjuer skulle kunna hållas vid en så ungefärlig 

tidpunkt som möjligt för alla intervjupersoner valde vi att göra dem via telefon. Detta fungerade bra 

då intervjuerna skulle vara av kortare slag. Vi intervjuade totalt  6 personer ur huvudgruppen, 3 

personer ur varje kategori, som vi sedan tidigare stämt av med att de skulle delta i en efterföljande 

intervju ungefär 1 timme efter programmets slut. Alla de 3 som befunnit sig i grupp var dock i olika 

grupper och bör därför inte ha haft samma tittarmiljö. Då vi planerade våra frågor ville vi intervjua 

lika många ur varje kategori för att få en jämn fördelning. Eftersom det  endast  var 3 som tittade 

ensamma valde vi att  intervjua alla dessa och sedan genom lottning ta ut 3 personer från de som sett 

i sällskap, 1 ur varje grupp som vi skulle intervjua. 

Som förberedelse inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide där vi använde oss av öppna 

frågor som skulle uppmuntra till utvecklande svar. Två frågor som bland annat användes är “Minns 

du någon reklam och varför tror du att du minns just den?” och “Tror du själv att  du hade betett dig 

annorlunda om du sett programmet och reklamen med någon annan/ensam?”. 

Den första personen ringde vi upp 50 minuter efter programmets slut och den sista ytterligare 25 

minuter senare. Under samtalen användes mobiltelefoner med inspelningsfuktion, vilket gjorde att 

alla samtal kunde dokumenteras och sedan transkriberas var för sig. Med hjälp av de transkriberade 

telefonintervjuerna kunde vi få en tydlig överblick av intervjuerna, se på möjliga skillnader eller 

likheter i intervjupersonernas svar, samt plocka ut intressanta citat.
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4. Urval och material
I följande avsnitt beskriver och motiverar vi det urval av material vi gjort. I vår undersökning har 

vi använt oss av observationsgrupper. Valet av program och reklamfilmer motiveras också, samt 

metodreservationer.

4.1 Huvudgrupper

Våra huvudgrupper, bestod av 11 personer i åldersspannet 19-24 år. Personerna har olika kön och 

bakgrund, men de har alla  gemensamt att  de påbörjat en eftergymnasial utbildning och är i ungefär 

samma ålder. Vi valde just detta åldersspann då vi antog att den yngre delen av populationen har en 

större förkunskap om reklam i dess olika former och därför också kan generera mer utförliga 

resultat (O'Donohoe 1994 s.56). Dessutom har det visat sig att reklamfilmer ofta genererar ett 

gemensamt samtalsämne hos unga, precis som kring andra populärkulturella fenomen, ett faktum 

som också skulle stimulera våra resultat (Ritzon and Elliot, 1999, s.269) 

Det sägs att det är mycket viktigt att  urvalet av experimentgrupper ska ske slumpmässigt för att 

försäkra ett opartiskt resultat (Esaiasson, 2012 s.327). Vi har dock varit  tvungna att till viss del 

bortse från detta faktum i vår undersökning eftersom att vi använt personer inom våra privata 

nätverk. Eftersom att de personer som under experimentet skulle befinna sig i våra huvudgrupper 

och därmed placeras in i olika sociala tittarkonstellationer lade vi stor vikt vid att  de som skulle ingå 

i dessa grupper redan sedan tidigare skulle vara bekanta med varandra. Detta för att skapa en så 

naturlig miljö som möjligt under experimentet. Det skulle också vara möjligt för dem att vistas i 

sina hemmiljöer, även detta för att  skapa ett så trovärdigt scenario som möjligt. På grund av detta 

ansåg vi som forskare att vi behövde använda oss av personer vi redan kände för att vara säkra på 

att  kunna skapa dessa miljöer och tittarkonstellationer på ett korrekt sätt  samt ha god kontroll över 

dem. Att istället använda sig av slumpmässigt utvalda personer som inte kände varandra skulle 

försvåra ett kontrollerande av att experimentet skedde i en naturlig miljö för alla deltagande vilket 

skulle kunna manipulera svaren på ett felaktigt sätt. Då vi inte heller hade någon möjlighet att 

erbjuda de deltagande i experimentet  någon form av ersättning kunde vi vara säkrare på att  få ett 

helhjärtat deltagande av våra bekanta än att försöka få andra vi inte kände att ställa upp. De grupper 

vi i samråd med de deltagande i huvudgruppen skapade såg ut som följande: 

Grupp 1: En person som tittat ensam, ålder 24. Vistades under experimentet i sin lägenhet.
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Grupp 2: En person som tittat ensam, ålder 21 år. Vistades under experimentet i sin lägenhet.

Grupp 3  En person som tittat ensam, ålder 22 år. Vistades under experimentet i sin lägenhet.

Grupp 4: Två personer, 19 och 20 år. Vistades under experimentet hemma hos en av personerna. 

Grupp 5: Tre personer, ålder mellan 20-21 år. Vistades under experimentet hemma hos en av 

personerna.

Grupp 6: Tre personer, mellan 21-24 år. Vistades under experimentet i deras gemensamma 

korridorskök. 

4.2 Facebookgruppen

Facebookgrupperna valdes ut genom att båda forskare skickade en förfrågan via det sociala 

nätverket Facebook om att titta på den utvalda komediserien under den utsatta tiden. Urvalet i 

Facebookgruppen var slumpmässigt  i viss utsträckning då vi inte aktivt valde ut exakt vilka 

personer som skulle svara på enkäten. Dessa personer deltog alltså utan tidigare bestämmelser eller 

kännedom om experimentet. Förfrågan att delta begränsades dock till forskarnas bekantskapskrets 

då endast de som accepterats som “vän” med forskarens facebookprofil hade möjlighet att  se 

meddelandet. I denna förfrågan ombads de efter programmets slut  att sedan fylla i ett frågeformulär 

via Internet. Då meddelandet kunde ses av personer i alla olika åldrar blev det även en spridning av 

åldern bland dem som svarade. Dock var de allra flesta av respondenterna till stor del i samma 

ålderskategori som personerna i huvudgruppen. Genom att ha denna facebookgrupp kan vi dra mer 

generella slutsatser än om enbart de elva respondenterna i huvudgruppen skulle ha svarat på 

frågorna. 

4.3 Programval

Vi valde ett avsnitt av den svenska humorserien Solsidan som program för vår huvud- och 

facebookgrupp att titta på. Solsidan sänds av TV4 klockan 20.00 på söndagar. Vi valde delvis 

programmet då det hade en bra sändningstid då söndag kväll är en tid då många väljer att se på TV. 

Vi valde också programmet för att det innehar hög popularitet  bland det svenska folket och har 

bland det högsta tittarsiffrorna, ca 2 miljoner tittare per avsnitt och är endast slaget av 

Melodifestivalen samt Kalle anka och hans vänner på julafton (MMS Årsrapport 2011 [Hämtad 

2012-12-23]). Vi ansåg även att programmet är relativt könsneutralt då det inriktar sig på att göra 

satir på både kvinnor och mäns vardagliga problem. Även om skådespelarna i serien är över trettio 

år och programmet kretsar kring vardagslivet i ett villaområde på Saltsjöbaden i Stockholm har 

tittarsiffror visat att programmet har hög popularitet inom den yngre målgruppen, vilket passar då 
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både våran huvud-och facebookgrupp är relativt unga och därför bekanta med programmet. Vi 

menar att ett  alltför okänt program ökar programmets kompexitet och skulle kunna påverka tittarna 

så att de antingen tittade mer eller mindre uppmärksamt än vad de gör på ett programkoncept som 

de känner till (Nelson 2009,  s.162). Avsnittslängden har ett snitt på ca 22 minuter men sänds på 

TV under ett genomsnitt av 30 minuter då det ingår en ca 6 minuter lång reklampaus i mitten, Det 

är denna reklampaus vi baserat vår undersökning på.

4.4 Reklamfilmer

Vad gäller vilka reklamfilmer de deltagande i experimentet skulle utsättas har vi inte kunnat göra 

något aktivt urval själva utan helt enkelt fått foga oss efter vilka reklamfilmer som sändes just 

denna söndag kväll. Vi menar dock att detta enbart är positivt  då våra egna personliga 

smakpreferenser inte har haft någonting att göra med urvalet utan att  det  skett  helt slumpmässigt 

och därför kan säkerställa ett opartiskt resultat. Reklampausen startade 14 minuter in i programmet 

och pågick i 6 minuter, vilket betyder att pausen utgjorde ca 20% av den totala programtiden. Det 

visades totalt 21 reklamfilmer med ett snitt på ca 35 sekunder per film, även om några var kortare 

och några längre. Programmets sponsorer, Gnosjö Konstsmide och Enkla Elbolaget visades både i 

början och slutet av reklampausen och fick alltså dubbelt så mycket exponering som de andra 

reklamfilmerna. Värt att anmärka är också att Volvo sände samma reklam två gånger under 

reklampausen och därför fick även de extra exponering. 

4.5 Metodreservationer

I denna undersökning kan vi inte garantera ett resultat som är representativt för hela populationen 

eftersom att vi valde att använda oss av ett tillfällighetsurval för att samla våra respondenter. Dessa 

är alltså inte representativa för befolkningen i stort och inte heller för de del av populationen som 

faller inom vår urvalsram, universitetsstuderande ungdomar mellan 18-25 år. Detta för att vårt 

urval, på grund av begränsade resurser inte kunde överstiga ett så pass högt antal respondenter att 

de kan garantera ett representativt resultat (Esaiasson m fl. 2012 s.187). Efter att vår empiriska 

undersökning färdigställts kunde vi se att svaren från den ena kategorin, personer som tittat i grupp, 

var betydligt högre än de som tittat själva vilket gör att resultatet har en överrepresentation av 

personer som tittat i grupp. Vi måste dock förstå att  detta kan bero på att  flera av personerna som 

svarade i grupp tittade tillsammans och därför befann sig i samma grupper. Det handlar alltså inte 

om tre gånger så många olika grupper utan att flera av personerna i samma grupp har svarat på 

enkäten och därmed också ger liknande svar.
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För att garantera hög reliabilitet var vi också tvungna att behandla en del komplikationer gällande 

bortfall i vårt empiriskt insamlade material (Esaiasson m fl. 2012, s.63). Exempelvis hade en del 

personer i kategorin ensam valt att se på programmet i sin dator och därför kunnat använda 

annonsblockerare vilket ledde till att de inte blev exponerade av reklamen över huvud taget. Dessa 

resultat behövdes räknas bort. En person svarade inte på enkäten i huvudgruppen och denna person 

föll därför bort vilket gav oss ett slutresultat på 11 respondenter i huvudgruppen.

Värt att påpeka är också att vi utförde denna undersökning med personer boende i Sverige med 

svenska reklamfilmer vilket gör att det finns en möjlighet att  de sett rekamfilmerna tidigare, 

någonting som kan komma att påverka resultatet något. I Bellman m. fl (2012) använde de sig av 

amerikanska reklamfilmer men australiensiska försökspersoner, vilka alltså aldrig sett 

reklamfilmerna förut. Anledningen till att vi valde att använda ett svenskt program och svenska 

reklamfilmer var att vi ville att tittarupplevelsen skulle vara så naturlig och bekant som möjligt för 

att skapa trovärdiga resultat. 
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5. Resultat

Under denna rubrik presenterar vi de resultat som framkom genom våra  empiriska 

undersökningar. Resultaten presenteras inom kategorier som relaterar till våra frågeställningar. 

5.1 Uppmärksamhet

Vi lyckades samla in 35 svar på vår enkät av personer som tittat på programmet i kategorin grupp. 

Av de personer som sett på programmet i kategorin ensam fick vi in 10 svar. Resultaten som vi fick 

in på våra flervalsfrågor via enkäten, alltså de som inte var öppna, visade att  samtliga av 

respondenterna i båda kategorierna någon gång sett  programmet tidigare och var alltså bekanta med 

dess upplägg och handling. I enkäten frågade vi till en början vad var och en tyckte om avsnittet 

efter att ha sett det. På så sätt kunde vi se hur de uppfattade programmet som helhet. De hade fem 

svarsalternativ att välja mellan vilka var: mycket bra, bra, okej, dåligt och mycket dåligt. De flesta 

av respondenterna i båda kategorierna var positivt inställda till programmet och svarade att  de 

tyckte att  det var bra, mycket bra eller helt  okej. Endast en av respondenterna i grupp tyckte att 

programmet var dåligt, och samma resultat  fanns också hos de ensamma där en person svarade att 

programmet var dåligt och resten svarade positivt.

För att ta reda på graden av uppmärksamhet som deltagarna ägnade åt reklamen och om de faktiskt 

såg på TV:n under reklampausen eller förflyttade sin uppmärksamhet till något annat ställde vi 

frågan ”Anser du att du tittade uppmärksamt på TV:n under reklampausen?”. De svarsalternativ 

som erbjöds var: All reklam, Nästan all reklam, Ungefär halva, Knappt något, Inte alls. För att 

kunna göra en intressant jämförelse och se om denna kategoris uppmärksamhet förändrades då 

reklampausen kom från då avsnittet visades frågade vi även frågan ”Anser du att  du tittade 

uppmärksamt på TV:n under avsnittets gång?”. Samma fem svarsalternativ erbjöds även i denna 

fråga. En majoritet av de som befann sig i grupp tittade uppmärksamt på hela eller nästan hela 

programmet. När vi sedan vänder fokus mot reklampausen ändras resultatet drastiskt. På frågan om 

vilken grad av uppmärksamhet respondenterna hade givit reklamfilmerna fick vi resultatet att ingen 

av personerna i grupp hade tittat uppmärksamt på all reklamfilm. Den största majoriteten, 30 av 35 

svarade att de inte hade tittat alls eller att de knappt  tittat något. Resterande respondenter, fem 

stycken, svarade att de hade sett ungefär halva eller nästan allt.
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(Figur 4: Uppmärksamhet under reklamavbrott och program, grupp)

Bland de ensamma såg vi liknande tendenser. Samtliga 10 respondenter svarade att de tittat 

uppmärksamt på hela eller nästan hela programmet. När vi frågade om reklampauserna blev 

resultatet omvänt och fyra personer svarade att de inte tittat alls på reklamen, fyra svarade att  de 

knappt tittat något och två personer svarar att de tittat på ungefär hälften. Alltså svarade ingen i 

någon utav grupperna att de tittat på hela eller nästan hela reklampausen.

(Figur 5: Uppmärksamhet under reklamavbrott och program, ensam)

Vad riktades då denna uppmärksamhet på istället under reklampausen? För att få reda på det frågade 

vi om de ägnade sig åt några andra aktiviteter under reklamens gång förutom att titta på TV:n. För 

att  kunna göra en jämförelse frågade vi också om personerna ägnat sig åt någon annan handling 
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under programmets gång. På frågan om de utförde andra handlingar än enbart att titta på 

programmet svarade personerna som tittat i grupp följande; tio stycken hade använt mobiltelefonen, 

fyra stycken hade använt datorn, tre respondenter hade lämnat rummet medan 12 stycken inte  hade 

utfört någon annan handling än att titta på programmet. Det betyder alltså att mer än hälften av 

personerna utförde någon annan handling än att enbart titta uppmärksamt på programmet när de 

befann sig i ett sällskap. Bland personerna som var ensamma var svaren att fyra personer höll på 

med mobilen, fyra satt vid datorn, en pratade med någon annan och en lämnade rummet. Samtliga 

respondenter utförde alltså någon annan handling än att enbart titta på programmet.

Under reklamens gång blev resultatet följande för personerna i grupp;  19 personer svarade att de 

använt sin mobiltelefon, sex personer hade använt en dator, en klar majoritet, 25 personer, hade fört 

konversation med varandra, två personer valde att ta en toalettpaus, 12 personer lämnade rummet, 

sex personer utförde vardagssysslor, fem svarade “annat” och endast en person gjorde ingenting 

annat än att se på reklamen.

(Figur 6: Aktivitet under reklampaus, grupp)

Bland de ensamma svarade fem personer att de höll på med mobilen, sex personer sa att de ägnade 

sig åt datorn, två att de pratade med någon annan (troligtvis i telefon), en gick på toaletten, två valde 

av någon anledning att lämna rummet, en passade på att sköta vardagssysslor och två personer 

menar att de ägnade sig åt något annat som inte fanns med bland våra svarsalternativ. Samtliga 

personer ägnade sig alltså åt  någon eller några andra aktiviteter än att  titta på reklamavbrottet. Vi 
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kan se att man gärna lägger sin uppmärksamhet på andra medier, många gånger flera av dessa 

samtidigt. 

(Figur 7: Aktivitet under reklampausen, ensam)

En fråga som ställdes angående programmet var också huruvida respondenterna hade påverkat TV:n 

på något vis genom att exempelvis byta kanal, zappa, stänga av ljudet eller liknande. De 

svarsalternativ de fick var om de hade zappat mellan olika kanaler, om de bytt kanal för en längre 

tid, om de sänkte TV:ns volym, om de stängde av ljudet på TV:n helt och hållet eller om de gjorde 

någon annan aktivitet som inte fanns med i svarsalternativen. Ingen av de tillfrågade i grupp hade 

utfört någon sådan handling under programmet. Medan ingen person hade gjort  det under 

programmets gång så var det under reklampausen tre stycken som zappade, 11 stycken som sänkte 

TV:ns volym och en som tryckte på “mute” och därmed stängde av TV:ns ljud helt och hållet. 

Fortfarande var det en majoritet som inte gjorde något av följande, 19 stycken svarade att de inte 

gjort någonting av ovanstående.

Bland de ensamma fick vi svaret att under avsnittets gång var det endast en som påverkade TV:n på 

något sätt, genom att klicka på mute, alltså stänga av ljudet. När vi frågade samma fråga med 

samma svarsalternativ gällande reklampausen var däremot svaret att aktiviteten var något högre. Vi 

fick veta att en person bytte kanal under längre tid och två sänkte volymen på TV:n, samt att  en 

satte på mute.
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Vi frågade personerna som deltog i facebookgrupperna huruvida de mindes någon eller några av 

reklamerna, och i sådana fall vilka. Vi fick svaret att en av sju mindes någon eller några av 

reklamerna i ensam-kategorin, medan 6 av 27 mindes någonting i kategorin grupp. Detta visar alltså 

att  minnet direkt efter programmet var mycket dåligt bland respondenterna. Som svar på vilka 

reklamfilmer som personerna mindes fick vi relativt skiftande svar. De flesta hade olika anledningar 

till att minnas reklamen. De reklamer som blev ihågkomna var SPP, Comviq, Volvo, Wolkswagen, 

Allt Faller och Kappahl. Motiveringarna till varför personerna mindes reklamerna hade till stor del 

att  göra med att de hade positiva konnotationer till märket eller vissa element i reklamfilmen. 

Personen som minns SPP gjorde det därför att den innehöll katter, någonting som personen skrev att 

hen gillade. Personen som mindes Comviq tyckte att den var rolig. Musiken verkar också spela stor 

roll då flera av personerna svarade att de mindes reklamen på grund av musiken. 

5.2 Attityder till reklamavbrott beroende på tittarkonstellation

5.2.1 Grupp

Vår första fråga som ställdes där ett fritt  svar tilläts och därmed blev mer kvalititativ i sin karaktär 

löd “det var reklaminslag i programmet, vad tyckte du om det?”. Vi har valt att dela in de valfria 

svaren i kategorier beroende på vilken grad av negativitet eller positivitet  i relation till frågan vi 

anser att de speglar. Skalan sträcker sig från positiv till negativ. De svar som vi insamlat visar att 

ingen av de 35 respondenterna i grupp kan sägas vara mycket positiva till det  faktum att det visades 

reklamavbrott i programmet. Fem personer har vi bedömt som positiva, med svar som exempelvis 

“jag har inget emot det, kan känna att det hör till lite i konceptet  med Solsidan”. Mellan 

kategorierna “ganska positiv” och ”neutral” har det varit  svårt att  se en distinkt skillnad, men vi har 

definierat svar i stil med “inte lika störande som jag brukar tycka. Också skönt att få en paus från 

några irriterande karaktärer i Solsidan.” som ganska positiva, medan svar som exempelvis “Kollade 

inte på reklamen, låg i sängen och tänkte på annat men TV:n var på.” bedömdes vara neutrala. Vi 

bedömde att  tre personer kunde ses som ganska positiva och tre personer kunde ses som neutrala. 

Två stycken bedömdes vara ganska negativa, medan hela 12 stycken bedömdes vara negativa. 

Distinktionen gjorde vi genom att mäta aggressiviteten i tonen hos respondenterna. De som enbart 

var ganska negativa svarade saker som “ogillar reklam så byter oftast kanal” medan de som var 

mycket negativa svarade med ordval som “hatar reklam!!!”, “värdelöst” eller “jobbigt avbrott som 

alltid”.
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Sammanfattningsvis kan sägas att majoriteten var antingen negativ eller neutral. Dock var fler 

positiva än ganska negativa. Antingen var man väldigt  mycket emot eller i någon form av gråzon. 

De som ansåg att reklampausen var positiv var generellt bättre på att motivera varför, exempelvis 

svarade en respondent “jag reagerar inte speciellt mkt på det, vad spelar det för roll om det är 

reklaminslag egentligen? Tycker folk överdriver så himla mkt...”. De som ansåg att reklam var 

någonting dåligt motiverade det ofta med att den var för lång, eller att det förstörde rytmen i 

programmet. De som svarade negativt var också mindre benägna att svara motiverat och utförligt 

och många av svaren bestod i korta meningar så som “dåligt”, “värdelöst” och “hatar reklam!!!”. 

Den andra öppna frågan som ställdes löd “tror du att du hade uppfattat avsnittet annorlunda utan 

reklam? Hur?”. Vi använde här samma skala som på föregående fråga där vi gick från positiv till 

negativ. Till skillnad från den tidigare gruppen var det här en person som vi ansåg vara positiva till 

hur de skulle uppfattat programmet utan reklamavbrott. Denne person svarade:

“Det kanske jag hade, men efterom det alltid har varit paus mitt i solsidan så känns det inte 
som något jobbigt och dessutom har man tid att pussas med sin flickvän då :)”

Denne respondent var alltså positiv dels för att denne var van vid att det ingick reklampauser i 

programmet och såg det som en del av konceptet, dels för att reklampausen tillät personen göra 

någonting annat, i detta fall någonting socialt och fick alltså reklamen att bli någonting positivt för 

sig själv. Den största gruppen, 15 av 35 svarade någonting som vi tolkade som neutralt. Svaren 

handlade till stor del om att respondenterna svarade att de inte tror att de hade påverkats alls av att 

programmet skulle ha saknat reklam. Som en svarsperson skrev: “Nej det tror jag inte, möjligen att 

det skulle kännas kortare”. Vid denna fråga var det sex stycken som valde att  inte skriva ett svar och 

vi har även räknat dem som neutrala.

Den näst största gruppen, 10 av 35, var de som vi har räknat som ganska negativa. Svaren i denna 

kategori består till den största delen av personer som anser att reklamavbrotten förstör programmets 

flöde och att  det är ett störande moment som gör att man tappar koncentrationen och uppfattningen 

om handlingen. Till exempel svarade en respondent:

“Jag tror att reklamen påverkade min uppfattning lite. När reklamen går igång släpper man 
tanken på programmet och kanske gör något annat så länge. Då glömmer man bort lite vad 

avsnittet handlar om. Om jag hade sett hela avsnittet i sträck så hade jag varit mer insatt i 
det.”
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Fem personer svarade någonting som vi tolkat som negativt. Detta är alltså en mycket mindre andel 

än de som svarade negativt på den förra frågan. Dessa kommentarer liknade till stor del de ganska 

negativa svaren men hade en något mer irriterad ton. Till exempel svarade en person “reklam är 

hemskt, heja SVT!”, och en annan sa “Säkert, avbrott förstör programmet”. Personerna verkade i 

allmänhet mer försiktiga i hur de svarade på denna fråga, möjligtvis på grund av att  frågan var 

något svårförstådd eller att det var en fråga som är svår att spekulera fram ett svar på. För att dra 

paralleller med den första frågan kan vi se att personerna till stor del tycker att reklam är ett  väldigt 

negativt fenomen, men den andra frågan visar att de inte anser att de påverkas så mycket av det, 

eller att de inte är säkra på hur de påverkas av reklamen. Många trodde att de hade blivit  mer 

engagerade i programmet och att  de skulle få ett bättre sammanhang, och att programmet förlorar 

på reklampausen. De flesta  i båda kategorierna reflekterar dock inte mycket  över det  och tror att 

reklamen i stort inte påverkar så mycket. 

5.2.2 Ensam

Samma frågor besvarades av de 10 respondenterna i kategorin ensam. På den första frågan, “Det var 

reklamavbrott i programmet, vad tyckte du om det?” gav hälften ett mycket neutralt svar där de 

menar att de antingen inte hade någon åsikt eller att de helt enkelt inte såg reklamen på grund av att 

de gjorde annat eller som denna respondent skrev: ”Zappade till annan kanal. "Missade" därför 

reklamen.” De som har gett neutrala svar har precis som personen som står för citatet ovan varken 

uttalat sig positivt eller negativt om sina känslor inför reklamen utan snarare beskrivit  vad de gjorde 

istället för att se på den. Detta skulle givetvis även kunna ses ur perspektivet att de faktiskt väljer att 

undvika reklamen för att de inte tycker att  den är värd deras uppmärksamhet eller för att  det har 

blivit en vanesak att  helt enkelt byta till något de uppfattar som mer intressant.  Av de resterande 5 

deltagarna var 2 positiva till reklamen medan 3 var negativa. De positiva beskrev båda två vad med 

reklampausen de tyckte var bra, till exempel:

 

”Skönt med ett kortare avbrott så man fick tid att kolla datorn osv. Kommer dock inte ihåg så 
mycket från reklamfilmerna”

 

Den här respondenten liksom den andra positiva beskriver egentligen inte reklamen i sig som det 

positiva, utan snarare hur de använder pausen till sin fördel och utnyttjar den till att  göra något de 

behövde göra, som de anser vara positivt. De tre som ställde sig negativt till reklampausen var mer 
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korta och koncisa i sitt skrivande då de använde starka men slagkraftiga ord så som ”Störande” och 

”Ogillar reklam så byter oftast kanal”. Även för kategorin ensam stämmer det alltså att de med 

negativ uppfattning skriver mindre utvecklade men väldigt bestämda svar. En av dem utvecklar 

dock svaret något mer och skriver:”Alla typer av reklaminslag, produktplacering som pauser, 

förstör rytmen i historien.”  

 

Vi frågade även våra respondenter frågan ”tror du att du hade uppfattat avsnittet annorlunda utan 

reklam? Hur?”. De flesta av våra respondenter, 5 av 10 gav även i denna fråga ett neutralt svar. 4 av 

dessa 5 har enbart gett  svaret ”nej” och den femte skriver ”tror inte det”. Med andra ord tolkar vi 

detta som att de inte tror att reklamen har någon påverkan på hur de uppfattar programmet åt  varken 

det ena eller det andra hållet. Av de resterande 5 deltagare var 4 ganska negativa eller negativa 

medan enbart 1 var positiv. Alla de som angett ett negativt svar är inne på samma spår, att reklamen 

gör att man blir avbruten, börjar fokusera på annat och att det gör att man kan tappa sammanhanget. 

På så sätt menar de att programmet i sig förlorar på reklampausen eftersom tittarna hade fått en 

bättre upplevelse utan. En av dessa skriver:

 

”Sändningstiden hade ju blivit kortare och programmet hade kanske blivit mer 
sammanhängande och lättare att följa med i, speciellt när mycket av solsidans skämt löper 

genom hela programmet. Reklampausen kan alltså göra att man tappar den "röda tråden"

 

Den person som gav ett positivt svar menade att  hen utan en reklampaus hade uppfattat avsnittet 

som väldigt kort och att  reklamen fyller någon sorts funktion i att man faktiskt blir glad när 

programmet väl börjar igen. Här menar man alltså till motsats till de svar som vi fick av de som var 

negativa att programmet inte förlorar på reklampausen utan vinner, då programmet i jämförelse med 

reklamen är så mycket bättre. 

5.3 Minne och egna reflektioner hos intervjurespondenterna

5.3.1 Grupp

För att närmre ta reda på hur de som sett på programmet i grupp tänkte kring reklampausen och 

tillsammans med dem kunna reflektera över om de tror att tittarkonstellationen påverkade deras 

beteende på ett eller annat sätt bad vi om att få ringa upp  tre av de som tittade i grupp och göra 

miniintervjuer med dessa utöver enkäterna som de redan fyllt i. Vi började med att fråga våra 
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intervjupersoner om de kom ihåg någon reklam som visades under reklampausen och varför de tror 

att de kommer ihåg just den. 

Svaren vi fick från alla dessa tre var att de inte såg så mycket av reklamen för att de helt  enkelt 

valde att fokusera på annat. En av dem svarar dock att  hon kommer ihåg “Gnosjö Konstsmide”-

reklamen eftersom det är en sponsor av programmet och därför presenteras först av alla när 

reklamen börjar. Denna person valde att gå och diska under reklamen eftersom hon tycker att 

reklam är så tråkigt och “missade” därför resten, men hann se just denna reklam eftersom den var 

den första. Denne menade också att en anledning till att  hon minns just den reklamen var för att den 

alltid brukar vara där just när Solsidan visas då det  är en sponsor av programmet. Eftersom hon 

brukar se på Solsidan har hon därför hunnit  se den reklamen många gånger trots att hon normalt  sätt 

inte väljer att se på resten av reklamfilmerna. Även en av våra andra respondenter pratar om 

frekvensen av hur ofta en reklam visas och menar att det är avgörande för om han ska komma ihåg 

en reklamfilm eller ej. Han påpekar det faktum att även om han inte kommer ihåg någon specifik 

reklam från just denna paus så är det de reklamer som går ofta som man kommer ihåg och som vår 

första respondent nämnde, de man blir van att se vid ett  speciellt  tillfälle och börjar koppla till något 

igenkänningsbart som man kommer ihåg. 

Vi frågade också våra 3 intervjupersoner som såg på programmet i grupp  om de tror att det 

påverkade dem något att de hade sällskap  av någon annan till skillnad från om de hade sett på 

avsnittet ensamma. Alla deltagarna svarade att  de tycker att  Solsidan är som uppbyggt för att man 

ska se det i grupp  och att det skulle kännas mer onaturligt att se det själv. Alla svarande trodde dock 

att det var större chans att de stannade framför TV:n om de befann sig i grupp  än om de skulle varit 

ensamma. En av dem som bestämde sig för att gå och diska under pausen svarade på denna fråga:

“[...]men hade jag vart i en grupp och det inte hade vart disken, då hade jag nog vart kvar 
bara, för att det är ju såhär att aja reklamen det är ju bara 5 minuter. “

Hon fortsätter berätta att då hade hon troligen stannat kvar och pratat med sina vänner under 

reklamen och sett  det som något positivt  att reklampausen hade blivit en pratstund. Hade hon varit 

ensam säger hon att  hon hade letat efter nått annat att göra och att hennes beteende på så sätt hade 

sett och enligt henne brukar se väldigt olika ut beroende på om hon ser på TV ensam eller 

tillsammans med någon. En annan respondent svarar att han inte hade betett sig annorlunda vad 
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gäller tittandet på reklamen, han hade inte kollat  på den oavsett. Skillnaden i hans beteende ligger 

snarare i vad han väljer att göra under tiden för att undvika det och inte om han gör det eller inte. 

För att följa upp denna fråga ville vi också veta om våra respondenter hade föredragit att se på 

programmet i grupp eller om det hade gått lika bra att se på det  ensam eller rent av föredragit  att se 

det ensam. Alla 3 personer i denna kategori svarade att  de hade föredragit att se i grupp precis som 

de gjorde . En säger att  “Då kan man ändå prata medan reklamen går” och en annan säger “Ja 

verkligen. Om jag va själv skulle jag inte ens kolla på det.” 

5.3.2 Ensam

Vi intervjuade också tre personer som var ensamma när de tittade på programmet för att ta reda på i 

vilken utsträckning de minns reklamen. En av intervjupersonerna svarade att han mindes en  av 

programsponsorerna, Gnosjö Konstsmide, men han mindes inte att  detta var avsändaren utan han 

kunde enbart beskriva hur reklamen såg ut. På frågan varför han mindes just den reklamfilmen 

svarade han; “dels för att den är i direkt anslutning till programmet så att man är lite mer 

uppmärksam på att  det ska börja, och så märker man att det är en reklamfilm som valts ut just för 

Solsidan.” Han menade alltså att han mindes reklamen dels för att den hade en bra placering i nära 

anslutning till programmet, samt att han kunde associera reklamfilmen med programmet som han 

såg på. De två andra respondenterna svarade att de inte mindes någon reklamfilm. På frågan varför 

svarade den ena att hon hade bytt kanal och därför inte blivit exponerad för reklamen, medan den 

andre respondenten svarade att han hade TV:n på men att han helt enkelt tänkte på annat och därför 

inte uppmärksammade reklamen. Vi bad också våra intervjuobjekt reflektera själva kring huruvida 

deras reception av programmet skulle ha sett annorlunda ut om de hade sett programmet 

tillsammans med någon annan. Här blev svaren något olika men samtliga verkade ändå tro att de 

skulle ha uppfattat reklamen bättre om de befunnit sig i grupp. En av personerna svarade: 

“[...]i och med att jag var själv så kunde jag kosta på mig att vara osocial, jag satt vid datorn 
och så samtidigt och det kanske jag inte skulle ha gjort om jag var med någon annan. Då 

kanske man skulle ha suttit och pratat och sett på reklamen mer. Å andra sidan, hade jag varit 
och sett det med någon så kanske man skulle ha börjat prata under reklampausen och så 

istället för att titta på TV:n,  det är liksom två saker som... Men jag tror ändå att jag skulle ha 
varit mer uppmärksam om jag var med någon för det är ju omöjligt att vara det när man sitter 

vid datorn.” 
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En annan av respondenterna svarar att han trodde att han skulle ha haft större chans att se reklamen 

om han hade befunnit sig i grupp eftersom att man då har större fokus runt omkring sig än om man 

är själv och kan flyta iväg i sina egna tankar. Den tredje personen svarade att hon dels trodde att hon 

skulle ha uppmärksammat reklamen sämre om hon befann sig i en grupp då det ofta leder till att 

man börjar prata under reklampausen och att man därför tappar fokus. Å andra sidan svarade hon att 

hon nästan alltid byter kanal när hon ser på reklam själv och resultatet blir då att hon nästan aldrig 

ser på reklamen när hon befinner sig utan sällskap. Hon svarade att hon inte skulle ha bytt kanal om 

hon satt med de andra och menar att det kanske finns en lite större risk att  hon då skulle exponeras 

för reklamen, men hon menar att det är marginellt eftersom att hennes koncentration skulle ha 

sänkts på grund av sällskapet. På frågan hur hon trodde att hon skulle uppfatta reklamen beroende 

på tittarkonstellation om hon var tvungen att  titta på den och inte fick zappa svarade hon att hon 

trodde att man i större mån diskuterar reklamen i grupp och på så vis tar in den bättre. 

Vi frågade personerna om de hade föredragit  att se på programmet tillsammans med någon eller om 

de gillade att titta själva. En av personerna svarade att han helst skulle ha sett programmet 

tillsammans med någon eftersom att han ansåg att programmets humoristiska format gjorde sig bäst 

i sällskap. De två andra respondenterna svarade att de inte brydde sig så mycket och att de tyckte att 

det var helt okej att titta ensamma. 

Vi bad också personerna fundera över om de har ett särskilt beteende när de tittar på reklam 

ensamma som de inte har när de tittar i grupp. En av personerna svarade att hon nästan alltid byter 

kanal när hon tittar ensam, någonting som hon inte trodde att hon skulle ha gjort om hon befunnit 

sig med andra. En annan svarar nästan likadant, att han trodde att han oftast zappade när han var 

själv, dock var han lite osäker på om han alltid gjorde det. Han svarade också att “om man sitter 

köket och kollar, då orkar man ju inte zappa utan då brukar reklamen vara på så då kollar jag 

säkert mer.” Han påpekade också att han trodde att  det hade mycket att  göra med vad för personer 

han befann sig med, till vilken grad man känner varandra och ens tidigare gemensamma upplevelser 

och erfarenheter av saker och ting. 

“[...]Man tänker ju på saker när man är i en grupp av människor så förknippar man ju saker 
med just dom så det beror ju på vilka man kollar med också. Speciellt om man kollar på ett 

program såhär “jamen dethär har vi ju snackat om så man kopplar specifika grejer mer, det 
tror jag. “
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Den tredje respondenten svarade att han trodde att man blir mer impulsdriven när man tittar själv. 

Han svarade att han inte visste om han hade något speciellt beteende utan att  han trodde att  han i 

allmänhet mer gjorde saker utan att tänka, så som att lämna rummet eller att  sänka ljudvolymen. 

Han menade att man måste visa någon form av hänsyn när man tittar med någon annan, även fast 

man kanske inte tror att  den personen bryr sig ifall man stänger av ljudet. Han menade att man helt 

enkelt inte orkar utmana några sociala konventioner bara för att byta kanal eller liknande och därför 

struntar man i det. 
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6. Analys

I detta kapitel kopplar vi samman våra empiriska resultat med de teoretiska utgångspunkterna vi 

använt för vår tolkning och utför en analys som besvarar vår hypotes och frågeställningar.

6.1 Attityder till reklamfilm i och utanför en social situation. 

En del av vår frågeställning gick ut på att ifrågasätta huruvida det gick att se någon skillnad i hur 

personer uppfattar reklamavbrott rent attitydmässigt beroende på vilken social kontext de befann sig 

i. Enligt  Uses and gratification innefattar medieanvändande en form av maktspel, precis som i de 

flesta sociala situationer i vår vardag (McQuail 2010, s.437). McQuail menar att det i många 

situationer där man brukar media i grupp finns en outtalad hierarki som rangordnar vem som har 

makten över fjärrkontrollen (McQuail 2010, s.437). Denna situation leder till att endast en person 

får ett  av de sociala aspekterna av uses and gratifications tillfredsställt, det som McQuail kallar för 

“kontroll över medieval” (Se figur nr 2). McQuail säger att även om publiken i stort ofta har ett fritt 

val att  bruka de medium de själva väljer, betyder inte detta att vi inte påverkas av personer i vår 

omgivning och deras tycke och smak. I grupp måste man ofta kompromissa med andra och därför 

kan en ofrivillig medieexponering ske (McQuail 2010, s.440). Enligt våra undersökningar fann vi 

att  majoriteten av tittare, oavsett om de befann sig i en social kontext eller inte, generellt sett var 

negativa mot reklamavbrott  som fenomen (Bilaga 1). Vi fann dock att  personerna som befann sig 

ensamma var neutrala till en högre utsträckning än de i grupp, som istället vägde över åt  den 

negativa sidan (Bilaga 2). Den enda skillnaden mellan dessa två grupper är att  personerna som 

tittade i grupp i stor utsträckning förde en konversation med andra i rummet, till viss del under 

programmets gång men främst under reklamavbrottet - någonting som naturligtvis inte fanns som 

möjlighet för de som var ensamma. Anledningen till att de som hade möjlighet att  samtala såg 

reklamavbrotten som negativa i så pass stor utsträckning kan vara flera.

En av anledningarna kan ha att göra med just detta sociala maktspel som McQuail talar om 

(McQuail, 2010, s.437).  Personerna som såg på programmet ensamma hade i högre utsträckning 

friheten att utöva vilken aktivitet som helst - de behövde inte anpassa sig till någon annan och de 

kunde därför utnyttja reklampausen precis som de ville. Flera av respondenterna som befunnit sig 

ensamma vid tittartillfället svarade i intervjuerna att de inte trodde att de hade valt att byta kanal 

eller sänka ljudet  om de hade befunnit sig i en social konstellation, samtidigt som de svarade att de 

nästan alltid utförde någon utav de aktiviteterna när de var ensamma. Genom att  befinna sig i en 
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grupp blir man ofrånkomligen en del av det sociala maktspelet och måste te sig till de oskrivna 

reglerna som kommer med att befinna sig i ett socialt sammanhang. Detta kan leda till att 

personerna i grupp känner sig låsta vid TV:n på ett annat vis än personer som är ensamma och har 

möjlighet att utnyttja reklamavbrotten till vad de än känner för (McQuail ,2010 s.441). Personerna i 

grupp kanske känner att de skulle vilja byta kanal men undviker det eftersom att de inte vill skapa 

situationer som kan bli besvärande ur den sociala synpunkten. 

En annan möjlig anledning till att personerna i grupp uppfattade avbrottet negativt kan ha att göra 

med Nelson m fl.s (2009) teori om adaptionsprocessen. Enligt dem är människor inte ofta medvetna 

om att de anpassar sig till en upplevelse ju längre tiden går och att upplevelsen blir sämre och sämre 

ju mer man vänjer sig vid den (Nelson m fl. 2009:). Ett avbrott i adaptionsprocessen är ofta positivt 

då invänjningen stoppas och gör att samma upplevelse blir mer positiv varje gång den återkommer 

från avbrottet  (Nelson m fl. 2009 s. 160). Vår teori utifrån dessa iakttagelser är att en person som 

tittar själv fokuserar på programmet i högre utsträckning än personer som tittar i grupp då dessa 

personer utsätts för stimuli från flera olika håll. Den sociala närvaron påverkar personerna i grupp 

så att de även fokuserar på andra saker än enbart programmet, exempelvis hur de beter sig, vad de 

andra tycker eller vad någon annan säger och på så sätt inte anpassar sig till programmet lika snabbt 

som en person som tittar ensam. Detta kan jämföras med resultat som Zajonc (1968) presenterat, 

vilka  visat på att  den fysiska närvaron av någon annan stör och försvårar vår inlärning, i detta fall 

vår anpassning till programmet (Zajonc 1968, s.30). För en ensam person kommer då avbrottet som 

en paus efter en lång tid av koncentration (förutsatt att denne inte utfört andra aktiviteter) och 

inverkar då positivt på denne, medan de som sitter i grupp genom ständigt stimuli från olika håll får 

svårare att bli insatta i programmet på samma sätt och därmed inte behöver avbrottet lika mycket. 

Sammantaget verkar det alltså som att personer i  grupp ser reklamavbrottet som negativt medan 

personer som är ensamma inte har så mycket åsikt  alls eller ser det som ett tillfälle att göra andra 

saker. 

De flesta personerna som svarat negativt på frågan vad de tyckte om att programmet innehöll 

reklamfilm svarade att reklamen gjorde så att  de saknade ett ”flow” (flöde) i programmet. 

Forskning har dock visat att TV-reklamen faktiskt är en del i att skapa ett flow i tittarupplevelsen 

(Jostein Gripsrud, 2011 s.268). Många program är uppdelade i akter, likt en teaterpjäs, och 

reklampauserna är en del  i att avgränsa dessa akter. Exempelvis såpoperor är ofta utformade för att 

spänningen ska vara så hög som möjligt precis innan reklamavbrotten tar vid, detta för att tittaren 
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ska få en “cliffhanger” som gör att de stannar kvar och vill titta på programmet (Gripsrud, 2011 s.

274). Alltså jobbar man ibland redan på manusstadiet utefter principen att programmet kommer att 

innehålla reklamfilm, och jobbar för att reklamfilmen ska bli en del av programmets flow. Många 

program på kommersiell TV idag är uppbyggda enligt samma princip eftersom att de vet att det 

kommer att sändas reklamavbrott i programmet. Möjligen fungerar detta format bäst i 

spänningsfyllda program då avbrottet ger tittaren en chans att andas ut och ta in vad som hänt, 

medan en komediserie inte kräver samma återhämtning och detta kan vara anledningen till att våra 

respondenter kände att de saknade flow. 

6.2 Pauserna används till social kontakt

I undersökningen ville vi inte bara ta reda på vad folk tyckte om reklampauserna, utan också  om de 

aktiverar sig med annat under tiden, samt se om dessa svar visar tendenser på skillnader som kan 

vara beroende av en annan människas närvaro. Enligt Uses and gratification teorin (McQuail 2010) 

utnyttjar vi vår medietid, i det här fallet reklampausen, till att  aktivt  tillfredsställa våra egna behov. 

Eftersom de flesta i denna undersökning var negativa till reklampausen och tyckte att den var ett 

irriterande och störande avbrott kan man också förstå att svaret på enkätfrågan om de ägnade sig åt 

någon annan aktivitet under reklampausen nästan utan undantag blev ja. Anser vi att något är 

störande och har en negativ inverkan på oss är det logiskt att vi letar efter annat att spendera vår tid 

på som vi anser uppfyller något behov. Enligt McQuail är vårt medieanvändande även format av 

oönskade former av medier, vilket i detta fall leder oss till att bruka annan media och genom dem 

uppsöka nya “tillfredsställelser” , vilket vi kan se i detta fall (McQuail 2010, s.427). Även de som 

var neutrala och positiva till reklamen svarade i de allra flesta fall att de valt att göra något annat än 

att  se på den. Trots att de inte uttalat sa att de ogillade reklamen vände de på resonemanget och sa 

att  de tyckte att pausen var okej på grund av att de då kunde ägna sig åt andra saker, som gav dem 

mer tillfredsställelse.

Som tidigare nämnt säger Uses and gratification-teorin att konsumenter inte bara söker upp medier 

som kan tillfredsställa dem, utan vi undviker också aktivt medieformer som vi inte vill ta del av 

(McQuail 2010, s.427) . Ett av de mest använda sätten att göra detta på är enligt Bellman m fl. 

(2012) just att se på TV med andra människor och på så sätt fokusera på dem istället och därför ta 

ögonen från TV:n. Det är ett tydligt  exempel på hur en annan människas blotta närvaro förändrar 

vårt beteende då det ger oss möjlighet  att undvika reklamen på ett sätt vi utan dennes fysiska 

närvaro inte kunnat. (Zajonc 1968) Detta är något vi kan se bland våra resultat där de allra flesta av 
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de som deltagit i experimentet under kategorin grupp valt att  prata med någon under reklampausen. 

Att en så pass stor del valt att göra detta under reklampausen till skillnad från hur få som gjorde det 

under avsnittets gång i denna undersökning underbygger Bellman med fleras (2012) resultat som 

visar att social konversation är ett effektivt och välanvänt sätt att undvika reklamen på. I denna 

undersökning det mest använda. 

Då detta inte var ett alternativ för dem som såg ensamma aktiverade de sig istället med annat, så 

som datorn och mobiltelefonen. Trots att  svaren vi fick in via enkäten från personer som sett  på TV 

i grupp var mer än tre gånger så många som de som sett ensamma var det lika många, sex personer i 

vardera grupp som har använt sig av en dator under reklamen. McQuail skriver att  några av de 

behov som är viktigast för människor att fylla bland annat är ”sharing activity” och ” conversation 

and social exchange”. (McQuail, 2010 s.437) De som ser på TV i grupp får detta behov 

tillfredsställt naturligt, medan de som ser ensamma kan känna behovet av att komplettera med ett 

annat medium som ger detta. På så vis kan man se datorn, inte bara som underhållning eller som ett 

sätt att undvika reklamen på, utan också en länk för de som sett ensamma till social interaktion. Att 

siffrorna är så pass låga för de som sett i grupp kan både ha och göra med att de inte har samma 

behov av underhållning från ett  annat medium eftersom de har sällskap  och därför väljer att prata, 

men också för att  det är en större ansträngning och kan anses som oartigt att ta fram datorn. En av 

våra intervjupersoner säger: ”det är som jag sa tidigare, är man själv kan man göra precis vad man 

känner för, är man med någon annan kan man inte göra det för då måste man visa hänsyn och så.” 

Om vi väljer att  sätta oss vid en datorn blir dess skärm största fokus vilket stänger ute andra 

personer då skärmen blir en ram bort från den verkliga världen och in i den visuella som kräver all 

vår uppmärksamhet (Silverstone 2006, s.21). Enligt  våra intervjupersoner är det något man ogärna 

gör av hänsyn om man har sällskap. 

Ytterligare en förklaring till att de som tittat på TV i grupp  inte gärna väljer att involvera ytterligare 

uppmärksamhetskrävande medium som en aktivitet  för att undvika reklamen finner vi i Yongick 

Jeongs (2011) artikel “The Impact of Commercial Break Position on Advertising Effectiveness in 

Different Mood Conditions”. Han menar att människor bara har en begränsatd kapacitet för att 

hantera information och får vi för mycket information från flera olika stimuli på samma gång 

behöver vi anstränga oss mer för att behålla den uppmärksamhetsgrad vi då förlorar. Därför kan det 

kännas oattraktivt för en person i grupp att ytterligare lägga till aktiviteter som kräver 

uppmärksamhet. Jeong skriver också om stimuli “Additionally, people have a tendency to minimize 
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psychological costs by seeking for simply satisfactory or acceptable alternatives as early as 

possible.”(Jeong 2011 ss 306). På så vis blir det första och mest självklara valet i enlighet med vår 

undersöknings svarsresultat att aktivera sig genom konversation med en annan människa och 

behovet av att söka andra aktiviteter minskar. 

Ett annat medium som däremot användes av de som såg i grupp under reklampausen var 

mobiltelefonen. En anledning till det kan vara att mobilen känns mer accepterad i sociala 

sammanhang och vi är vana vid att  folk använder sina telefoner med jämna mellanrum utan att vi 

känner oss helt utestängda. På så vis har den blivit en mer naturlig del av vårt sociala liv. Mobilen är 

inte bara mindre än en dator, den är inte heller lika tidskrävande och ansträngande att starta upp 

vilket kan göra att folk i grupp ägnar sig åt mobilen i större utsträckning. Förutom att ägna sig åt 

andra medier var det tredje mest populära att  göra under reklampausen i båda kategorierna att lämna 

rummet vilket också indikerar på viljan att  undvika reklamen genom att “passa på” att  göra annat så 

som de vanligast förekommande att  gå och ordna med mat eller sköta vardagssysslor. En som såg 

på programmet ensam och som ställde sig positivt till reklampausen skriver; “När man tittar på 

TVn kan det vara rätt bra, göra en kopp te i reklampausen.” Några få tycks därför se en positiv 

mening med reklampausen och i likhet med Nelson m fl.s (2009) slutsats, anse att  reklampausen gör 

att  vi får en bättre tittarupplevelse, men snarare i positiva tankar om vilka alternativa aktiviteter en 

reklampaus medför än att ett tittande på reklampausen i sig skulle vara önskavärt så som Nelson m 

fl. (2009) föreslår. 

Det finns även aktiviteter som involverar påverkan av TV:n genom en fjärrkontroll som strategi för 

att  undvika reklamen. Smått förvånande var det aktiviteter som försökspersonerna  inte ägnat sig åt 

i någon större utsträckning. Även om det är en stor skillnad mellan hur dessa personer betett sig 

under avsnittets gång då endast en liten del av de ensamma och ingen av de i grupp påverkade TV:n 

på något vis gentemot vad de gjorde under reklampausen, verkar respondenterna i högre grad 

föredra att aktivera sig med sådant som inte innefattar TV:n. Ett fåtal personer  i båda kategorierna 

valde dock att sänka TV:ns volym vilket är förståeligt då reklamen i Sverige vanligtvis har en 

mycket högre ljudnivå än programmen vilket kan störa för de många personer som befunnit  sig i 

grupp och säger att de pratade med någon under reklamen. (www.TV4.se)

Som tidigare nämnt kan denna inaktivitet ha att göra med maktspel för de som befunnit sig i grupp. 

Zajonc beskriver det som att; “Varje individ (eller djur) i gruppen har varsin uppgift”(Zajonc 1968, 
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s.27). Den som har hand om fjärrkontrollen kanske väljer att inte byta kanal, stänga av ljudet osv. av 

respekt för den/de andra närvarande och på så vis väljer man att inte påverka TV:n på något sätt 

även om det är vad man vill eller vanligtvis brukar göra. Detta framkommer även i våra 

minitervjuer då flera av de vi talat med är överens om att man inte påverkar TV:n lika mycket om 

man är i grupp eftersom ens beteende blir annorlunda i närheten av andra. En säger: 

“Alltså det är svårt att säga,  men jag kan tänka mig att när man är själv så blir man mer 
impulsdriven, för är man själv och känner för att sänka ljudet,  då sänker man ljudet, är man 

tillsammans med någon så kanske även om man inte tror att den andra skulle bry sig så 
kanske man tänker att man inte gör det...”

Man kan också välja att se det från andra hållet när det  kommer till att  inneha olika sociala roller i 

TV-soffan. Ofta är det  samma person som ligger högt i hierarkin i ett umgänge, alternativt den 

person vars “hemmaplan” man befiner sig på som tar hand om fjärrkontrollen (McQuail 2010, s.

440). Väljer då denna att på något vis påverka TV:n är det bara den personens vilja och vanor under 

reklampausens gång som dominerar vad som händer med TV:n. Det är alltså en persons slutgiltiga 

beslut. På så sätt blir frågan om vad folk väljer att göra under reklampausen också en fråga om 

gruppdynamik, det vill säga vilken relation man har till varandra, hur bekväma man är i varandras 

sällskap och vem som bestämmer över fjärrkontrollen. 

6.3 Lågt mottagande i allmänhet

Vi fick resultatet att  personer i både social och icke social kontext mindes väldigt få av 

reklamfilmerna. Enkätsvaren vi fick visade att enbart sex personer av 27 som tittat i grupp mindes 

någon eller några reklamfilmer, medan endast en person av de som tittat ensamma lade märke till 

någon eller några reklamfilmer. Detta går att knyta samman med våra tidigare resultat om att de 

flesta av våra respondenter svarade att  de hade mycket dålig uppmärksamhet under reklampauserna. 

Några generella slutsatser kring om människor i grupp minns bättre än ensamma personer är svåra 

att  dra i och med vårt begränsade urval, men i vår facebookgrupp kan vi ändå se en tendens som går 

emot vad Bellman m fl. kom fram till i sin undersökning nämligen att grupptittande sänker 

uppmärksamheten (Bellman m fl. 2012). Här kunde vi se att det som spelade in i vad personerna 

mindes av reklamerna till viss del skiftade. Mestadels verkade det vara personliga smakpreferenser 

som spelade in. Någon mindes en trallvänlig melodi, medan en annan mindes en reklam som 

innehöll katter. De allra flesta svarade att de mindes reklamfilmer som de hade positiva 

konnotationer till. McQuail talar i Uses and gratification- teorin om publikens medierelaterade 
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behov och hur vi ständigt försöker finna utlopp för dem(McQuail 2010, s. 427). Detta resultat  visar 

att  reklamfilm har ett underhållningsvärde som hjälper tittarna att få utlopp för positiva känslor. Det 

går också att finna ett socialt värde i dessa resultat eftersom att det  endast  var personer i grupp som 

svarade att de mindes reklamen på grund av att den var underhållande. Att befinna sig i grupp  kan 

öka tillfredsställelsen i en upplevelse utan att upplevelsen i sig är särskilt underhållande, vilket 

skulle kunna vara orsaken till dessa resultat (McQuail 2010 s. 435). Vi kan alltså se tendenser till att 

personer i ett socialt sammanhang i vissa fall finner reklamen mer underhållande. 

 Vi kunde också se att frekvens är en faktor som är viktig för närminnet, då flera respondenter, 

också de som befunnit sig ensamma, svarade att  de mindes en reklam för Volvo, eftersom att den 

filmen sändes två gånger under pausen. Även programsponsorerna fanns i några respondenters 

minne bland annat på grund av att de exponerades flera gånger. Personerna som blev intervjuade 

visade även de resultat på att frekvens hade en framträdande betydelse i minnesprocessen. Två 

stycken, en i varje kategori, mindes programsponsorerna eftersom att  de dels hade en bra placering 

direkt efter programmet då uppmärksamheten fortfarande var hög, men även för att de visades ofta. 

En annan respondent svarade att han ansåg att de man minns kommer man i allmänhet ihåg just för 

att  man sett dem så många gånger. En möjlig förklaring till detta kan vi finna i vad Jeong (2011) 

skriver om hur vårt minne fungerar under reklampauser;”Since people only have a limited capacity 

to process information, excessive arousal and increasing number of consecutive commercials may 

cause cognitive overload” (Jeong 2011 ss 306). Han fortsätter och menar att anledningen till att vi 

minns den första reklamen som visas och reklamfilmer vi redan sett en gång sedan tidigare är;

 “...stimuli presented in earlier stages are likely to be processed at a cognitively deeper level 
than later alternatives and used as an evaluation guideline. Thus,  stimuli presented in later 

stages are likely to be cluttered with thoughts about prior alternatives that hinder cognitive 
consideration in a deeper level.”(Jeong 2011 ss 306)

På grund av att vi inte behandlar dessa senare reklaminslag på en lika djup nivå som de tidigare 

eller de vi redan sedan tidigare tagit  till oss är det i första hand dessa reklamer vi minns då detta 

tidigare stimuli tar över vår tankeprocess. 

McQuail påstår att uttrycket “TV-tittande” snarare är ett socialt koncept än att faktiskt enbart titta på 

TV:n. Att se en bra film kan vara precis lika trevligt som att se en dålig film om man gör det i ett 

socialt sammanhang (McQuail, 2010 s.435). Det finns flera sociala aspekter av att vara en del av en 
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TV-publik och dessa fördelar verkar i detta fall överskugga risken för att bli ofrivilligt exponerad av 

vissa mediebudskap (McQuail 2010 s.440). De flesta av våra intervjupersoner svarade i intervjuerna 

att  de trodde att de skulle ha sett  mer på reklamen om de befann sig i en social kontext, samt att  de 

skulle ha föredragit att titta på programmet i grupp. Detta betyder alltså att många är villiga att 

“utsätta sig” för risken att bli exponerad av reklamfilm så länge de får befinna sig i ett socialt 

sammanhang. 
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7. Slutsatser och diskussion

I denna studie ville vi undersöka hur folk uppfattar reklampauser, vad de väljer att göra under dem 

samt hur mycket de uppmärksammar reklamen beroende på vilken den fysiska närvaron av en 

annan människa eller ej. Vår hypotes var att det skulle vara en skillnad mellan vad de som såg på 

TV:n ensamma valde att göra i jämförelse med de som såg i grupp och att  de som såg i grupp inte 

bara skulle uppfatta reklamavbrottet som mer positivt utan även uppmärksamma reklamen bättre då 

de inte skulle välja att undvika den på samma sätt som de ensamma gör. 

Resultaten vi fann pekade mot att personer i grupp generellt sett var mer negativa till TV-reklamen 

än personerna som tittade ensamma, ett resultat som gick emot vår hypotes. Vi fann under vår 

analys att detta kan ha både med sociala och “adaptionsmässiga” anledningar att göra.  Sociala till 

den del att ett socialt sammanhang innefattar oskrivna sociala regler som gör att personerna måste 

visa hänsyn till varandra och därför inte kunde utföra vilka handlingar som helst. Även det faktum 

att ett tittarsammanhang i grupp innefattar en social hierarki där en person ofta utses till “ledare” 

bidrar till en upplevelse där personerna i gruppen blir begränsade och inte kan styra lika fritt över 

vad de ska titta på. De ensamma personerna tyckte inte bättre om reklamen i sig, men de var fria att 

utföra andra handlingar och var av den anledningen mer välvilligt inställda till reklamavbrotten. Vi 

fann även en möjlig förklaring till resultaten hos Nelson m fl (2009). Vi misstänker att adaptionen 

till ett  TV:program ser annorlunda ut i ett socialt sammanhang, eftersom att  grupptittande ger 

stimuli från flera andra håll än enbart TV:n och att pausen alltså inte är lika behövlig och därmed 

ses som överflödig av grupptittarna. Vi kan alltså dra slutsatsen att personer i grupp inte ser 

reklamavbrott som mer positivt än personer som befinner sig ensamma.Vi kunde dock se tendenser 

till att enskilda reklamfilmer blir mer underhållande i ett sällskap på grund av effekter som McQuail 

beskriver i sin teori, som går ut på att en relativt  dålig upplevelse kan bli mer underhållande i 

sällskap med andra (McQuail 2010, s.345).

Vi ifrågasatte också huruvida det gick att se någon skillnad gällande vilka aktiviteter som 

personerna i TV-publiken utförde under reklampauserna beroende och på socialt sammanhang, samt 

på vilket  sätt de aktiviteterna påverkade receptionen av reklamen.  Syftet med denna fråga var att få 

fram resultat kring hur uppmärksamheten på reklamavbrotten såg ut och vilka aktiviteter som 

påverkade receptionen av reklambudskapen. I våra resultat fann vi att samtliga personer som 

deltagit i vår undersökning hade mycket dålig uppmärksamhet på reklamen oavsett  om de befann 

50



sig i grupp eller ensam. Det som var den stora skillnaden  var istället vad de använde reklampausen 

till. Vi fann att de allra flesta ville söka sig åt någon form av socialt umgänge, eller någon form av 

kontakt med omvärlden, även de som var själva. De som tittade på programmet ensamma använde 

datorer och telefoner i en högre utsträckning än de som tittade i grupp, vilket  kan ses som ett 

sökande efter social kontakt. De i grupp använde ofta reklamavbrottet för att samtala med varandra, 

även om det förekom en del användande av andra medier förutom TV:n även hos dem i grupp - då 

framför allt av mobiltelefoner. Datorn ansågs av våra intervjupersoner vara ett allt för osocialt 

medium att ägna sig åt under grupptittande, men verkade vara ett vanligt fördriv för de som befann 

sig ensamma. En gemensam trend för båda kategorierna är att man verkar välja att  underhålla sig 

med aktiviteter utanför TV:n under reklampausen snarare än att påverka TV:n på något vis till 

exempel genom att byta kanal eller stänga av ljudet. 

Eftersom att samtliga av våra respondenter sammantaget visade på negativitet  i sin attityd gentemot 

reklamavbrott samt dålig reception av reklambudskapen på kort sikt, är det svårt att  dra några 

generella slutsatser gällande hur minne och reception och budskapsmottagande påverkas av de olika 

sociala konstallationerna. Vi kan se att skillnaden i minne och reception mellan de två olika 

kategorierna var marginell, men att  det fortfarande går att se tendenser som går emot Bellman m 

med fleras (2012) resultat som visat att receptionen blir sämre vid grupptittande. Anledningen till 

detta är ofta att de ensamma valde att  undvika reklamen helt och hållet och därför inte kunde 

exponeras för den, ett aktivt val som de flesta grupptittarna på grund av sociala konventioner valde 

att inte göra.

Respondenterna själva trodde att de skulle ha kommit ihåg mer av reklamen om de varit i grupp 

eftersom att en gruppkonstellation tillåter en diskussion vilket underlättar för minnet och 

receptionen. Denna sociala kontakt kan dock i sin tur påverka att man missar reklamen på grund av 

att  man blir ouppmärksam på vad som pågår på skärmen, ett resultat  som stödjer Zajoncs (1968) 

teori om “mere precence of another”. Vi kunde finna tydliga tendenser på att frekvensen av 

reklamfilmerna spelade större roll i minnet än några andra faktorer. Även om intervjupersonerna 

själva alltså resonerade att de trodde att de uppmärksammande reklamen bättre i grupp verkar 

socialt sammanhang inte spela särskilt stor roll i minnesprocessen, då olika faktorer “tar ut” 

varandra. Det mottagande som grupptittarna vinner på att ha TV:n igång hela tiden tas ut av den 

koncentration som ensamma tittare ger reklamen vid de tillfällen som de faktiskt väljer att sitta 

kvar.
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7.1 Uppsatsens begränsningar

Vi har i vår undersökning funnit ett antal begränsningar vilka vi anser är viktiga att poängtera. I 

våra resultat fann vi att receptionen påverkades positivt av upprepning, eller antalet exponeringar 

som tittaren utsattes för. Några av personena menade att de mindes vissa reklamfilmer eftersom att 

de sett dem förut, under andra tillfällen än under vårt  experimenttillfälle. Vi hade anledning i vår 

undersökning att bortse ifrån detta faktum eftersom att vi villa ha en så genuin tittarmiljö som 

möjligt och för att vi kombinerade flera olika frågeställningar som skulle blivit lidande om vi 

använt ett annat urval för program och reklamfilmer. För att framtida forskare med mer fokus på 

enbart receptionen ska undvika detta rekommenderar vi att de, precis som Bellman m fl (2012) gjort 

i sin studie, enbart använder sig av reklamfilmer som respondenterna inte tidigare sett genom att 

exempelvis välja reklamfilmer från ett annat land än experimentpersonerna kommer ifrån. 

Eftersom att vi inte hade möjlighet till att  ge våra försökspersoner någon form av ersättning kunde 

vi heller inte ställa allt för höga krav på dem. Det kan tänkas att  resultatet hade sett annorlunda ut 

om vi hade haft möjlighet att säga till personerna att inte titta på TV under en längre tid än en timma 

efter experimentets utförande och på så vis fått ett resultat som visade det  långsiktiga minnet i större 

utsträckning. 

Andra problem som uppstod var den mycket höga andelen grupptittare och den lägre andelen 

personer som tittade ensamma. Detta kan undvikas i framtiden genom att  öka medelåldern på 

respondenterna då det visat sig att unga människor i högre grad än äldre brukar titta på TV i grupp 

(Bellman m fl 2012, s.2). 

7.2 Förslag till framtida forskning:

Intressanta resultat som vi fann genom vår undersökning och som skulle kunna vara underlag för 

framtida forskning är att TV-tittarna verkar bli mer exponerade för reklamfilm om de tittar i grupp 

eftersom att  de flesta i den situationen inte väljer att  påverka TV-apparaten i någon högre 

utsträckning, någonting som ensamma tittare däremot gör i mycket hög utsträckning. Faktum är 

dock att grupptittande verkar påverka uppmärksamheten negativt, eftersom att det bidrar till andra 

distraktioner - precis som  Bellman m fl. (2012) fann i sin forskning. Tittare som är ensamma 

exponeras sällan för reklamavbrotten eftersom att  de väljer att  aktivt undvika den genom att 

exempelvis byta kanal eller lämna rummet. De som faktiskt sitter kvar vid TV-apparaten visar dock 
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prov på en bättre reception eftersom att reklamen får odelat fokus utan distraktioner från andra. Ett 

sätt att spinna vidare på dessa resultat är att göra undersökningar på vad som är bäst ur 

marknadsföringssynpunkt, att få en ständig exponering men att behöva dela uppmärksamheten 

vilket därmed leder till en relativt låg reception så som fallet med grupptittande eller att   sällan få 

exponering men då det faktiskt sker leda till en hög reception. 

En annan intressant aspekt skulle kunna vara att göra en jämförelse med generationsskillnader. Är 

det någon skillnad mellan hur unga och äldre har för åsikter om reklamavbrott? Vår forskning 

utgick främst ifrån ungdomar mellan 18-27 år, men hur skulle det se ut med testpersoner mellan 

40-70 år? Många studier som vi baserat vår forskning på har använt en yngre målgrupp just på 

grund av att den har en större kunskap om reklam (O’Donohoe, 1993 s.56).  Eftersom att Sverige 

var ett av de sista länderna i världen med kommersiell TV - är det då någon skillnad i hur 

generationerna uppfattar reklamavbrotten?

53



8. Källförteckning
8.1 Tryckta källor

• Steven Bellman, John R. Rossiter, Anika Schweda & Duane Varan (2012): How
            coviewing reduces the effectiveness of TV advertising, Journal of Marketing  
            Communications, 18:5, 363-378.                 

• McQuail, D., (2010) McQuail’s Mass Communcation Theory, 6:e upplagan, SAGE
           Publications Ltd, London.

• Kotler, P, Armstrong, G, Saunders, J and Wong, V, (2008), Principles of Marketing, Femte 
Europeiska Upplagan, Prentice Hall, Harlow

• Esaiasson, P. & Gilljam, M., Oscarsson, H., Wängnerud, L., (2012), Metodpraktikan: 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad. 4:e upplagan. Stockholm: Norsteds 
Juridik AB.

• Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. (3:e upplagan). Göteborg: Daidalos.

• Nelson, L., Meyvis, T. & Galak, J., 2007. Enhancing the Television-Viewing Experience 
through Commercial Interruptions. Tillgänglig på:

 http://papers.ssrn.com/abstract=1007767 [Hämtad 6:e December, 2012].

• Silverstone, R. (2007) Media and Morality, on the rise of the media police Cambridge: 
Polity Press.

• Yongick Jeong “The Impact of Commercial Break Position on Advertising Effectiveness in 
Different Mood Conditions” Journal of Promotion Management 17.3 (2011) 291-314.

• Mark Ritson and Richard Elliott. "The Social Uses of Advertising"Journal of Consumer 
Research 26.3 (1999): 260-277.  Tillgänglig på: http://works.bepress.com/ritson/1

• Stephanie O'Donohoe, (1994) "Advertising Uses and Gratifications", European Journal of 
Marketing, Vol. 28 Iss: 8/9, pp.52 - 75

•  Leif D.Nelson & Tom Meyvis (2008) “Interrupted Consumption: Disrupting Adaptation to 
Hedonic Experiences, “Journal of Marketing Research”, 45 (December)

• Robert B. Zajonc, (1968) Experimentell socialpsykologi. Stockholm: Wahlström Widstrand

8.2 Elektroniska källor

• Europaparlamentet (2007) Nya regler för reklam och produktplacering i TV i kraft under 
2009 [Hämtad 2013-02-01]Tillgänglig: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?
pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071128IPR14028+0+DOC+XML+V0//SV 

54

http://papers.ssrn.com/abstract=1007767
http://papers.ssrn.com/abstract=1007767
http://works.bepress.com/ritson/1
http://works.bepress.com/ritson/1
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071128IPR14028+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071128IPR14028+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071128IPR14028+0+DOC+XML+V0//SV
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-PRESS+20071128IPR14028+0+DOC+XML+V0//SV


• MMS Årsrapport 2011 [Hämtad 2012-12-23] Tillgänglig: http://mms.se/_dokument/
rapporter/ar/%C3%85rsrapport%202011.pdf

• MMS arbete med peoplemetermätning [Hämtad 2012-11-23]
  Tillgänglig: http://www.mms.se/arbete/peoplemetermatning.asp

• Så mycket kostar det att visa reklam i TV4. [Hämtad 2012- 11-17] Tillgänglig: http://
www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/sa-mycket-kostar-det-att-visa-reklam-i-
tv4-4fc395bb04bf72228b00871f)

• Rapport från Sifo Research International (2008) Reklamundvikande i Sverige 2008. 
[Hämtad 2012-12-10] Tillgänglig:.

 http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/darfor-har-tv4-problem-med-hog-ljudniva-i-
 reklamen-4fbfa38f04bf7251940048ba 

• Lindh, Lindy (1997) Reklamfilmboken . [Hämtad 2012-12-10] Tillgänglig via: http://
www.filmworks.se/fw/rfb/frameset.html

55

http://mms.se/_dokument/rapporter/ar/%C3%85rsrapport%202011.pdf
http://mms.se/_dokument/rapporter/ar/%C3%85rsrapport%202011.pdf
http://mms.se/_dokument/rapporter/ar/%C3%85rsrapport%202011.pdf
http://mms.se/_dokument/rapporter/ar/%C3%85rsrapport%202011.pdf
http://www.mms.se/arbete/peoplemetermatning.asp
http://www.mms.se/arbete/peoplemetermatning.asp
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/sa-mycket-kostar-det-att-visa-reklam-i-tv4-4fc395bb04bf72228b00871f
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/sa-mycket-kostar-det-att-visa-reklam-i-tv4-4fc395bb04bf72228b00871f
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/sa-mycket-kostar-det-att-visa-reklam-i-tv4-4fc395bb04bf72228b00871f
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/sa-mycket-kostar-det-att-visa-reklam-i-tv4-4fc395bb04bf72228b00871f
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/sa-mycket-kostar-det-att-visa-reklam-i-tv4-4fc395bb04bf72228b00871f
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/sa-mycket-kostar-det-att-visa-reklam-i-tv4-4fc395bb04bf72228b00871f
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/darfor-har-tv4-problem-med-hog-ljudniva-i-reklamen-4fbfa38f04bf7251940048ba
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/darfor-har-tv4-problem-med-hog-ljudniva-i-reklamen-4fbfa38f04bf7251940048ba
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/darfor-har-tv4-problem-med-hog-ljudniva-i-reklamen-4fbfa38f04bf7251940048ba
http://www.tv4.se/ring-tv4/artiklar/darfor-har-tv4-problem-med-hog-ljudniva-i-reklamen-4fbfa38f04bf7251940048ba
http://www.filmworks.se/fw/rfb/frameset.html
http://www.filmworks.se/fw/rfb/frameset.html
http://www.filmworks.se/fw/rfb/frameset.html
http://www.filmworks.se/fw/rfb/frameset.html


9. Bilagor
Bilaga 1 - Svar på kvantitativ undersökning

Kategori Ensam

     Facebookgrupp      Huvudgrupp    Totalt
Deltagare: 7 3 10
Man: 4 2 6
Kvinna: 3 1 4

Ålder :
Mellan -            22-57 år           21-23 år      19-57 år

Har du sett solsidan tidigare?
Ja: 7 3 10
Nej: 0 0 0

Vad tyckte du om detta avsnitt av Solsidan?
Mycket dåligt: 0 0 0
Dåligt: 1 0 1
Helt ok: 3 0 3
Bra: 2 2 4
Mycket bra: 1 1 2

Anser du att du tittade uppmärksamt på TV:n under avsnittets gång?
Hela: 2 1 3
Nästan hela: 2 2 4
Ungefär halva: 3 0 0
Knappt: 0 0 0
Inte alls: 0 0 0

Anser du att du tittade uppmärksamt på TV:n under reklampausen?
Allt: 0 0 0
Nästan allt: 0 0 0
Halva: 1 1 2
Knappt: 3 1 4
Inte alls: 3 1 4

Minns du något av reklam från reklampausen?
Ja: 1 Fråga borttagen 1
Nej: 6 Fråga borttagen 6

Ägnade du dig åt någon anna aktivitet än att kolla på TV under avsnittets gång?
Mobilen: 3 1 4
Datorn: 4 0 0
Pratade med någon: 1 0 0
Toaletten: 0 0 0
Lämna rummet: 1 0 0
Nej inget av det: 2 2 4
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Annat: 0 0 0

Ägnade du dig åt någon anna aktivitet än att kolla på TV under reklampausen?
Mobilen: 3 2 5
Datorn: 5 1 6
Pratade med någon: 2 0 0
Toaletten: 1 0 0
Lämna rummet: 2 0 0
Vardagssysslor: 1 0 0
Nej inget av det: 1 0 0
Annat: 1 1 2

Under avsnittets gång, gjorde du något av följande?
Zappade: 0 0 0
Bytte kanal: 0 0 0
Sänkte volymen: 0 0 0
Mute: 1 0 1
Nej inget av det: 6 0 6
Annat: 0 0 0

Under reklampasuen, gjorde du något av följande?
Zappade: 0 0 0
Bytte kanal: 0 1 1
Sänkte volymen: 1 1 2
Mute: 1 0 1
Nej inget av det: 4 1 5
Annat: 1 0 1
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Kategori I grupp

Facebookgrupp Huvudgrupp       Totalt
Totalt: 27 8 35
Man: 10 2 12
Kvinna: 17 6 23

Ålder:
Mellan -            18-49 år            19-24 år            18-49 år

Har du sett solsidan tidigare?
Ja: 27 8 35
Nej: 0 0 0

Vad tyckte du om detta avsnitt av Solsidan?
Mycket dåligt: 0 0 0
Dåligt: 1 0 1
Helt ok: 7 3 10
Bra: 15 2 17
Mycket bra: 4 3 7

Anser du att du tittade uppmärksamt på TV:n under avsnittets gång?
Hela: 12 3 15
Nästan hela: 13 3 16
Ungefär halva: 2 1 3
Knappt: 0 1 1
Inte alls: 0 0 0

Anser du att du tittade uppmärksamt på TV:n under reklampausen?
Allt: 0 0 0
Nästan allt: 3 0 3
Halva: 1 1 2
Knappt: 13 5 18
Inte alls: 10 2 12

Minns du något av reklamen?
Ja: 6    Fråga borttagen 6
Nej: 21    Fråga borttagen 21

Ägnade du dig åt någon anna aktivitet än att kolla på TV under avsnittets gång?
Mobilen: 8 2 10
Datorn: 4 0 4
Pratade med någon: 13 4 17
Toaletten: 0 0 0
Lämna rummet: 2 1 3
Nej inget av det: 11 4 15
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Annat: 3 3 3

Ägnade du dig åt någon anna aktivitet än att kolla på TV under reklampausen?
Mobilen: 18 1 19
Datorn: 6 0 6
Pratade med någon: 21 4 25
Toaletten: 2 0 2
Lämna rummet: 9 3 12
Vardagssysslor: 6 0 6
Nej inget av det: 1 0 1
Annat: 1 4 5

Under avsnittets gång, gjorde du något av följande?
Zappade: 0 0 0
Bytte kanal: 0 0 0
Sänkte volymen: 0 0 0
Mute: 0 0 0
Nej inget av det: 27 0 27
Annat: 0 0 0

Under reklamens gång, gjorde du något av följande?
Zappade: 3 0 3
Bytte kanal: 0 0 0
Sänkte volymen: 9 2 11
Mute: 1 0 1
Nej inget av det: 14 6 20
Annat: 0 0 0
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Bilaga 2 - Kvalitativ undersökning

Kvalitativa frågor huvudgrupper

Fråga: det var reklaminslag i programmet, vad tyckte du om det?

Tittarkonstellation Svar Kommentar

Ensam Kollade inte på reklamen, 
låg i sängen och tänkte på 
annat men TV:n var på.

Neutral

Ensam Ogillar reklam så byter 
oftast kanal

Negativ

Grupp Hatar reklam, såg det inte, 
tog bort nagellacket 
istället.

Negativ

Grupp Ja det var det, väldigt 
obvious men inget som 
störde mig.

Ganska positiv

Grupp Jag tittade inte särskilt 
noggrant på dem då jag 
höll på att baka samtidigt 
som jag såg programmet.

Neutral

Grupp Gick iväg under reklamen Neutral

Ensam Skönt med ett kortare 
avbrott så man fick tid att 
kolla datorn osv. Kommer 
dock inte ihåg så mycket 
från reklamfilmerna.

Positiv

Grupp Jag märkte av det pga 
dem andra jag såg 
programmet med. Om jag 
hade sett solsidan ensam 
hade jag förmodligen inte 
lagt märke till 
reklaminslaget.
 

Neutral/ganska positiv

Grupp Inte lika störande som jag 
brukar tycka. Också skönt 
att få en paus från några 
irriterande karaktärer i 
Solsidan.

Ganska positiv

Grupp Okej Ganska positiv

Grupp Jag har inget emot det, 
kan känna att det hör till 
lite i konceptet med 
solsidan.

Positiv
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Fråga: Tror du att du hade uppfattat avsnittet annorlunda utan reklam?

Tittarkonstellation Svar Kommentar

Ensam Nej Neutral

Ensam Nej Neutral

Grupp Ja. Programmet hade varit 
mer sammanhängande.

Ganska negativ

Grupp Nej det tror jag inte. Neutral

Grupp Möjligen, då jag tenderar 
att utropa "jag hatar 
reklam!" av ren reflex så 
fort jag tittar på TV med 
reklamavbrott. Jag 
föredrar mina program 
utan reklam.

Negativ

Grupp Bättre. Man blir lite störd 
på att det är ett avbrott i 
mitten.

Negativ

Ensam Jag hade antagligen 
uppfattat avsnittet som 
väldigt kort, med tanke på 
att det bara spänner över 
30 minuter. Kan kanske ha 
uppfattat det lite mer 
positivt, med tanke på att 
man blev glad varje gång 
reklamen var över.

Positiv

Grupp Jag hade nog hängt med 
mer uppmärksamt under 
avsnittet då jag gick ifrån 
tvn under pausen och 
började tänka på annat.

Ganska negativ

Grupp Ja, just idag hade jag nog 
"sugits in" och engagerat 
mig mer i avsnittet. Mer 
intresserad och 
känslomässigt påverkad 
alltså.

Ganska negativ

Grupp Ja absolut, hade varit 
bättre utan reklam

Negativ

61



Grupp Det kanske jag hade, men 
efterom det alltid har varit 
paus mitt i solsidan så 
känns det inte som något 
jobbigt och dessutom har 
man tid att pussas med sin 
flickvän då :)

Positiv, uses and 
gratifications if you 
know what I 
mean;D;D;D;D

 

Facebookgruppen

Fråga: det var reklaminslag i programmet, vad tyckte du om det?

Tittarkonstellation Svar Kommentar

Ensam Störande Negativ

Ensam Ingen åsikt. Neutral

Ensam passade på att göra annat 
under reklamen. ganska 
lång reklam

Neutral/ganska 
negativ

Ensam Zappade till annan kanal. 
"Missade" därför reklamen.

neutral/ganska 
negativ

Ensam När man tittar på tvn kan 
det vara rätt bra, göra en 
kopp te i reklampausen 
men på datorn är det bara 
drygt!

Positiv

Ensam Såg inte reklamen, satte 
på ljudlöst och bytt flik i 
Chrome.

Neutral/ganska 
negativ

Ensam Alla typer av reklaminslag, 
produktplacering som 
pauser, förstör rytmen i 
historien.   

Negativ

Grupp Såg inte, gick och gjorde 
annat i pausen. 

Neutral

Grupp Tittade inte på 
reklaminslagen. Personen 
jag tittade med stängde av 
ljudet under reklamen och 
jag satt istället med datorn.

Neutral/ganska 
negativ

Grupp Märks knappt, whiskeyn, 
famous Fredde var 
tydligast!

Positiv (Har nog dock 
fattat frågan fel)
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Grupp För långt reklam avbrott. negativ

Grupp Man är väl rätt van när 
man kollar på TV4.

positiv

Grupp Uppmärksammade endast 
att Volvo hade 2 likadana 
reklamer inom loppet av 1 
minut, annars var det väl 
det gamla vanliga.

positiv/Neutral

Grupp Lite drygt såklart med 
reklam mitt i allt. minns 
dock inte vilka reklamen 
det var, antagligen samma 
som alltid.

negativ

Grupp Jobbigt, man kanske 
ställer sig upp och gör 
något annat under 
reklamen och glömmer då 
till viss del bort vad 
programmet handlade om 
när det väl börjar igen.

negativ

Grupp Det lilla jag såg var väl 
som vanligt.

neutral/positiv

Grupp Irriterande negativ

Grupp Jag sänker alltid volymen 
eller byter kanal. 

negativ

Grupp Hatar reklam!!!!! NEGATIV

Grupp Kommer ej ihäg neutral

Grupp Drygt. negativ

Grupp För mycket negativ

Grupp Såg inte det neutral

Grupp Bra. Positiv

Grupp Värdelöst negativ

Grupp Värdelöst negativ

Grupp Kollade inte neutral

Grupp kollade inte så mycket på 
reklamen. 

neutral

Grupp Jobbigt avbrott som alltid. negativ
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Grupp Jag reagerar inte speciellt 
mkt på det, vad spelar det 
för roll om det är 
reklaminslag egentligen? 
Tycker folk överdriver så 
himla mkt...

positiv

Grupp Lite störande, men det var 
inte speciellt lång paus så 
det var OK

neutral/positiv

Grupp bra med paus. positiv

Grupp Kommer inte ihåg vad det 
var för reklam..

neutral

Grupp Reklam är hemskt, heja 
SVT

negativ

 
 
Fråga: Tror du att du hade uppfattat avsnittet annorlunda utan reklam?

Tittarkonstellation Svar Kommentar

Ensam Tror inte det Neutral

Ensam Nej. neutral

Ensam ja, mer uppmärksamt. man 
blir ju avbruten, fokuserar 
på annat

ganska negativ

Ensam Knappast, annat än att TV-
program av alla de slag 
förlorar en del på grund av 
avbrott.

negativ

Ensam Sändningstiden hade ju 
blivit kortare och 
programmet hade kanske 
blivit mer 
sammanhängande och 
lättare att följa med i, 
speciellt när mycket av 
solsidans skämt löper 
genom hela programmet. 
Reklampausen kan alltså 
göra att man tappar den 
"röda tråden"

Negativ

Ensam Nej. Neutral
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Ensam Även om just Solsidan inte 
är den typ av serie som 
blir direkt lidande av 
reklampauser tror jag ändå 
att jag hade upplevt 
avsnittet som mer 
sammanhängande och 
mindre tempofattigt. 

Ganska negativ

Grupp nej. neutral

Grupp Nej det tror jag inte, 
möjligen att det skulle 
kännas kortare.

neutral

Grupp Nej neutral

Grupp Nej neutral

Grupp  - neutral

Grupp Jag kollar oftast på serier 
på datorn utan reklam och 
tycker att programmet blir 
mer sammanhängade på 
det sättet vilket gör att en 
reklampaus stör lite i flödet 
av serien.

ganska negativ

Grupp Nä det tror jag inte neutral

Grupp Jag tror att reklamen 
påverkade min uppfattning 
lite. När reklamen går 
igång släpper man tanken 
på programmet och 
kanske gör något annat så 
länge. Då glömmer man 
bort lite vad avsnittet 
handlar om. Om jag hade 
sett hela avsittet i stäck så 
hade jag varit mer insatt i 
det.

ganska negativ

Grupp Nej det tror jag nog inte. neutral

Grupp "Säkert, avbrott förstör 
programmet 

"

negativ

Grupp  - neutral

Grupp Ja, då hade man varit 
fokuserad under hela 
programmet.

ganska negativ

Grupp  - neutral
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Grupp  - neutral

Grupp Bättre inlevelse ganska negativ

Grupp Mer uppmärksammat ganska negativ

Grupp nej, pga att serien inte är 
så pass intensiv/tung att 
man behöver ha fokus 
24/7

Ganska positiv

Grupp  - neutral

Grupp  - neutral

Grupp Ja, självklart negativ

Grupp jag vet inte neutral

Grupp Mer enhetligt, man tappar 
mycket av helheten med 
avbrott.

ganska negativ

Grupp nja, tror inte det. neutral

Grupp Ja det är möjligt.. Svårt att 
säga!

neutral

Grupp mer flyt i programmet. ganska negativ

Grupp Nej, men det vore kul med 
längre programtid istället 
för avbrott

neutral

Grupp Mer sammanhängande 
och på så vis bättre flyt i 
serien.

ganska negativ
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Solsidan

Fyll i svaren efter bästa förmåga. Gör detta direkt efter programmet, söndagen 2 december. 
Svaren kommer att ingå i analysen till vår C-uppsats och det betyder mycket för oss att du tar dig tid att svara på 
enkäten.
Vi kan garantera att du kommer att få vara anonym i uppsatsen även om du skriver ditt namn här. 
Tack för hjälpen! 
/Ida och Sara

Kön *
 Man

 Kvinna

Ditt namn
Ej obligatoriskt.

Din ålder *

Jag har sett Solsidan *
 Ensam

 Tillsammans med någon

Hur många har du sett Solsidan tillsammans med?
Besvaras endast av de som sett Solsidan tillsammans med någon.

Hur har du sett Solsidan? *
 TV

 Dator

 Annat

Har du sett Solsidan tidigare? *
 Ja

 Nej

Vad tyckte du om detta avsnitt av Solsidan? *
 Mycket dåligt

 Dåligt
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 Helt okej

 Bra

 Mycket bra

Anser du att du tittade uppmärksamt på TVn under avsnittet? *
 Hela

 Nästan hela

 Ungefär halva

 Knappt

 Inte alls

Det var reklaminslag i programmet, vad tyckte du om det? *

Anser du att du tittade uppmärksamt på TVn under reklampausen? *
 All reklam

 Nästan all reklam

 Ungefär hälften

 Knappt något

 Inte alls

Tror du att du hade uppfattat avsnittet annorlunda utan reklampaus? Hur?

Ägnade du dig åt någon annan aktivitet än att kolla på TV under avsnittets gång? *
Du får välja fler svarsalternativ.

 Mobilen

 Datorn

 Pratade med någon

 Gick på toaletten

 Lämnade rummet

 Skötte vardagssysslor

 Nej, jag gjorde inget av ovanstående.
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Övrigt: 

Ägnade du dig åt någon annan aktivitet än att kolla på TV under reklampausen? *
Du får välja fler svarsalternativ.

 Mobilen

 Datorn

 Pratade med någon

 Gick på toaletten

 Lämnade rummet

 Skötte vardagssysslor

 Nej, jag gjorde inget av ovanstående.

Övrigt: 

Under avsnittes gång, gjorde du något av följande? *
Du får välja fler svarsalternativ.

 Zappade mellan olika kanaler.

 Bytte kanal för en längre tid.

 Sänkte TVns volym

 Satte på mute (stängde av ljudet på TVn)

 Nej, jag gjorde inget av ovanstående.

Övrigt: 

Under reklampausen, gjorde du något av följande? *
Du får välja fler svarsalternativ.

 Zappade mellan olika kanaler.

 Bytte kanal för en längre tid.

 Sänkte TVns volym

 Satte på mute (stängde av ljudet på TVn)

 Nej, jag gjorde inget av ovanstående.

Övrigt: 

Minns du någon reklam från reklampausen? *
 Ja

 Nej

Om ja, vilka reklamer minns du från reklampausen?
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Om ja, varför minns du dessa?
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Bilaga 4 - Pressrelease

Varje år lägger företag ner stora summor på att producera reklamfilmer för att nå ut till de 

stora folkmassorna hemma i TV soffan. En folkmassa som enligt ny forskning gör allt för att 

undvika den. Att de flesta av oss ogillar reklam är ingen hemlighet, men tycker vi att den blir 

mer uthärdlig när vi omges av andra människor? Påverkar vännen bredvid dig i soffan hur 

du beter dig under reklampausen?

Forskare vid Uppsala Universitet  har byggt vidare på tidigare forskning och undersökt hurvida 

grupptittande skiljer sig från ensamtittande vad gäller attityden till, aktiviteten under och minnet  av 

en reklampaus. Resultaten visar tråkiga siffror för de som betalar dyra pengar för att synas. Oavsett 

om du ser på TV ensam eller tillsammans med någon verkar du inte ge reklamen speciell mycket 

uppmärksamhet. På grund av det stora missnöjet hos de flesta när reklampausen går igång, väljer 

man att underhålla sig med annat utanför TV:ns värld och kan därför bara i enstaka fall säga att  man 

minns en reklamfilm som nyligen visats. Dessa fåtal reklamfilmer har visat sig ha en tidig placering 

direkt efter programmet eller visats med hög frekvens.

I undersökningen som visat detta har ett experiment utförts där man låtit människor hemma i sin 

vardagliga miljö se på en populär svensk komediserie med ett sex minuter långt reklaminslag i 

mitten. Några fick se på programmet i sällskap av andra medan några fick titta ensamma. Efter 

programmets slut samlades observationer in från de deltagande i form av ett frågeformulär. Några 

fick även delta i en efterföljande intervju. 

Resultaten av dessa svar pekar åt samma håll. De allra flesta väljer att  på något sätt undvika 

reklamen. Vilken strategi man däremot väljer skiljer sig mellan de som sett ensamma och de i 

grupp. Då många av de som var ensamma ägnade sig åt andra medier så som datorn valde de i 

grupp istället inte helt  förvånande att prata med sitt sällskap och låta datorn ligga. Det visar att det 

naturligaste för båda grupperna verkar vara att söka sig till social interaktion, antingen genom en 

annan människa eller genom en dator till omvärlden. Att  ett mycket färre antal av de i grupp valde 

att  aktivera sig med ett annat medium än de som var ensamma, har också med stor sannolikhet  att 

göra med den påverkan en annan människas närvaro har på oss. Av hänsyn till andra väljer vi att 

inte byta kanal på TV:n eller slå upp en datorskärm, något vi inte behöver bry oss om då vi är själva. 
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