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Förord 

Som avslutande del i vår utbildning inom Ekonomi på Högskolan i Gävle har vi genomfört ett 

examensarbete inom ämnet Företagsekonomi med inriktning på marknadsföring. Vi skulle 

vilja tacka alla som har tagit sig tid och svarat på vår enkätundersökning som legat till grund 

för denna studie. Det har betytt väldigt mycket för oss. Tack! 

Ett speciellt tack till vår handledare Jonas Kågström som har under hela arbetets gång stöttat 

och väglett oss med sin kunskap och positiva inställning. Utan dig hade inte detta 

examensarbete varit så bra som det är idag. Tack för all din hjälp Jonas! 

Arbetet med detta examensarbete har varit intressant och våra förhoppningar är att de som 

arbetar med reklam kommer att få nytta av våra studier i sitt fortsätta arbete med att producera 

lyckad TV-reklam. Marknadsförare kan, om de vill, använda detta examensarbete som en 

riktlinje i syfte att försöka undvika att göra irriterande TV-reklam. 

  

 

 

Gävle den 16 juli 2012  

 

Benny Berggren    Sofie Erenlöf 

 

_______________________  _______________________  



 
 

SAMMANFATTNING 

Titel: Irriterande TV-reklam – Vad det är i TV-reklam som uppfattas som irriterande och hur 

påverkar det konsumenternas köpbeteende. 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Benny Berggren och Sofie Erenlöf 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2012 – maj  

Syfte: Reklam förekommer i flera olika former och TV-reklam är en utav dessa. Reklam som sänds 

på TV är ofta återkommande och sänds ibland upprepande under ett och samma TV-program. 

Upprepning är en av många faktorer som kan bidra till att TV-tittaren börjar irritera sig på 

reklamen. Detta tror vi oss kan skapa negativ attityd mot företaget bakom reklamen. Huvudsyftet 

med denna uppsats är att studera vad det är generellt i TV-reklam som kan upplevas som irriterande 

och hur påverkar det då konsumentens köpbeteende. 

Metod: Denna uppsats som är av abduktiv art, är uppbyggd av en teoridel samt en empiridel. 

Teoridelen består av sekundärdata i form av olika vetenskapliga artiklar och modeller. För att få 

konsumenternas åsikter om vad det är i TV-reklam som kan uppfattas irriterande utförde vi i den 

empiriska delen en enkätundersökning. Respondenterna fick först svara på inledande frågor rörande 

deras ålder, kön, inkomst, utbildning och boendeform för att sedan se på tre olika reklamfilmer och 

därefter svara på frågor kring dessa.  

Resultat & slutsats: Resultatet från enkätundersökningen visar att konsumenter uppfattar TV-

reklam på olika sätt. Respondenterna tyckte att TV-reklamen från Siba var mest irriterande följt 

utav Flygresor.ses och Com Hems reklamer. De faktorer som respondenterna irriterade sig mest på 

i TV-reklamerna var ljudvolymen, karaktärerna, otydligt budskap och upprepningar. Inga 

indikationer fanns till att konsumenten faktiskt hellre skulle byta till en konkurrent på grund av 

irriterande reklam. Samt hittades inga signifikanta korrelationer kring demografiska variabler och 

konsumentbeteende. 

Förslag om fortsatt forskning: Något som var intressant att notera i förstudien där vi omband 

respondenter uppge tre reklamfilmer de ansåg vara irriterande, var att det nämndes inte en enda 

gång någon reklam från de stora globala företagen; Coca-Cola, Nike, McDonald’s, Puma, Apple 

etc. Kan det vara så att dessa företag inte vågar sticka ut i rädsla att tappa marknadsandelar eller att 

de vet vilka faktorer kunder irriterar sig på och då undviker dessa? Studier kring detta föreslås. 

Uppsatsens bidrag: Med denna uppsats hoppas vi kunna hjälpa framtida marknadsförare så att de 

kan undvika sådant som vi konsumenter upplever som irriterande och uppnå ett mer 

tillfredställande resultat då de producerar reklamfilmer.  

Nyckelord: TV-reklam, irritation, konsumentbeteende, budskap, karaktär och ljudvolym. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

Title: Annoying television advertising - What is it about television (TV) commercials that are 

perceived as annoying and how does it affect the viewer’s purchasing behavior? 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Benny Berggren and Sofie Erenlöf  

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2012 – May 

Aim: Advertising can be found in many shapes and forms such as on: billboards, radio stations, 

public transport and of course on television. The last form of advertising is possibly one of the most 

effective and widely used methods of advertising due to the wide percentage of households with a 

TV in this technological age. One of the problems TV viewers have to face is the wide variety of 

TV advertisements which are repetitive and can be seen on numerous occasions throughout the day. 

This is only one of many factors that may cause irritation to the viewer if being executed wrong. 

Irritation leads to animosity. Animosity leads to a negative attitude. A negative attitude, may lead to 

difficult decision making for the consumer whether he or she should make that purchase or or go to 

a competitor. There are two purposes of this thesis. The first is to explore what general factors 

create irritation and the second is to explore if enough irritation has the effect of making the 

consumer choose a competitor brand over the proffered advertised brand as witnessed on TV. 

Method: This thesis is of the abductive kind. The first part of this thesis consists of a theoretical 

part. The theoretical part consists of secondary (scientific articles and models). The third part 

consists of empirical research. In order to collect the opinions of the TV-audience in Sweden, an 

electronic survey was conducted where the respondents were asked about demographic questions, 

causes of irritation toward selected Swedish advertising commercials. 

Result & Conclusions: The results from this thesis indicated that consumers perceive TV-

advertising very differently. Results showed that the respondents found a commercial from 

electronic media giant Siba to be the most annoying one. The main factors deemed to be of great 

annoyance in a TV commercial were as follows; volume, tempo, characters of the commercial, a 

confusing message and the TV commercial being too repetitive. Furthermore, there were no 

indications that the consumer would rather go to a competitor due to the irritating commercial and 

no significant correlations were found. 

Suggestions for future research: Not once did the respondents suggest that commercials from 

multibillion dollar corporations, such as Coca Cola and McDonalds were being perceived as 

annoying.  Could it be that those companies are too afraid to be different by standing out too much 

during commercials in fear of losing market share, or do they simply know which of the irritating 

factors to stay away? Further research regarding this matter is suggested. 

Contribution of the thesis:  Our goals for  this thesis is to make a difference, so that future 

marketers will have an even greater success when marketing  their products due to them being more 

aware of what to include and what not to include in their commercials. 

Key words:  TV-commercials, irritation, consumer behavior, message and volume.  



 
 

Ordlista 

Boxplot -  I en så kallad boxplot visas medianen. Med median menas den 

observation i datamaterialet som ligger i mitten. De värden som ligger 

mellan den nedre kvartilen (Q1) och den övre kvartilen (Q3) i boxplotten 

motsvarar 50 % av urvalet i studien. 

Demografisk -  Vetenskapen om en befolknings storlek och fördelning. Det kan vara 

variabler som till exempel ålder, kön och inkomst 

Faktor -   Matematisk term som ingår i en multiplikation 

Förstudie -  En studie som görs i det första skeendet för att till exempel se om det 

finns ett visst behov av att göra studier kring ett visst ämne 

Medelvärde -  Ett värde som representerar genomsnittet och även detta mått kommer 

användas i studien 

Parametrisk statistik -  En första studie som görs i mindre format för att kunna kontrollera att 

upplägget inför huvudstudien stämmer 

Pilotstudie -  En gren av statistik som förutsätter att uppgifterna har kommit från en 

typ av sannolikhetsfördelning och gör slutsatser om parametrarna för 

föredelningen 

Pilotstudie -  En första studie som görs i mindre format för att kunna kontrollera att 

upplägget inför huvudstudien stämmer 

Primärdata -   Data som samlas in genom till exempel intervjuer och enkäter 

Respondent -  En person som blir intervjuad eller svarar på frågor vid en 

enkätundersökning 

Sekundärdata -  Data som redan finns insamlad som en person kan använda sig av 

Standardavvikelse -  Ett statistiskt mått som visar hur mycket avvikande värdena i urvalet är i 

förhållande till medelvärdet. En hög standardavvikelse betyder att de 

data som finns ligger väldigt spridda i förhållande till medelvärdet. Låg 

standardavvikelse betyder då tvärs emot 

Typvärde -  Ett centralmått som betyder det vanligaste värde som angivits och 

kommer användas i denna studie  

Variabel -  Ett namngivet objekt som används för att företräda ett okänt värde  
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1. Inledning 

Vad är marknadsföring? Många personer tror att marknadsföring bara är försäljning och 

reklam. Detta eftersom vi dagligen ser reklam överallt i form utav TV-reklamer, 

telefonförsäljare och reklam på Internet. Men marknadsföring är mer än bara försäljning och 

reklam, idag måste företagen tillfredsställa och försöka tillgodose konsumenternas olika 

behov samt bygga långvariga relationer mellan sig själva och till kunden (Kotler 2006, s. 5). 

Vi hoppas att genom denna studie öka vår förståelse för vad det är för faktorer i en TV-

reklam som kan uppfattas negativt och hur påverkar dessa faktorer konsumenternas 

köpbeteende samt om det finns någon koppling till konsumenternas ålder, kön och 

ekonomiska situation. 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle finns det reklam överallt, reklamen är ett sätt för en grupp eller enskilda 

individer att skapa och bibehålla kundrelationer där ett utbyte mellan varor, produkter och 

tjänster sker. Människor blir exponerade av reklam över 600 gånger dagligen (Rojas-Méndez, 

Davies & Madran 2008, s. 947) då reklam förekommer frekvent i alla mediala former i vårt 

samhälle. En hel del av den reklam som sänds på TV kan vara återkommande och sänds ofta 

ett flertal gånger under exempelvis ett och samma TV-program.  

Detta kan vara en bidragande faktor som kan leda till att den potentielle konsumenten kan 

börja uppfatta reklamen som irriterande. Irritationen i sig kan resultera i att konsumenten 

skapar sig en negativ attityd gentemot det varumärket. (Gorn & Goldberg 1980, s. 421)  

En del av bakgrunden till denna studie är hämtad från tre olika tidningsartiklar: 

Den första artikeln hittades i tidningen Expressen. Där menar författaren Markus Hankins, att 

all reklam inte är bra reklam. Detta påstående baserar han på en undersökning som gjordes av 

tusen stycken slumpmässigt utvalda personer. Undersökningen visade att var tionde 

konsument faktiskt väljer bort vissa varumärken på grund av en tillhörande reklamfilm de sett 

och uppfattat som ”störig/irriterande/skränande” eller ”tjatig”. Det företag som artikeln 

handlade om är elektronikjätten Siba. (Hankins 2012) 

Ytterligare klagomål rörande Sibas TV-reklam återfanns även i en annan artikel. Den artikeln 

publicerades i tidningen Dagens Media och skrevs av Carin Fredlund.  Där menade Fredlund, 
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trots att konsumentens reklamerinrande rörande Sibas TV-reklamen ökat, var det inget 

positivt erinrande. Fredlund menar vidare att reklam måste kunna prestera kommunikation 

som uppmärksammas och syns. Men poängterar att problemet är att det måste 

uppmärksammas på rätt sätt. Vidare påstår Fredlund trots att Siba har fördubblat sin 

reklambudget har de faktiskt presterat sämre inom hemelektronikbranschen jämfört med sina 

konkurrenter.  Sibas branschindex är lägst i förhållande till konkurrenter och har lägst 

marknadsutveckling. Dessutom påstår Fredlund att så fort Sibas TV-reklam visas på TV så 

stänger folk av ljudet till skillnad från OLWs TV-reklam som är betydligt behagligare att 

lyssna till men har samma grad av erinran hos konsumenterna. Avslutningsvis menar 

Fredlund att hon inte är ensam om att lova sig att aldrig mer sätt sin fot i en Sibabutik igen 

(Fredlund 2012). 

Artikel nummer tre, handlade om en reklamfilm från Flygresor.se som fälts av 

reklamombudsmannen för kränkning på grund av att en person i reklamfilmen kräktes på en 

annan person (Reklamombudsmannen 2011). För det första påstod artikeln att viss förvirring 

rörande företaget om huruvida de faktiskt är en resebyrå eller en sökmotorsajt för billiga 

resor. Mikael Robertsson, vd för Svenska Resenätverket hävdar att den reklamfilmen ökade 

Flygresor.ses försäljning samt att trafiken till deras hemsida ökade med över 30 procent. 

Vidare försvarar sig Robertsson att det inte är upp till ombudsmannen att avgöra vad som är 

god smak eller inte. Efter den reklamfilmen producerade Flygresor.se en ny reklamfilm, 

denna gång om en ål som ska symbolisera billiga resor som är svåra att komma över men att 

de på Flygresor.se hjälper dig hitta de åt dig (Robertsson, 2011). 

Dessa artiklar behandlar reklamfilmer som skapar irritation hos TV-tittarna. Irritation kan leda 

till en negativ attityd (Gorn & Goldberg 1980, s. 421). Vi anser att negativ attityd mot reklam 

generellt sett, kan leda till att TV-tittaren undviker TV-reklam genom att antingen lämna TV-

soffan eller byta TV-kanal (zapping). Vi tror vidare att det kan vara så mycket mer än bara 

faktorer som exempelvis hur ofta den visas som gör att reklamfilmen uppfattas irriterande. Vi 

tror att varje person har egna preferenser om vad de uppfattar som irriterande och inte 

irriterande. Vi vill genom att göra en fältstudie med abduktiv ansats, ställa de resultat vi får 

mot teorier och vetenskapliga artiklar i syfte att komma till en slutsats. Vi kommer att via 

Facebook.com göra en enkätundersökning innehållandes både slutna och öppna frågor där 

respondenter uppmanas att svara elektroniskt.  
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1.2 Problem och avgränsning  

Det är inte lätt att sätta fingret på exakt vad det är i en reklam som gör att människor uppfattar 

den som jobbig och negativ då vi alla människor har våra egna unika värderingar och 

preferenser rörande vad som är irriterande och inte irriterande. I detta examensarbete kommer 

vi försöka att finna vad det kan tänkas vara i en reklam som gör att den kan uppfattas som 

irriterande och stötande. Till detta kommer vi försöka koppla samband mellan konsumentens 

köpbeteende och dennes attityd gentemot en specifik reklam och dess varumärke i sig.  

Denna C-uppsats kommer att avgränsa sig till att enbart undersöka TV-reklam. Reklam via 

andra medier som radio, internet eller ute på Stan kommer inte att undersökas då kvantiteten 

på arbetet skulle bli för omfattande. Det finns ett antal olika demografiska faktorer som spelar 

in rörande den ursprungliga attityden gentemot TV-reklam som kön, ålder och ekonomisk 

situation. Vi tänker inte ta hänsyn till religion eller nationellt ursprung då undersökningen 

sker anonymt och att det skulle ge ytterligare fler variabler att ta hänsyn till. Vår huvudpunkt 

för insamling av primärdata kommer främst att ske via sociala nätverksforum som 

www.facebook.com där respondenter kommer att tillfrågas om att svara på frågor rörande 

reklam och attityder gentemot detta. I examensarbetet kommer inga empiriska studier göras 

med marknadsförare, då vi endast strävar att få konsumentens synvinkel på de negativa 

effekter av reklam som kan uppfattas irriterande.  

Övriga faktorer vi inte kommer att ta hänsyn till är den demografiska variabeln familjestorlek 

då vi anser att de räcker att ta hänsyn till inkomst. 

Det är omöjligt att samla in primärdata från hela populationen då det skulle vara alldeles för 

tidskrävande och omfattande. Vårt urval blir därför ett icke slumpmässigt urval och ses som 

bekvämlighetsurval där de Svenska Facebookanvändarna som ser på TV kommer ta del av vår 

enkätundersökning och därmed vara vårt urval som kommer att representera populationen 

(TV-tittare i Sverige). Vi kommer därefter att applicera de resultat vi får från vår 

enkätundersökning på den totala populationen och där göra analyser på detta utifrån befintliga 

teorier.  

1.3 Målgrupp 

Denna studie kommer i huvudsak riktas mot ekonomstudenter på högskola med inriktning på 

marknadsföring. Vi utgår från att de är inlästa på teorier och att terminologin inte behöver 

förklaras i större utsträckning.  

http://www.facebook.com/
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1.4 Syfte 

Syftet är med detta examensarbete är att se om det finns samband mellan faktorer i TV-reklam 

som uppfattas irriterande hos TV-tittaren och hur dessa påverkar konsumenters köpbeteende. 

Om konsumenten känner stark irritation gentemot en viss TV-reklam, produkt eller 

varumärke, finns det då någon specifik faktor som uppfattas irriterande? Syftet är att se vad 

dessa faktorer kan vara så att framtida marknadsförare kan undvika att använda sig av sådana 

för att på så sätt uppnå ett mer tillfredställande resultat. I aktuell forskning kopplas ofta 

irritation till köpbeteende (Mehta 2000, s. 67 och Aaker & Bruzzone 1985). Detta har vi 

undersökt men inte hittat något positivt samband och menar att det kan vara svårt för oss att 

faktiskt uttala oss kring konsumenters köpbeteende, men har ändå valt att ha med den i vår 

enkätundersökning. 

De frågor detta examensarbete vill besvara är: 

 Att se om det finns samband mellan faktorer i TV-reklam som uppfattas irriterande 

hos TV-tittaren.          

 Att se om de irriterande faktorerna påverkar konsumenters köpbeteende. 

 Att se om de demografiska faktorerna; ålder, kön och ekonomisk situation har någon 

inverkan på köpbeteendet då kunden uppfattar reklamen som irriterande. 

 Om konsumenten upplever stark irritation gentemot en viss TV-reklam, produkt eller 

varumärke, finns det då någon specifik faktor som uppfattas irriterande.   

 Att se vad dessa faktorer kan vara så att framtida marknadsförare kan undvika att 

använda sig av sådana irriterande faktorer för att på så sätt uppnå ett mer 

tillfredställande resultat. 
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1.5 Våra antaganden och förförståelse inför ämnet 

Vi tror att människor oavsett kön, ålder och ekonomisk situation kan irritera sig på TV-reklam 

till den grad att det faktiskt påverkar dennes köpbeteende, och att dessa demografiska 

variabler faktiskt kan var en bidragande faktor till viss grad. Vi tror även att det finns andra 

gemensamma faktorer i TV-reklam, oavsett om det handlar om blöjor, resor eller något annat, 

som gör att reklam kan uppfattas irriterande och att de därmed generellt sett påverka 

konsumentens köpbeteende.  

Vi tror att två viktiga faktorer som kan bidra till irritation hos konsumenten kan vara: 

 För hög och stressande musik i reklamfilmen.  

 Karaktären i reklamfilmen kan bidra till ökad irritation. 

Samtidigt tror vi att en persons ekonomiska situation är en påverkande faktor i huruvida denne 

väljer att köpa en produkt från det företaget eller inte. En person med normal eller hög 

inkomst har större möjlighet att påverka sina egna inköp då denne har råd att köpa från en 

konkurrent oavsett om produkten där är dyrare eller inte. En person som lever i mindre 

gynnsamma ekonomiska förhållanden måste ta mer hänsyn till priset än hur denne reagerar till 

en viss reklam som är anknutet till produkten. En annan faktor vi tror har viktig påverkan på 

konsumentbeteende är att attityden gentemot reklam spelar roll. Om en person har en mer 

negativ attityd gentemot reklam generellt sett kommer denne att i mindre utsträckning köpa en 

produkt från ett företag som har reklam som uppfattas irriterande.  
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2. Metod 

I detta kapitel presenteras och diskuteras de metoder vi använt oss av i denna studie. Här 

kommer det diskuteras vilken typ av urval och undersökningsmetod som använts. Beskrivning 

av ansats kommer att diskuteras samt, anledning till varför vissa frågor i den empiriska delen 

ställts på ett visst sätt samt hur upplägget i dessa svarsalternativ skett.  

2.1 Ansats 

För att kunskap ska bli så sanningsenlig som möjligt arbetar forskaren med teorier som ska 

styrka den kunskapen. Det som ingår i att bygga denna teori är vanligtvis data och 

information om den del av verkligheten som faktiskt studeras. Detta kallas för empiri. Det 

finns tre olika begrepp av relationer mellan empiri och teori. Induktion, deduktion och 

abduktion. De beskriver olika sätt en forskare kan arbeta på för att försöka förklara relationer 

mellan empiri och teori. En deduktiv ansats menar att forskaren utgår från befintliga teorier 

för att sedan försöka koppla de till sina hypoteser och sedan i verkligheten försöker se hur det 

fungerar och om teorin överensstämmer. En induktiv ansats betyder att forskaren först kollar 

sina hypoteser i verkligheten hur de fungerar för att sedan gå tillbaka till befintliga teorier och 

ställa de mot dessa teorier. (Eriksson 2011, s. 83) 

Det tredje sättet kallas för abduktiv ansats. Abduktion skiljer sig åt från både deduktiv och 

induktiv ansats (Patel & Davidsson 2003, s. 23-24). Abduktion skiljer sig från dessa två 

begrepp genom att abduktion ger en metod för att generera nya testbara hypoteser. Abduktion 

är en resonerande metod där man väljer den hypotes som, om sann, bäst förklarar den 

relevanta bevisningen. Ett abduktivt resonemang utgår från en uppsättning av fakta som är 

accepterade och forskaren kommit till slutsatsen av en persons bästa eller mest förklaringar. 

Själva termen abduktion används också ibland för att generera hypoteser för att förklara 

slutsatser eller iakttagelser. Det är den förstnämnda definitionen som är vanligast vid både 

data och filosofi. (Capaldi & Proctor 2008 ss. 620-621) 

Det som skiljer abduktion från induktion och deduktion är att det ger en metod för att 

generera nya testbara hypoteser. Abduktion har två oskiljbara och närstående delar: skapande 

och testning av hypoteser. Enligt Capaldi och Proctor är båda aspekterna av abduktion 

erkända av de flesta forskare, men menar att vissa forskare lägger tonvikten på skapandet av 

hypoteser. (2008:620) 
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Vid abduktivt inledande av teoriformning av en hypotes, skiljer detta sig från Induktion på så 

sätt att Abduktion inte nödvändigtvis räknar upp tidigare liknande fall och istället levererar en 

förklaring till observationerna. Abduktion skiljer sig från Deduktion på så sätt att det inte 

involverar en logisk slutledning från premisser, men att abduktion ger en förklaring till de 

observationer som görs vilket även kan inkludera ouppmärksammade faktorer och enheter. 

Capaldi och Proctor menar att det är viktigt att poängtera, att skillnaden mellan Abduktion 

och Deduktion, är att lägga vikt på de premisser som används på ett Deduktivt sätt är 

resultaten från tidigare förklaringar. (2008:621 - 622) 

 

 

 

 

(Capaldi & Proctor 2008 s. 625) 

Enligt Dubois och Gadde (2002:554), kan abduktivt angreppssätt kan ses som en systematisk 

kombinering. Med systematisk kombinering menas att det är en process där teoretiska 

ramverk, empirisk fältarbeten och analys av dessa växer samtidigt och är speciellt användbart 

vid utvecklande av nya teorier. Med systematisk kombinering av två processer är där den 

första går ut på att matcha teori och verklighet medan den andra processen handlar vilken 

riktning arbetet tar. Dessa processer påverkar, och påverkas av fyra faktorer: Vad som händer 

i verkligheten, tillgängliga teorier, studien som gradvis utvecklas och det analytiska 

ramverket. Bilden nedan ger en visuell överblick. 

 

 

 

 

 

            (Dubois & Gadde 2002, s.555) 
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Fördelen med abduktiv ansats är att den inte gör så att forskaren blir låst i så hög grad. De 

risker som dock finns med ett abduktivt tillvägagångssätt är att forskaren kan låta sig både 

omedvetet och medvetet bli påverkad av egna erfarenheter och tidigare forskning vilket kan 

leda till att forskaren skapar en hypotes som utesluter alternativa tolkningar. (Patel & 

Davidsson 2003, s. 23-4) 

Denna studie kommer att ske abduktivt, på grund av att vi först hade en tanke bakom en 

reklamfilm som vi därefter skapade oss en viss förförståelse av om hur saker kan vara (se 

kapitel 1.5, s. 5). Efter detta, undersökte vi i empirin hur det står till för att sedan titta i olika 

teorier och artiklar på hur det ser ut där. Slutligen görs slutsatser då vi kopplar de samman till 

de antaganden vi haft för att se om dessa förkastas eller inte.  

2.2 Undersökningsmetod & urval 

De data som samlas in för denna studie kommer att bestå av både primärdata via 

enkätundersökning för den empiriska delen och vårt teorival kommer i form av sekundärdata 

från vetenskapliga artiklar och andra hemsidor som vi anser ge mest relevanta svar till vår 

frågeställning.  

2.2.1 Metod 

Denna uppsats kommer att arbetas efter kvantitativ metod. Med kvantitativ metod menas att 

det är metoder som sysslar med att beskriva sådant som går att mätas i sifferväg (Eliasson 

2010, s. 21). För att samla in data och information via kvantitativ metod är en 

enkätundersökning som består i någon form av frågor i ett frågeformulär ett bra 

tillvägagångssätt (Eliasson 2010, ss. 28-29). Enkätundersökningar är billiga att genomföra och 

beroende på i vilket forum de utförs kan besvaras ganska snabbt. Även påminnelser är då 

enkla att och billigt att skicka ut till respondenterna (Eliasson 2010, s. 29). 

I de svar vi får kommer vi att presentera och analysera dessa variabler både enskilt via 

intervallvariabler och analysera variabler två och två för att som Eliasson då rekommenderar, 

hitta eventuella samband (korrelationer) mellan dessa faktorer (2010:91 - 92).  

2.2.2 Population 

Med population menas den befolkningsgrupp en forskare tänkt uttala oss kring (Trost 2012, s. 

25). Populationen i denna studie representerar de svenska TV-tittarna.  
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2.2.3 Urval 

På grund av att det som tidigare nämnts, för oss är omöjligt att tillfråga hela populationen 

kommer vi att använda oss av ett urval. Att samla in data via urval menas att forskaren riktar 

sig till att samla in information från endast en del av den gällande populationen istället, och 

detta urval är tänkt att representera hela Populationen (Trost 2012, s. 29). Datainsamlingen 

kan ske antingen slumpmässigt eller icke-slumpmässigt (Trost 2012, s. 29).   

 Slumpmässigt urval 

Med slumpmässigt urval betyder det att de respondenter som deltar i undersökningen 

väljs slumpmässigt. Detta är för att sannolikheten att en individ skall bli vald att delta i 

en undersökning är lika stor som vilken annan person som helst, vilket gör att hela mer 

statistiskt korrekt. (Trost 2012, ss.34-35)   

De fördelar som finns att använda sig av ett slumpmässigt urval är att risken för 

systematiska fel elimineras. En nackdel är att det kan vara tidskrävande och 

kostnadsineffektivt. (Trost 2012, s. 35) 

 Icke slumpmässigt urval 

Med icke-slumpmässigt urval betyder att man bedriver undersökning på de personer 

som är enklast att få tag på. Inom icke-slumpmässiga urval tillhör strategiska urval, 

kvoturval och bekvämlighetsurval. Med bekvämlighetsurval menas att exempelvis en 

Läkare på ett sjukhus vill undersöka människors syn på den Svenska sjukvården väljer 

att lägga ut ett frågeformulär kring detta på sjukhuset så att personer kan svara på 

detta. Detta leder till att alla folk som inte behöver uppsöka sjukhus lika ofta som 

personer som uppsöker sjukhus ofta kan ha en helt annan syn på den svenska 

sjukvården. Trost ger ett bra citat i sin bok rörande icke-slumpmässiga urval:  

 ”Man tager vad man taga kan” (2012:31) 

En nackdel med att använda sig av ett icke-slumpmässigt urval är att forskaren inte vet 

om individer som inte ingår i undersökningen kanske tycker något helt annat och 

svaren därför kan vara missvisande på populationen och är således inte representativ. 

Fördelen med ett icke-slumpmässigt urval är att det är kostnadseffektivt. (Trost 2012, 

ss. 30-33) 
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Enligt Trost, har forskaren Shere Hite samlat in data och analyserat detta efter att hon bedrivit 

insamling av data via ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval. Trost menar vidare att denna 

metod hårt kritiserades på grund av att den inte kan ses i statistisk mening som representativ 

för någon känd population. Trots detta menar Trost att han och många andra anser att Hite, 

genom sina studier och analyser, ändå har bidragit med värdefull information, som tillfört 

ökad förståelse inom det ämne som hon skrev om – Kvinnors sexualitet (2012:24) 

2.2.4  Internet som datainsamlingskälla 

Internet möjliggör det för undersökningar att nå ut till stora, diversifierade urval. Att använda 

internet till att genomföra psykologiska studier har gjort forskningen betydligt enklare på 

grund av att kostnaderna sänks då en forskare försöker nå ut till, och rekrytera stora, skiftande 

eller specialiserade urval. Internet ger forskaren tillgång till ett brett utbud av sociala 

beteenden, samt att det ger utrymme för automatisering och experimentell kontroll. Fördelen 

med denna förmåga är att forskaren kan utveckla ett frågeformulär som är mer flexibelt 

samtidigt som de undviker traditionella misstag. Förutom nämnda fördelar, finns det även 

vissa nackdelar med att bedriva forskning på internet; att respondenter kan vara partiska när 

de svarar är en nackdel. Forskaren kan dessutom i vissa fall inte ha någon kontroll över vilka 

som svarar, det kan till exempel delta sådana personer som inte räknas till populationen i 

undersökningen. (Miner, Bockting, Romine, & Raman 2012, s. 203)  

Vidare kring användandet av internet vid enkätundersökningar, menar även Alessi och Martin 

att personer som använder sig av elektroniska enkätundersökningar sparar mycket pengar och 

tid (2010:126).  Även dessa författare skriver att en tydlig nackdel med detta är att 

respondenterna kan agera partiskt (2010:124). Författarna rekommenderar internetsidor som 

exempelvis Survey Monkey (http://www.surveymonkey.com/) när forskare skall göra sina 

enkätundersökningar (2010:122). 

 

Vi valde därför att samla våra data via ett icke-slumpmässigt bekvämlighatsurval från det 

internetbaserade sociala nätverket Facebook.com (Facebook 2012). Vi ansåg att det enkelt 

skulle vara att få tag på tillräckligt med respondenter relativt kostnadseffektivt och det 

material vi fått in enkelt skulle kunna hanteras vid analys samt att det går snabbt att nå ut till 

respondenterna. Dessutom likt Shere Hite i sin studie som nämns av Trost (2012:24), menar 

vi att majoriteten av även vårt urval kan appliceras på vår population, på grund av att vi antar 

att majoriteten av de som respondenter ingår i vårt urval tittar på TV i viss utsträckning. Vi 

http://www.surveymonkey.com/
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anser därmed att dessa personer således blir och har blivit exponerade för TV-reklam, vilket i 

sin tur lett till att dessa personer bildat sig åsikter kring just TV-reklam. (Trost 2012, s. 24) 

För att fastställa vilka TV-reklamer som eventuellt kan uppfattas störande upprättades en 

förstudie där vi skickade ut en enkät elektroniskt via Facebook och bad respondenterna att 

nämna tre stycken olika TV-reklamer de uppfattade som irriterande. När vi fått 50 stycken 

svar, sammanställdes enkätundersökning för att se vilka reklamer som nämndes mest 

frekvent. Detta gjordes för att få en tydligare bild av vilka reklamer som eventuellt kunde 

uppfattas som irriterande. Efter sammanställningen av alla svar tog vi ut de två reklamer som 

förekom mest frekvent bland svarsalternativen för att använda oss av dessa vid vår 

huvudstudie. Utöver de två reklamer vi bestämt oss för tog vi även med en slumpvist vald så 

kallad ”bubblare”, i syfte att se om den också kan uppfattas som irriterande. De reklamfilmer 

vi fick fram i vår undersökning var en TV-reklam från elektronikjätten Siba (Siba, 2012) som 

sändes kring julen 2011. Reklamfilm nummer två som togs med från enkätundersökning kom 

från företaget Com Hem (Com Hem, 2012). Då de utvalda reklamfilmerna valdes ut i vår 

första enkätundersökning i slutet av februari 2012 och vår andra enkätundersökning där vi 

ställde frågor om de tre utvalda TV-reklamerna lades ut två veckor efter så anser vi att detta 

påvisar att vår aktualitet är av relevans i detta examensarbete på grund av att tidsspannet är på 

bara två veckor och att TV-reklamerna fortfarande är kvar i respondenternas medvetande. 

På grund av att Flygresor.se dömts en gång för kränkning i sin reklamfilm, tycker vi det vore 

intressant att se om deras uppföljare med ”ålen” är en reklamfilm som inte sticker ut för 

mycket och stöter sig hos tittarna, eller om de helt enkelt fortsätter i samma anda 

(Reklamombudsmannen 2011). Därför inkluderades även denna reklamfilm till den empiriska 

delen (Flygresor, 2012). 

Vi gjorde först en kort pilotstudie för att skaffa oss information om frågorna är relevanta och 

är tillräckligt tydliga. Valen av vilka frågor vi skulle ta med i denna studie som vi ansåg 

relevanta grundade vi på bland annat efter olika demografiska faktorer då andra författare som 

exempelvis Davies, Madran & Rojas-Méndez (2009:948 - 949) och d’Astous (2000:150 - 

151) använt sig av sådana faktorer vid sina studier. Andra frågor vi tycker är relevanta i vår 

studie är frågor som rör hur en person uppfattar en viss typ av reklam, i denna studie TV-

reklam, och varför denne uppfattar den så. Det är frågor som även Fennis och Bakker 

(2001:19) använt sig av vid sin studie. När vår pilotstudie var färdig och vi finslipat våra 

frågor inledde vi vår huvudundersökning. 
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I vår huvudstudie sammanställdes först ett elektroniskt frågeformulär via 

www.kwiksurveys.com där respondenter uppmanades via www.facebook.com svara på både 

öppna och slutna frågor. Enkätundersökningar är bra att använda sig av på grund av att 

mätningar som är objektiva är bättre än subjektiva påståenden menar Gunnar Lövås 

(2006:17). I enkätundersökningen ställdes demografiska frågor rörande kön, ålder, 

boendeform och inkomst i syfte för att hitta ekonomiska och sociala samband till 

konsumenters köpbeteende. Därefter uppmanades respondenten att se tre stycken korta TV-

reklamsnuttar för att sedan svara på frågor rörande respektive reklamfilm. Där fick 

respondenten uppge sitt tycke om företaget i fråga. Vidare ställdes frågor till respondenten 

rörande TV-reklamen som de uppfattade irriterande om de trots allt ändå fortfarande kunde 

tänka sig att köpa från företaget eller om de heller övervägde att köpa från en konkurrent 

istället. I de två slutliga frågorna ställde vi frågor om vilken reklam de uppfattade som mest 

irriterande och ombads beskriva vad det är som gör att just den reklamen så irriterande. Då vi 

fått ihop tillräckligt med svar från respondenter, kunde vi att sammanställa svaren och tolka 

de data vi fått för att försöka utläsa om det fanns någon röd tråd som kan ge en hint om vad 

det är som kan uppfattades irriterande i en reklam och om det hade någon påverkan på deras 

köpbeteende. Finns det något samband mellan den potentiellt irriterande faktorn och 

konsumentens köpbeteende kan detta vara till hjälp för framtida marknadsförare då de vet vad 

som skall eller bör undvikas att använda sig av i TV-reklam, för att på så sätt kunna generera 

fler köpare och kunder. Ett Wordle gjordes på de svar som samlats in i huvudstudien. Utifrån 

dessa ord (faktorer), formades kapitlen i denna uppsats, att de så enhetligt som möjligt följs åt 

i både kaptitel 3, 4 och 5. Wordlet i fråga finns i kapitel 4.2.5, figur 7 (s. 44). 

2.3 Anchoring Effect  

Anchoringeffekten (förankring) är en term som används inom psykologi för att beskriva 

vanliga mänskliga tendenser att förlita sig starkt till en given egenskap eller upplysning när 

denne skall fatta ett eller flera beslut. I korthet menas det att Anchoring är något en forskare 

kan använda sig av vid intervjuer när forskaren vill vara mer säker på åt vilket håll 

respondenterna kan misstänkas svara på frågorna. Respondenten som skall svara på en fråga 

låter sig undermedvetet påverkas i sina svar på grund av de villkor och ord som anges i frågan 

(Science Daily 2012, och Brewer & Chapman 2002, s. 65). 

Vi väljer att använda oss av Anchoringeffekten i enkätundersökningen och i det frågeformulär 

vi skickat ut till respondenterna på grund av att vi tydligare vill fånga respondentens åsikter 

rörande våra frågor. För att visa hur vi gjort när vi konstruerat frågorna kommer vi nedan 

http://www.kwiksurveys.com/
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illustrera ett exempel på hur vi gjort när vi använt oss av Anchoringeffekten och hur frågan 

kunnat se ut utan Anchoringeffekt. Vi exemplifierar med fråga 7 (se bilaga s. 82): 

 7. Jag tycker TV-reklam är irriterande!(Anchorinfluerad fråga) 

 

Om det inte hade varit någon förankring i frågan så hade i stället kunna sett ut på följande 

sätt: 

 

7. Min uppfattning av TV-reklam är följande: (Neutral fråga) 

 

 
1 Bra 2 3 4 5 6 7 Irriterande 

        

Vi har i första exemplet lagt ribban och bestämt att reklam kan uppfattas som irriterande 

genom att ställa frågan på sådant sätt, samt att vi lagt in extrema svarsalternativ som; inte 

instämmer alls till instämmer helt. Detta är helt i skillnad till exempel nummer två som är helt 

neutralt skriven. Forskarna Brewer och Champan menar att tidigare forskning som gjorts av 

Tversky & Kahneman rörande traditionell anchoring (2002:66), visar att den skala 

respondenten har att relatera till påverkar rätt starkt utfallet. Men Brewer och Chapman visar i 

sin metodartikel att effekten är mindre än vad forskare tidigare trott (2002:73). Detta gör att vi 

då väljer att ha med Anchoringeffekten och extrema frågor för att tydligare försöka fånga upp 

respondenternas åsikter. 

2.4 Likertskala 

En Likertskala är en skala som skapades av Rensis Likert. Denna skala används i 

frågeformulär där respondenten utifrån sin egen inställning markerar var i skalan han befinner 

sig. Skalan kan visas både vertikalt och horisontellt. Exempel på hur svarsalternativ i en 

Likertskala kan se ut är:  

Tar helt avstånd från – Tar delvis avstånd – Ingen åsikt – Instämmer delvis – Instämmer helt 

Poäng sätts på de olika svarsalternativen för att på så sätt kunna få fram medelvärde och andra 

statistiska mått. Bland annat kan det då utläsas hur mycket en respondents svar avviker från 

medelvärdet. Likertskalan är lämplig att använda sig av då attityder mäts hos respondenter. 

(Eki 2007, 3.4.2.2 och Psykologiguiden 2012) 

 
1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 
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Albaum menar i sin metodartikel att det med vilken skala som helst finns risk för systematiska 

fel menar då den som undersöker kan läsa fel, samtidigt att det även finns risk för att det kan 

uppstå tre olika psykologiska fel som respondenten kan ha bidragit till då de svarar på en 

enkätundersökning innehållande Likertskalor (1997:334);  

 Tendens att respondenten svarar för extremt. 

 Tendens att respondenten inte vill ge extrema svar. 

 Tendens att respondenten svarar likartat på varje fråga.   

    (1997:334) 

Det finns två olika format på Likertskalor menar Albaum; Enstegsskalor och tvåstegsskalor 

(1997:333). Exempel på dessa är; 

 HHM = Håller Helt Med  HIM = Håller Inte Med 

 HM = Håller Med  HAIM = Håller Absolut Inte Med

 N = Neutral 

 Enstegsskala:  

1. Vänligen ringa in det svarsalternativ som beskriver dig bäst i hur du tycker att bananer 

kan användas för matlagning. 

HHM HM L HIM HAIM 

 Tvåstegsskala: 

1a. Vänligen ringa in det svarsalternativ som beskriver dig bäst i hur du tycker att 

bananer kan användas för matlagning. 

HM L HIM   

1b. Hur starkt känner du för föregående påstående?   

  Väldigt starkt  Inte alls starkt 

Albaum menar att enstegsskalan bäst används för att få fram intensiteten i en respondents 

värderingar (1997:339) medan tvåstegsskalan tenderar att framkalla ännu mer extrema 

värderingar och att då svaren enstegsskalan är nog så tillfredsställande är (1997:343).  Detta 

resulterar till vi då vi valt att använda oss av Anchoringeffekt för att vi vill undvika allt för 
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extrema värden och därmed då valt enstegsskalan. Samtidigt menar Albaum i sin metodartikel 

att enstegsskalan kan tendera i att respondenter är motvilliga i att svara på extremvärden 

(1997:341). Detta är något vi bortser från på grund av vårt användande av Anchoringeffekt 

som har en bidragande effekt till att fånga upp personers attityder. Samtidigt menar Albaum 

att användande Likertskalor i sig är ett bra sätt att fånga upp graden av intensitet i en 

respondents känslor (1997:343). Vi anser då att kombinera Anchoringeffekt med Likertskalor 

i en enkätundersökning är ett bra sätt att fånga upp personers attityder.  

För många svarsmöjligheter i en enkätundersökning kan leda till förvirring hos respondenten 

menar Jackson Barnette i sin metodartikel (2000:369). Hahn & Hwang, använt sig av 

sjugradiga skalor i sina undersökningar (1999:668), vilket då gör att vi anser att även vi kan 

använda oss av sjugradiga skalor med mittpunkt i vår enkätundersökning, Vi har valt att 

använda oss av Likertskalor med just ojämnt antal steg; Det vill säga en skala som har 

mittpunkt med hänvisning till att Ron Garland skriver i sin metodartikel att det finns bevis för 

att människor tenderar att svara mer partiskt i riktingen mot svar de tror är mer socialt 

accepterade om det inte finns någon mittpunkt, än vad det egentligen skulle svara om de inte 

hade något neutralt svarsalternativ. Samtidigt är Garland kritisk då han frågar sig att om en 

person som undersöker skall erbjuda respondenter möjligheten att inte ta någon ställning. 

(1991:70) Vi har valt att inkludera en mittpunkt då vi vill uppnå mer sanningsenliga resultat i 

vår enkätundersökning och anser att det då är viktigt för att öka validiteten.  

Detta anser vi är en viktig grund till vårt metodval av att använda sådana skalmått för att på så 

sätt öka validiteten i vår studie. Både Albaum (1997:343) och Eki (2007) menar att 

Likertskalor är lämpliga att använda sig av då attityder mäts hos respondenter vilket vi anser 

är ytterligare argument för oss att använda oss av Likertskalor. 

Något som ytterligare styrker våra argument till användande av Likertskalor är Geoff 

Normans argument. Han menar i sin metodartikel att parametrisk statistik kan användas med 

data som kommer från Likertskalor, trots att urvalsstorleken är liten och att det finns risk för 

ojämna varianser. Geoff menar vidare att den som samlar in datamaterialet då inte behöver 

vara rädd att råka komma till fel slutsats. (2010:631) 
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2.5 Korrelation 

Korrelation beskriver linjära samband mellan två eller flera variabler. Den största graden av 

korrelation är antingen +1 eller – 1. Detta betyder att korrelationsvärdet befinner sig 

någonstans mellan dessa tal. Noll korrelation visar att det inte finns något som helst samband 

mellan variablerna och är därmed icke korrelerade. (Lövås, 2006, ss. 142-143) 

 Korrelation som är negativ (-) betyder att värden som är höga i den ena variabeln, på 

något sätt sammanhänger med låga värden i den andra variabeln.  

 Korrelation som är positiv (+) betyder att höga värden i en variabel på något sätt 

hänger samman med de höga värdena i den andra variabeln. 

(Lövås, 2006, s. 144) 

En säkerhetsnivå som är 95 eller 99 procentig betyder att det går med 95 respektive 99 

procents säkerhet säga om huruvida det mellan variablerna finns korrelation eller inte. (Lövås, 

2006, s. 224-225) 

I korrelationsmatriserna som kommer presenteras i kapitel 4 utläses ibland siffror med en 

stjärna (*) eller två stjärnor (**) efter sig. En stjärna indikerar att det finns ett 

konfidensintervall som det med 95 procent säkerhet går att fastställa att det verkligen finns 

korrelation (samband). Står det exempelvis i signifikanskolumnen 0,042*, då säkerheten går 

att fastställa till 95 procent. Två stjärnor (**) motsvarar ett konfidensintervall som det med 99 

procent säkerhet går att fastställa att ett samband existerar verkligen existerar mellan två 

variabler. (Lövås, 2006, ss. 224-225)  

Bokstaven N i korrelationsmatriserna motsvarar det totala andelen respondenter i urvalet. 
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2.6 Wordle 

För att hitta relevanta teorier, artiklar och idéer till de olika reklamfilmerna, använde vi oss av 

bland annat ett taggmoln, eller även känd som ett Wordcloud på internetsidan Wordle 

(Wordle, 2011). Wordcloud består av de nyckelord som förekommer i exempelvis en text, på 

en internetsida eller i en undersökning. Dessa nyckelord visas grafiskt på något sätt, och de 

ord som förekommer mer frekvent, är därmed populärare och visas som större i bilden oftast 

med annan färg och typsnitt tillskillnad från de övriga orden som inte alls nämns lika ofta i 

den texten (Friedman 2007 och McNaught & Lam 2010, s. 12). I bilden nedan är ett exempel 

på hur ett Wordle kan se ut;  

 

(Figur 1.) 
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2.7 AIDA Modellen 

AIDA-modellen är en typ av minnesregel inom marknadsföring. Dess huvudsakliga syfte är 

för marknadsförare att enklare kunna utforma reklam i olika former för produkter och tjänster 

(Axelsson & Agndal 2012, s. 167). Det finns fyra steg i denna process; 

A – Attention - Väcker reklamen kundens uppmärksamhet? 

I - Interest - Fångar reklamen kundens intresse? 

D - Desire - Gör reklamen så att kunden får en önskan om att skaffa sig detta? 

A - Action - Får reklamen konsumenten att verkligen införskaffa produkten?    

    (Axelsson & Agndal 2012, s. 167) 

Denna uppdelning i stadier är mycket förenklad då konsumenten inte behöver gå igenom alla 

dessa stadier för att konsumera en produkt eller tjänst. Avsikten med kommunikationen 

tillsammans med de övriga konkurrensvariablerna är att hjälpa konsumenten fram i de olika 

stadierna i köpprocessen (Axelsson & Agndal 2012, s. 167-168).  

Vi valde att ta med denna modell i vår studie på grund av att vi vill se om företagen bakom de 

valda TV-reklamerna har lyckats nå fram till konsumenterna, trots att reklamerna anses 

irriterande och att de ändå leder till att konsumenten köper produkten, och därmed lyckas med 

alla stegen enligt AIDA-modellen. 

2.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mätinstruments kapacitet att mäta det som faktiskt avses mätas. Det innebär att 

det är viktigt att samla in data som är relevant för uppsatsens frågeställning (Larsen 2009, 

s.40-41). Det finns två olika aspekter som bör skilja åt: inre validitet och yttre validitet. Inre 

validitet är en giltighet av påståenden inom en gjord studie, till exempel hur säkra slutsatserna 

är som dras om ett testresultat. Yttre validitet är överensstämmelsen mellan det mätvärde som 

fås vid användandet av en operationell definition. Exempel på detta är intervjufrågor, och 

verkligheten. (Eriksson 2011, s. 60-61)  

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument ska ge tillförlitliga och preciserade svar. Exempel på 

detta är vid skapande av frågeformulär. Då är det viktigt att ha preciserade svarskategorier. 

Kategorier som sällan och ofta, är i regel inte bra att använda sig av då det är stor skillnad 

mellan vad personer tycker är ofta och vad personer tycker är sällan. Att uppnå hög 

reliabilitet innebär att en forskare ska kunna göra om samma undersökning och få fram 

samma svar. (Larsen 2009, s. 41-42) 
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2.9 Källkritik 

Då en och samma person kan gå in och svara flera gånger på enkäten kan det leda till ett 

missvisande resultat vilket kan påverka reliabilitet negativt, har vi ändå valt att bortse från 

detta och anser att de flesta respondenter bara svarat en gång. Detta ställningstagande grundar 

vi på att de flesta som svarat också deltagit i vår utlottning av trisslotter till de respondenter 

som deltog i vår enkätundersökning. För att delta i vår utlottning, var respondenterna tvungna 

att lämna sin e-postadress så vi kunde lotta ut vinnaren och meddela denne. Visserligen kan 

folk ha flera e-postadresser, men vi utgår från att majoriteten inte har svarat fler än en gång. 

Då antalet respondenter uppsteg till 158 stycken deltagande anser vi att ett visst bortfall skett 

men att i det stora hela är validiteten i undersökningen hög men att reliabiliteten låg. 

Det är svårt att hitta vetenskapliga artiklar till exakt detta ämne då det inte skrivits så mycket 

om just detta. Vi har på grund av detta ibland blivit tvungna att ta artiklar rörande tryckt 

reklam istället för TV-reklam. Artiklar om barns psykologiska processer för att sedan 

applicera den på vårt urval och område. Vi blir helt enkelt tvungna att plocka pusselbitar från 

olika källor för att bygga vår egen bild.  

2.10 Presentation av Siba, Com Hem och Flygresor.se  

Nedan kommer kort fakta om företagen bakom reklamfilmerna vi har valt att presenteras: 

 Siba grundades för 60 år sedan i Göteborg av Folke Bengtsson och är idag en av 

Nordens största hemelektronikkedjor med fokus på att sälja kapitalvaror inom tvätt & 

kök, telefoni & data, ljud & bild till både företag och privata kunder. Enligt Sibas 

hemsida fortsätter de att utvecklas och växa (Siba 2012). 

 Com Hem grundades 1983 och är Sveriges snabbast växande TV-operatör. 40 procent 

av de svenska hushållen är ansluten till Com Hems nät där de har tillgång till 

marknadens bredaste TV-utbud (Com Hem 2012). 

 Flygresor.se är en prisjämförelsesajt på internet. De jämför priser på flygbiljetter. 

Deras syfte är att du som besökare ska kunna hitta den billigaste flygbiljetten till din 

valda destination snabbt och billigt. Flygresor.se står bara för prisjämförelsen, de 

säljer inga biljetter (Flygresor 2012).  
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3. Teori  

I följande kapitel behandlas vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar kommer att behandlas efter 

dess innehåll med anpassning mot olika faktorer och variabler. Dessa artiklar kommer senare 

att diskuteras i kapitel 5 mot det empiriska material som presentrats i kapitel 4.  

I första delen av detta kapitel kommer ett antal vetenskapliga artiklar och modeller presenteras 

kring personliga faktorer, också kallade demografiska variabler. De demografiska variabler 

som kapitel tre kommer att diskutera är följande variabler 

 Ålder 

 Kön 

 Ekonomisk situation – Inkomst, utbildning och boende 

Under del två i detta kapitel kommer effekter av irriterande reklam diskuteras med hänsyn till 

psykologiska faktorer. De psykologiska faktorerna är  

 Irritation 

 Ljudvolym & tempo 

 Upprepningar & attityd 

 Budskap  

 Karaktären i TV-reklamen 
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3.1 Personliga faktorer 

I stycket nedan presenteras olika personliga faktorer och egenskaper som spelar roll till 

huruvida en person uppfattar en TV-reklam som irriterande eller inte. I figuren nedan (1), är 

en modell som visar beteendet vid undvikandet av reklam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          (Figur 2 (Rojas-Méndez, Davies & Madran 2009, s. 948)) 

3.1.1 Ålder 

Vi exponeras dagligen för 600 till 625 potentiella reklamrelaterade saker (Rojas-Méndez, 

Davies & Madran 2008, s. 947). På grund av detta massiva informationsintag finns det 

anledningar för konsumenten att börja undvika reklam. Enligt Rojas-Méndez, Davies & 

Madran baserar de sina hypoteser i sin studie att människor undviker reklam på grund av att 

konsumenten finner att reklam är störande, påträngande eller att de har en negativ attityd 

gentemot reklam (2008:947). Författarna menar vidare att attityden gentemot reklam förklarar 

ett undvikande beteende av detta, men att det också finns ytterligare faktorer av demografiskt 

art som bidrar till hur en person undviker reklam (2008:948). Ålder är en utav dessa faktorer 

som påverkar våra attityder till TV-reklam. Det är mer sannolikt att yngre personer har en 

positiv inställning till reklam och att äldre människor har enklare att sortera ut reklam som 

kan uppfattas irriterande (Rojas-Méndez, Davies & Madran 2008, s. 948). Äldre personer blir 

mindre känsliga för informationsflödet samt att med åldern ökar konsumentens medvetenhet 

på grund av att konsumenten har enklare att filtera bort missvisande reklam (Rojas-Méndez, 
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Davies & Madran 2008, s. 947). Detta påstående stöds även av författaren d’Astous 

(2002:151).  Med andra ord kan ålder spela roll rörande hur en person uppfattar reklam som 

något positivt eller negativt (Rojas-Méndez, Davies & Madran 2008, s. 947). 

3.1.2 Kön 

En annan demografisk variabel som bidrar till hur mycket en person undviker reklam är kön 

(Rojas-Méndez, Davies & Madran 2008, s. 948). Det finns tydliga skillnader mellan kvinnor 

och män rörande hur de hanterar information från reklam (d’Astous 2000, s. 151). Generellt 

sätt så har kvinnor större tendens att gå djupare och mer detaljerat i informationsflödet av 

reklamen i butiken (d’Astous 2000, s. 151). På grund av detta är de också generellt sätt 

känsligare och det är då större chans att de påverkas negativt om de upplever något som 

irriterande eller störande i reklamen (d’Astous 2000, s. 151).  

Män har till högre grad mer positiv inställning till reklam, medan kvinnor är mer negativt 

inställda. Kvinnor undviker reklam mer än vad män gör. (Rojas-Méndez, Davies & Madran 

2008, s. 948) 

3.1.3 Ekonomisk situation – Inkomst, utbildning och boende 

En persons ekonomiska situation har klar och tydlig relation till de möjligheter som denne har 

att kunna påverka sina egna inköp (Axelsson & Agndal 2012, s. 102). Till en persons 

ekonomiska situation räknar vi i denna studie följande saker: 

 Typ av boende  

 Utbildningsnivå 

 Inkomst 

En person låter sitt konsumentbeteende styras av sin ekonomiska situation och styr sina inköp 

främst efter sin rådande ekonomiska situation. I andra hand styr denne person sina inköp efter 

sina preferenser. (Perloff 2004, s. 87) 

För att förklara konsumentbeteende måste tre antaganden göras rörande konsumenten: 

 Fullständighet – När en kund står i valet mellan att konsumera två varor kan 

konsumenten rangordna dessa så att denne väljer det den gillar bäst. 

 Rationalitet – En kunds val av vara är konsistent. Då denne gillar vara x framför vara 

y, och gillar vara y framför vara z, borde tämligen konsumenten även gilla vara x 

framför vara z. 
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 Mer är bättre – Konsumenten kommer alltid att välja den vara den får mest av om det 

står mellan två varor eller produkter där denne är helt indifferent till rörande vilken 

den vill ha av de två. (Perloff 2004, s. 75) 

Sociala faktorer har klar och tydlig relation till konsumentbeteendet. Men det är inte bara en 

enda faktor som avgör vilken social klass en person tillhör, utan snarare flera olika faktorer 

(Kotler 2006, s. 141). Personer inom samma sociala klass och ekonomiska förhållanden har 

tydliga likheter i konsumentbeteendet (Kotler 2006, s. 141). Om en person tillhör överklassen, 

vilket oftast då innebär att de är rikare än personer från exempelvis medelklassen och är 

därmed mindre priskänslig till prisförändringar (Kotler 2006, s. 145), kan detta i korthet 

betyda att rika personer har råd att vara mer kräsen när de köper sina produkter. De sociala 

klasserna illustreras här nedan i figur 3 (Kotler 2006, s. 141) och kommer användas senare 

under kapitel 5 för vidare diskussion: 

(Figur 3. (Kotler 2006, s. 141)) 
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3.2 Psykologiska faktorer 

I stycket nedan presenteras olika psykologiska faktorer hos en individ som gör att de får en 

negativ attityd (irritation) gentemot en reklam som också eventuellt leder till att ens 

köpbeteende påverkas. Med psykologiska faktorer menar vi saker i reklamfilmen som varje 

person upplever irriterande på sitt eget sätt. 

Det är tydligt påvisat att det existerar en rad olika faktorer som skapar irritation gentemot TV-

reklam. Det kan vara faktorer som är demografiska, exempelvis ålder, kön i kombination med 

ljudvolym och skrikiga karaktärer, där äldre TV-tittare irriterar sig mer jämfört med yngre 

personer och att kvinnor har större chans att irritera sig på reklam än vad män har. (d’Astous 

2000, s. 150-55) 

Vidare finns det andra faktorer som kan leda till irritation gentemot TV-reklam. Uppfattas 

reklamen som personligt nedsättande, hotas att deras personliga värderingar hotas eller att det 

är dålig rollsättning av karaktären i reklamfilmen eller att det används oattraktiva/osympatiska 

karaktärer (Aaker & Bruzzone 1985, s. 47). Mehta menar att irritation mot en produkt faktiskt 

kan resultera i att den irriterande personen faktiskt inte köper produkten (2000:71). Irritation i 

reklam kan också fokuseras på kommersiella egenskaper som i sin tur producerar negativa 

reaktioner (Fennis & Bakker 2001, s. 15). Känslor av irritation som framkallats av reklam, 

kan få konsekvenser för hur en person upplever nästkommande reklamfilm, som för övrigt 

kan vara ett annat varumärke som sänds senare under reklamavbrott, eller under ett annat 

reklamavbrott fast under vid samma TV-program. (Fennis & Bakker 2001, s. 21) 

Det finns två faktorer som orsakar irritation, kommersiella attribut och individuella attribut.  

 Kommersiella attribut handlar om vad som orsakar irritation i reklamer. Det är bevisat 

att faktorer som associerar till ökad irritation är när reklamer är konstgjorda, falska, 

överdramatiserade (Fennis & Bakker 2001, s. 16).  

 Individuella (psykologiska) attribut handlar om hur individuella skillnader kan spela 

viktig roll när reklam bearbetas och utvärderas av TV-tittaren. Om konsumenterna inte 

bryr sig mycket om reklamavbrott, eller vad det är som avbryter programmet de tittar 

på, kan ökad exponering till reklam nödvändigtvis inte betyda ökad irritation. 

Generellt sett behöver inte ogillade reklamer framkalla mer negativa reaktioner än hos 

de reklamer som generellt sätt gillas (Fennis & Bakker 2001, s. 16) 
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En irriterande reklam skapar ofta missnöje och är provocerande. Orsakerna kan klassificeras 

in i tre kategorier: reklamens innehåll, reklamens utförande och reklamens placering. Reklam 

uppfattas som irriterande om innehållet uppfattas som falskt, överdriven, förvirrande eller 

förolämpar tittarens intelligens. Reklam är också irriterande i den grad de utförs dålig och 

visas för ofta. Dålig utförd reklam är reklam som är för högljud eller för lång. (Edwards, Lee 

& Li 2002, s. 38) 

Irritation gentemot reklam skapar ett visst beteende hos konsumenterna. Detta kan till 

exempel vara zipping och zapping (Edwards, Lee & Li 2002, s. 38). Zipping innebär att en 

person snabbspolar framåt eller hoppar över reklamen medans zapping innebär att personen 

byter kanal för att undvika reklamen (Walker 2012). Bakgrundsmusik och dess tempo är 

också en faktor av stor vikt som visar hur stressad och irriterad en person kan bli gentemot 

reklam (Kallinen 2002, s. 538 och Hahn & Hwang 1999, s. 659).  

Viktiga faktorer som anses som orsaker till irritation i reklam är: 

 Bakgrundsmusiken volym och tempo 

 Personligt nedsättande och kränkande 

 Hur ofta reklamfilmen repeteras 

 Karaktären i TV-reklamen 

3.2.1 Ljudvolym och tempo 

Ljudvolymen och tempot i en TV-reklam är en mycket viktig bidragande faktor som gör att 

människor kan bli irriterande. Detta skapar en negativ attityd mot en specifik reklam. 

Människor blir stressade av att se TV-reklam där volymen är för hög och när det som visas i 

reklamen visas för fort att den upplevs som stojig och stressig. (Hahn & Hwang 1999, s. 659)  

Musik används överallt inom TV- och radioreklam och används på grund av tron att det ska 

påverka konsumenterna att i högre sträckning köpa en produkt eller tjänst (Hahn & Hwang 

1999, s. 659). De positiva känslor en person får av reklammusik kan öka värderingen i 

huruvida konsumenten tar åt sig budskapet i reklamen på ett mer positivt sätt (Hahn & Hwang 

1999, s. 660). 

Det finns två viktiga faktorer i bakgrundsmusik hos TV- eller radioreklam som påverkar 

konsumenten. Dessa faktorer är tempo och hur välkänd musiken är. Kvaliteten och 

kvantiteten av bakgrundsmusiken styr sannolikt en individs processhantering av budskapet. 

Snabbt tempo i musiken uppfattas som svårare att hantera då det krävs mer av konsumenten 
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för att hinna uppfatta allt i meddelandet då det innehåller så mycket mer information. Musiken 

i en TV- eller radioreklam kan leda till att de påverkas positivt gentemot en viss produkt och 

ju kändare musiken är desto enklare är det att hantera budskapet i reklamen. (Hahn & Hwang 

1999, s. 660)  

Musik som spelas för högt och störande ljud i sin omgivning som till exempel högljudda barn 

kan ha påverkan på en individs sinnesstämning och därmed då eventuellt leda till irritation 

hos konsumenten (d’Astous 2000, s. 155). Tempot i bakgrundsmusiken är en av de viktigaste 

delarna när budskapet ska förmedlas i TV-reklam menar även Kallinen, bakgrundsmusiken 

kan ha en positiv effekt på köpbeteendet men bara till en viss gräns. För snabbt tempo i 

reklamen kan leda till en negativ inställning till produkten och varumärket som förmedlas 

(Kallinen 2002, s. 538-39). 

3.2.2 Upprepningar och attityd 

Huruvida personliga attityder gentemot reklam spelar roll är det inget tvivel om. Vissa 

personer är mer negativt inställda till reklam än andra. Då en person har en mer negativ 

inställning gentemot reklam, kan denne i högre grad låta sig påverkas mer negativt av TV-

reklam då reklamen visas allt mer upprepande, speciellt då exakt samma reklamfilm sänds 

upprepande istället för att variera med olika reklamfilmer om samma produkt (Fennis & 

Bakker 2001, s. 20-21 och Goldberg & Gorn 1980, s. 421). Konsumenter som exponeras för 

samma reklam istället för en varierad reklam om samma produkt kan visa tendenser till att de 

konsumerar mindre av den varan/produkten (Goldberg & Gorn 1980, s. 424). 

När en TV-tittare är irriterad på en TV-reklam kan detta resultera i att personen då undviker 

reklamen.  Dessa former av undvikande kan beskrivas som kognitivt, beteendemässigt och 

mekaniskt reklamundvikande. Med kognitivt undvikande menas att personen i fråga börjar 

fokusera på något annat, beteendemässigt undvikande kan vara att personen istället väljer att 

lämna rummet och med mekaniskt undvikande fokuseras användandet av TV-kontrollen för 

att byta kanal (zappa) omedvetet (Edwards, Lee & Li 2002, s. 38). Vissa bevis tyder på att 

undvikandet av reklam är ett resultat av attityder i allmänhet (Edwards, Lee & Li 2002, s. 38).  

Vid reklam som upplevs påträngande, kan relateras till en persons generella attityd mot detta, 

och en konsekvens kan vara att personen undviker den reklamen (Edwards, Lee & Li 2002, s. 

44).  
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3.2.3 Budskap 

Vi tror att budskapet i en reklamfilm är en viktig faktor som kan leda till irritation. Förstår 

inte TV-tittarna budskapet i reklamen kan de uppfatta reklamen som irriterande och störande. 

Budskapet måste vara designat så det är förståligt för TV-tittarna. Är budskapet inte förståligt, 

kan kommunikationen mellan avsändaren och TV-tittarna kan komma att påverkas negativt 

(Wells & Hankanen 1997, s. 60). Om ett budskap i en TV-reklam uppfattas nedvärderande 

kan det leda till irritation hos TV-tittaren (Fennis & Bakker, 2001, s. 16), medans om 

budskapet i reklamen uppfattas som sanningsenligt med en persons värderingar kan det i sin 

tur leda till ökad positiv inställning till produkten (Mehta, 2000 s. 71).  

3.2.4 Karaktärer 

Då en reklam har dålig rollsättning eller använder sig utav oattraktiva och osympatiska 

karaktärer kan detta orsaka irritation hos TV-tittarna (Aaker & Bruzzone, 1985 s. 47).  

En karaktär måste kunna bygga emotionella band med den som tittar för att denne ska kunna 

bry sig. Misslyckas detta kan eventuellt irritation uppstå hos TV-tittaren. (Alwitt 2002, s. 36) 

Vi hade svårt att hitta fler källor om hur karaktären i en TV-reklam kan skapa irritation då det 

inte verkar finns så mycket skrivit kring detta. Vi har ändå valt att ta med denna faktor då 

respondenterna har svarat att de irriterar sig på karaktärerna i de reklamfilmer vi har valt (se 

figur 7 s. 44).  
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4. Empiri 

I följande kapitel redovisas och analyseras de svar vi fått in från vår enkät. Dessa kommer att 

redovisas på samma sätt som teorin presenteras i föregående kapitel för att försöka hitta 

liknelser och olika samband mellan svaren. Svaren kommer att presenteras i olika figurer, 

diagram och tabeller. 

Först kommer resultatet från förstudien presenteras kort för att sedan lägga större fokus på 

huvudstudien. 

4.1 Förstudie 

Förstudien var till för att ge oss grund till vilka TV-reklamer vi skulle använda oss av i 

huvudstudien så vi skulle få en rättvisare bild om vilka reklamer som ansågs irriterande. All 

datainsamling skedde via Kwiksurveys enkätsida som länkades via Facebook. 

Vid insamlandet av data kring vilka reklamfilmer som ansågs irriterande, jobbig eller dryg 

fick vi svar från 51 respondenter. De uppmanades att försöka lista tre olika reklamer de anser 

vara irriterande. Visserligen fyllde inte alla respondenterna i tre stycken svar, utan nöjde sig 

med att ibland lämna ett eller två svar. Totalt fick vi 91 svar. Nedan i tabellen går det att se 

vilka TV-reklamer som förekom mest frekvent i undersökningen. (se bilaga 8.1 s. 81) 

 

 
      (Diagram 1.) 
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Till kategorin övriga räknas TV-reklamer från företagen Rusta, Vanish, ICA, Teddy Charles, 

Ipren och Merci som fick två röster vardera. Svaren vi fick talade sitt tydliga språk. 

Majoriteten av respondenterna valde Siba som ett tydligt irritationsmoment i sitt TV-tittande. 

Com Hem låg på en klar andraplats. Dessa reklamfilmer kom därför ligga till grund för 

huvudstudien som presenteras i nästa kapitel. Vi valde som tidigare nämnts, dessutom att ta 

med en så kallad ”bubblare” till huvudundersökningen för att se om det är något som 

respondenterna stör sig på även i denna trots att de inte namngett denna i förstudien. Den 

reklamfilmen kom från Flygresor.se.  

 4.2 Sammanställning av huvudstudie  

Här nedan kommer vi föra en redovisning och presentera de primärdata av de svar som 

samlats in från vår enkätundersökning på Facebook.com. De frågor som ingick i 

enkätundersökningen finns att läsa i bilaga 8.2, längst bak i detta examensarbete (ss. 82-85). 

Dessutom finns där mer överskådliga tabeller över statistik kring respektive svar vi fick i 

bilagan (se kapitel 8.3).  

Först kommer dessa svar att redovisas en i taget, för att sedan kopplas samman där det kan 

finnas en relevant korrelation mellan de frågor vi tycker oss anse höra ihop. Beroende på 

karaktären på frågan kommer vi ställa upp svaren i olika figurer som anses mest passande till 

just denna fråga.  

Det deltog totalt 158 respondenter i denna enkätundersökning. Dessa kommer att presenteras 

som N vid korrelationsmatriserna. 
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4.2.1 Inledande frågor 

Ålder? 

Enligt tidigare nämnda vetenskapliga artiklar (se kapitel 3.1.1) menar författarna att ålder har 

viss betydelse till vilken inställning och hur mottaglig en person är gentemot reklam. Detta är 

anledningen till att vi valde att inkludera en fråga rörande ålder. Respondenternas ålder 

varierade mellan 19 till 74 år. Medelåldern, genomsligtliga åldern låg på 29,96 år, med en 

standard avvikelse på 9,69 och ett typvärde på 22 år. Vi kommer beakta respondenternas ålder 

i förhållande till inställning gentemot reklam senare under detta avsnitt. Den största delen 

deltagare av respondenterna befann sig i åldersgruppen 21-25 år som motsvarar 38 procent av 

urvalet. Näst största åldersgrupp hamnade de personer som är mellan 26 och 30 år, det 

motsvarade 23 procent av urvalet. Den tredje största gruppen är de respondenter som är 

mellan 36 och 40 år och utgör 18 procent av urvalet. Övriga åldersgrupper motsvarar 

tillsammans 21 procent av urvalet. 

 

 

(Diagram 2.) 

 Antal deltagare Lägsta Ålder Högsta Ålder Medelålder Standardavvikelse 

Ålder? 158 19 74 29,96 9,69 

Valid N Antal deltagare 158     

     (Tabell 1.) 
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Kön? 

Anledningen till att frågan om kön togs med i undersökningen är på grund av att vi tror oss att 

det finns skillnader i attityder mot reklam relaterat till kön samt att flera vetenskapliga artiklar 

som används under den teoretiska delen hävdar att det finns signifikanta skillnader (se kapitel 

3.1.2). Av de 158 respondenterna, var en klar majoritet, hela 99 respondenter kvinnor. Endast 

59 stycken av respondenterna var män. Detta motsvarar 63 procent kvinnor och 37 procent 

män av de respondenter som deltog. Vi kommer även här beakta denna fråga i förhållande till 

inställning gentemot reklam senare under detta avsnitt.  

 

 

(Diagram 3.) 
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Månadsinkomst brutto? 

Vi anser att en persons inkomst är en faktor som bestämmer en personens konsumentbeteende 

som i sig har effekt på om denne verkligen konsumerar en vara eller inte om denne upplever 

stark irritation gentemot ett visst företag. Rörande frågan om inkomst före skatt var lägsta 

angivna siffra noll kronor i månaden och högsta inkomst som registrerades var 55000 kronor i 

månaden. Medellönen var 14 090,2 kronor och standardavvikelsen var 11 378,8 kronor. All 

lön angavs i brutto. 

Respondentens månadslön före skatt 

 Antal Deltagare Lägsta lön Högsta lön Genomsnittlig månadslön Standardavvikelse 

Månadslön före skatt 158 ,00 55 000,00 14 090,2 11 378,8 

Valid antal deltagare  158     

(Tabell 2.) 

I boxplottabellen (Diagram 4) nedan sammanställdes det efter att vi registrerat de 158 

respondenterna följande siffror: 

 Typvärde = 0 kronor  

 Nedre kvartil (Q1) = 6 000 kronor 

 Median (Q2) = 12 000 kronor  

 Övre Kvartil (Q3) = 22 700 kronor 

Detta betyder att 50 procent av respondenterna har en bruttolön mellan 6000 till 22700 

kronor, men att intervallet mellan Q1 och Q2 är mindre än intervallet mellan Q2 och Q3. 

 
(Diagram 4.) 
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Utbildningsnivå? 

Vi anser att utbildningsnivå kan relateras till graden av undvikande av reklam, vilket även 

tidigare artiklar vi tagit med under den teoretiska delen beskriver (se kapitel 3.1.3). Detta 

ledde till att vi inkluderade frågan kring respondentens ålder.  

I diagram 5 ses en klar majoritet av respondenterna hade en högre grad av utbildning. 107 

respondenter uppgav att de studerat eller studerar på universitet eller högskola. 43 stycken 

respondenter uppgav att de studerat endast till och med gymnasiet, medan fyra stycken 

respondenter endast hade grundskoleutbildning. Endast fyra respondenter uppgav att de hade 

folkhögskola som högsta utbildningsnivå. Detta betyder att över två tredjedelar av urvalet har 

akademisk bakgrund, medan resterande del av urvalet hade lägre grad av utbildning. Dessa 

data kommer att senare användas i detta avsnitt vid analyser av irriterande reklam för at hitta 

eventuella samband.  

 

(Diagram 5.) 
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Boendeform? 

Vi anser att boende kan säga något om en persons ekonomiska situation och därmed ses som 

en ytterligare faktor till de ekonomiska aspekterna att ta hänsyn till, valde vi att inkludera 

denna fråga i vår studie.  

Av de 158 respondenter som deltog i denna enkätundersökning, uppgav 65 respondenter att 

de ägde sitt boende. 72 respondenter uppgav att de hyrde sin bostad. 12 respondenter uppgav 

att de var inneboende och resterande 9 respondenter uppgav annat som svarsalternativ. Vad 

annat är och innebär, kommer inte att spekuleras kring eller tas till hänsyn vid vidare analyser 

och mätningar i denna studie annat än att det kan tyda på en svagare ekonomisk situation.  

 
(Diagram 6.) 
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Postnummer? 

Syftet med att ställa frågan om vilket postnummer respondenten har, är att få insikt i 

spridningen på respondenterna för att kunna se om svaren i analysen är applicerbar och 

representativ på populationen i studien och där kunna diskutera reliabiliteten utifrån detta. 

Efter sammanställningen av postnumren delades de in i fem olika regioner i Sverige . (se 

bilaga 8.3, fråga 6 ss. 86-87).  

 Gävleborgsområdet - På grund av att vi som gjort enkätundersökningen är bosatta i 

Gävle och därmed har mesta delen av vår vänskapskrets där. 

 Stockholmsområdet - På grund av att det är Sveriges största stad samt huvudstad 

(CIA, 2012). 

 Södra och mellersta Sverige på grund av att en stor del av befolkningen finns där 

(CIA, 2012) 

 Norra Sverige – Utgör en stor yta av Sverige, men är glest befolkat (CIA, 2012). 

 
(Diagram 7.) 

Andelen respondenter i studien som är i klar majoritet är lokaliserade kring Gävleområdet (71 

procent). Andelen respondenter från Stockholmsområdet uppsteg till 8 procent av 

respondenterna. 18 procent av respondenterna var lokaliserade i mellersta och södra Sverige 

medan endast 3 procent tillhörde norra Sverige. 
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Jag anser att reklam är irriterande! 

Vi anser att alla personer har olika förutfattade inställningar gentemot reklam. Vissa personer 

är mer negativt inställda än andra. Detta gör att vi vill se frekvensen av irritation 

respondenterna har. Vi kommer senare under den empiriska delen söka korrelationer mellan 

just irritationsgraden och andra faktorer så som kön, ålder och ekonomiska situation. 

På frågan om vad respondenterna tyckte om reklam var de flesta antingen negativt inställd. 

Hela 61 procent var negativt inställd till reklam då de uppgav att de uppfattade den som 

negativ i någon grad. Endast 25 respondenter var indifferent mot reklam vilket motsvarar 

cirka 16 procent av urvalet, medan de som uppfattade reklam som inte alls irriterande var 

cirka 23 procent av urvalet. Medelvärdet av vad respondenterna svarat på den sjugradiga 

skalan låg på 5,01. För mer specifika tabeller se svaren i bilagan längst bak i denna uppsats. 

Denna fråga kommer vi senare i detta kapitel ställa mot olika personliga faktorer som ålder, 

kön och ekonomisk situation för att se om det finns några samband (korrelation). 

 

 

(Tabell 3.) 
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Jag brukar byta TV kanal när det visas reklam!  

När en person upplever reklam som irriterande, kan en konsekvens vara att personen undviker 

reklam, både medvetet och omedvetet. Exempel på undvikande kan vara zapping (se kapitel 

3.2.3). Om personer redan är negativt inställd till reklam innan de sett de reklamfilmer som 

senare visades i enkätundersökningen kan detta ha en viss korrelation. 

På frågan om huruvida respondenten bytte kanal när reklam visades på TV framgick tydliga 

svar som närmare ska studeras efter detta kapitel. Då intervallskalan är mellan 1 och 7, 

utformas en ny tabell där värdet 4 representerar att respondenten är helt indifferent till att byta 

kanal vid TV-reklam. Talen 5, 6 och 7 läggs samman och representerar att respondenten 

faktiskt ofta brukar byta TV-kanal. Talen 1,2 och 3 läggs också samman och visar att 

respondenten vanligtvis inte brukar byta TV-kanal under reklamsändningen. (se bilaga 8.3, 

fråga 8 s. 88) 

  

 
(Diagram 8.) 
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4.2.2 Siba 

Respondenterna som har svarat på frågorna om Siba har generellt haft en negativ inställning 

mot Siba som företag. På frågan ”Jag handlar alla mina elektronikprylar hos Siba” har mer än 

66 procent av respondenterna svarat att de inte handlar sina elektronikprylar hos Siba. (se 

bilaga 8.3, fråga 9 s. 89) 

På frågan ”Jag tycker bra om Siba som företag” är cirka 38 procent av respondenterna 

indifferenta om de tycker bra om Siba. Få respondenter tycker om Siba som företag. 48 

procent av respondenterna uppgav att de inte alls tycker om Siba i någon utsträckning. (se 

bilaga 8.3, fråga 10 s. 89) 

Majoriteten på frågan ”Jag uppfattar Sibas reklam som irriterande” tycker 67 procent att den 

verkligen är irriterande. 14 procent har inte någon uppfattning medan de resterande 19 

procenten inte uppfattar reklamen som irriterande. (se bilaga 8.3, fråga 11 s. 90) 

För att få en bättre och tydligare uppfattning på frågan ”Om jag uppfattar något som 

irriterande i Sibas reklam så är det följande” har vi valt att göra ett Wordle på respondenternas 

svar för att få fram de mest förekommande kommentarerna som senare skall analyseras i 

analysdelen.  

 

(Figur 4.) 
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Här utläses tydligt vilka faktorer som respondenterna ansåg irriterande i Sibas reklamfilm. De 

mest nämnda faktorerna var: 

 Skrikig 

 Högljud 

 Fabian 

 Irriterande 

 Upprepande 

Dessutom förekommer synonymer till skrikig med ord som hysterisk, stressig och gapig. 

Många respondenter har även uppgett att de på frågan om vad de tycker är irriterande i 

reklamfilmen bara att den är irriterande. Vad irriterande innebär går inte att utläsa på grund 

av att vi faktiskt bad respondenten att uppge vad som var irriterande. Därför kommer inga 

vidare spekulationer eller analyser kring detta ställas, varken här eller i kapitel 4.2.3 och 4.2.4. 

På frågan ”Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från en konkurrent till Siba istället på 

grund av den irriterande reklamen” har respondenterna svarat väldigt olika och jämt över 

svarsalternativen. Cirka 46 procent av respondenterna instämmer inte alls medans cirka 38 

procent av respondenterna instämmer helt (se bilaga 8.3, fråga 13a, s. 91). Cirka 15 procent är 

indifferenta till detta påstående och medelvärdet av vad alla respondenter svarat på 

Likertskalan till den frågan ligger på 3,7.  

Medellön i Sverige 2010, var 25 700 för män och 24 200 för kvinnor (SCB 2012). Vi har då 

räknat en ungefärlig medellön på 25 000 sammanslaget bägge könen för 2010. Av de 

respondenter som hade en lön på 25 000 kronor eller mer i månaden blev genomsnittssvaret 

4,2 på den sjugradiga Likertskalan om huruvida respondenten skulle köpa från en konkurrent i 

stället. 

Vidare söktes korrelation mellan olika variabler. Vi ställde frågan om konsumenten hellre 

skulle köpa från en konkurrent på grund av den irriterande reklamen mot de respektive 

variablerna kön, ålder och inkomst. Inga linjära samband eller signifikant förklaringsgrad 

hittades. Se fråga 13b i bilagan 8.4 för mer detaljerade specifikationer. (se bilaga 8.3, fråga 

13b, s. 91) 
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4.2.3 Com Hem 

På frågan ”Jag handlar alla mina internet och tele-tjänster hos Com Hem” svarade 76 procent 

av respondenterna att inte instämmer alls vilket betyder att majoriteten av respondenterna inte 

är trogna kunder handlar sina internet och tele-tjänster hos någon annan. (se bilaga 8.3, fråga 

14 s. 92) 

Frågan där ”Jag tycker bra om Com Hem som företag” registrerades följande svar. 46 procent 

håller inte med och tycker inte om Com Hem som företag medan 38 procent håller med och 

tycker om Com Hem som företag. De 16 procent som blir kvar är respondenter som inte har 

någon uppfattning om Com Hem som företag. (se bilaga 8.3, fråga 15 s. 92) 

På frågan ”Jag uppfattar Com Hems TV-reklam som irriterande” är majoriteten av 

respondenterna väldigt positiva till reklamen. 66 procent av respondenterna tycker inte 

reklamen är irriterande, medan 23 procent håller helt med om att reklamen är irriterande. 

Resterande 11 procent har ingen uppfattning om vad de tycker om Com Hems reklam. (se 

bilaga 8.3, fråga 16 s. 93) 

Svaret på frågan ”Om jag uppfattar något som irriterande i Com Hems reklam så är det 

följande” kommer som tidigare gjorts i kapitel 4.2.2, presentera svaren med hjälp av ett 

Wordle för att lättare kunna utläsa de irriterande faktorer som nämns mest. 

 

(Figur 5.) 
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Här utläses tydligt de faktorer i reklamfilmen respondenterna som tyckte Com Hems 

reklamfilm var mest irriterande. De mest nämnda faktorerna var: 

 Judith & Judith 

 Bebisarna 

 Högljud 

 Tjatig 

 Dålig 

 Irriterande 

Judith och Judith samt bebisarna går tydligt att utläsa. Dessa går att associera till irritation mot 

karaktären. Ordet irriterande förekommer även här och kommer inte heller här tas till hänsyn 

för vidare diskussion. Svaret på frågan ”Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från en 

konkurrent till Com Hem istället på grund av den irriterande reklamen!” domineras av 

respondenter som inte håller med detta påstående. 73 procent håller inte med medans 15 

procent håller helt med. Resterande 12 procent är indifferenta till detta påstående (se bilaga 

8.3, fråga 18a, s. 94). Medelvärdet på Likertskalan av vad alla respondenter svarat på frågan 

ligger på 2,5. Likt kapitel 4.2.2, tas även här hänsyn till den svenska medellönen. Medelvärdet 

av de respondenter som hade en lön på 25 000 kronor eller mer i månaden blev svaret 2,4 på 

den sjugradiga Likertskalan. 

Vidare söktes korrelation mellan olika variabler. Vi ställde frågan om konsumenten ”hellre 

skulle köpa från en konkurrent på grund av irriterande reklam” mot de respektive variablerna 

kön, ålder och ekonomisk inkomst. Endast ett resultat av viss betydelse registrerades. Det var 

variabeln kön. Värdet var visserligen lågt (-0,220**) men att förklaringsgraden var hög 

(0,006) och korrelationen var negativ. Detta tyder på att kvinnor tenderar att mer att inte hålla 

med i påståendet fråga 18 än män. Män tenderar att de hellre skulle köpa från en konkurrent 

till Com Hem än kvinnor. (se bilaga 8.3, fråga 18b, s. 94) 

4.2.4 Flygresor.se  

På frågan ”Jag handlar alla mina tjänster hos Flygresor.se” har 90 procent av respondenterna 

svarat att de inte handlar sina tjänster hos Flygresor.se. (se bilaga 8.3, fråga 19 s. 95) 

Svaret på frågan ”Jag tycker bra om Flygresor.se som företag” är väldigt neutral. Hälften av 

alla respondenter är indifferenta till detta påstående medans 38 procent inte tycker 
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Flygresor.se är bra. De resterande 12 procenten är respondenter som tycker bra om 

Flygresor.se. (se bilaga 8.3, fråga 20 s. 95) 

På frågan ”Jag uppfattar TV-reklamen från Flygresor.se som irriterande” svarar mesta delen 

av respondenterna, 47 procent att det mer eller mindre inte tycker att TV-reklamen från 

Flygresor.se är irriterande. 21 procent av respondenterna är indifferenta mot detta påstående 

medan 32 procent håller med att TV-reklamen är mer eller mindre irriterande. (se bilaga 8.3, 

fråga 21 s. 96) 

De respondenter som svarade i förgående fråga att de tyckte att TV-reklamen från 

Flygresor.se var irriterande har i denna fråga ”Om jag uppfattar något som irriterande i TV-

reklamen från Flygresor.se så är det följande” svarat vad i reklamen de uppfattade som 

irriterande. Detta redovisas nedan precis som i föregående rubriker 4.2.2 och 4.2.3  med hjälp 

av Wordle i figur 6 här nedan. 

(Figur 6.) 

De faktorer som förekom mest från de respondenter som tyckte att TV-reklamen från 

Flygresor.se var irriterande var:          
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På frågan ”Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från en konkurrent till Flygresor.se 

istället på grund av den irriterande reklamen” svarade majoriteten av respondenterna, 63 

procent att de inte håller med detta påstående. 20 procent av respondenterna är indifferenta 

och resterande 17 procent håller med och skulle hellre köpa från en konkurrent till 

Flygresor.se (se bilaga 8.3, fråga 23a, s. 97). Medelvärdet på Likertskalan av vad alla 

respondenter svarat på frågan ligger på 2,6. Lika som i kapitel 4.2.2 och 4.2.3, tar vi även här 

hänsyn till den svenska medellönen. Medelvärdet av de respondenter som hade en lön på 

25 000 kronor eller mer i månaden blev svaret 2,8 på den sjugradiga Likertskalan. 

Vidare söktes korrelation för att hitta samband mellan de olika variablerna även här som 

tidigare gjorts i kapitel 4.2.2 och 4.2.3. Vi ställde frågan om konsumenterna hellre skulle köpa 

från en konkurrent på grund av irriterande reklam mot de respektive variablerna kön, ålder 

och inkomst. Inga linjära samband eller signifikant förklaringsgrad hittades. (se bilaga 8.3, 

fråga 23b s. 97) 

4.2.5 Avslutande frågor 

Vilken av reklamerna uppfattade du som mest irriterande! 

Svaren till fråga 24 angående vilken av reklamfilmerna som respondenterna uppfattade som 

mest irriterande dominerades av Sibas reklamfilm, där 66 procent av respondenterna hade 

uppgett den som mest irriterande. Därefter var det någorlunda jämt fördelat mellan de övriga 

svarsalternativen Flygresor.se fick 14 procent av rösterna, Com Hem fick 12 procent av 

rösterna och svarsalternativet att ingen reklam uppfattades som irriterande fick 8 procent. (se 

bilaga 8.3, fråga 24 s. 98) 

 
(Diagram 9.) 

Flygresor.se 
14% 

Siba 
66% 

Com Hem 
12% 

Ingen 
8% 

Den mest irriterande reklamfilmen 
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Därför upplevde jag den som irriterande! 

Följdfrågan till fråga 25 var att respondenten skulle beskriva varför denne tyckte den TV-

reklam som respondenten valts var irriterande. Här har vi valt att göra ett Wordle på alla 

kommentarer från respondenter oavsett vilken TV-reklam respondenten valt eftersom vi är 

generellt intresserade av vad det är i TV-reklamerna som gör folk irriterande. Vi kommer 

senare att diskutera och analysera varje TV-reklam för sig under rubriken Diskussion. De ord 

som förekom mest frekvent från respondenterna var:  

 

(Figur 7.) 

Ur Wordlet utläses följande ord som anses relevanta (se bilaga 8.3, fråga 25 ss. 98-101):  

 Stör 

 Högljut 

 Budskapsotydlig 

 Skrikig 

 Irriterande 

 Upprepande 

 Fabian 

 Stressigt 

 Tjatig 

 Bebisarna 

 Judith 

Det framgår tydligt ovan i figur 1 (s. 17) vilka de störande faktorerna är. Det var tack dessa 

ord som studien i huvudsak utformades. Vetenskapliga artiklar rörande dessa faktorer letades 

upp. Ord som dryg och irriterande anser vi är synonymer och skall därför behandlas som 

samma ord, lika så orden tjatig och upprepande. (se bilaga 8.3, fråga 25 ss. 98-101) 
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4.3 Personliga faktorer 

Till de personliga faktorerna ålder, kön, och ekonomisk situation kommer samband sökas mot 

de två faktorerna; ”graden av irritation gentemot TV-reklam” och ”hur ofta respondenten 

byter TV-kanal”. För mer specifika siffror se (se bilaga 8.4 s. 102) Detta görs för att se 

huruvida det stämmer överens med de tidigare artiklarna i teorikapitlet, vilket kommer vidare 

att diskuteras i kapitel 5.  

Syftet med att ställa vissa frågor mot varandra och jämföra dem numerisk är för att hitta 

eventuella korrelationer. För att kunna utföra detta blev vi tvungna att omvandla vissa 

svarsalternativ från bokstäver till numeriskt. Vi omgjorde tre stycken frågor i vår 

enkätundersökning. På fråga nummer 2 i enkätundersökningen, bad vi respondenten att uppge 

kön. Vi omvandlade dessa svar till följande värden: 

 Man = 1  

 Kvinna = 2 

På fråga 4 i enkätundersökningen blev respondenten ombedd att ange sin utbildningsnivå. Vi 

omvandlade dessa svart till följande värden:  

 Grundskola = 1 (Fick lägst värde på grund av att vi anser att grundskolan 

är den lägsta formen av utbildnings nivå gemene person i Sverige har) 

 Gymnasium = 2 (Steget efter grundskola, är gymnasieutbildning och 

blev därför ett naturligt val att de denna värde två) 

 Folkhögskola = 3 (Folkhögskola anser vi att är ett valfritt steg som oftast 

kommer efter gymnasie- eller grundskola, och fick därmed värde tre) 

 Högskola/Universitet = 4 (Fick högst värde då vi anser att ha akademisk 

bakgrund är lite ”finare” än att bara ha de tre tidigare utbildningen)  

Fråga 5 i enkätundersökningen ombads respondenten att fylla i sin boendeform. Vi tycker att 

ens boendeform kan i viss grad spegla en persons ekonomi. Vi omvandlade dessa svar till 

följande värden: 

 Annat = 1 

 Inneboende = 2 

 Hyr = 3 

 Äger = 4  
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4.3.1 Ålder 

Efter att ha gjort en korrelationsanalys, fann vi att inga större samband hittades. Vi fick fram 

att det fanns en statistiskt säkerhetsställd svag korrelation mellan variablerna ålder och graden 

av irritation då det uppvisade värdet var 0,272** och låg inom konfidensintervallet 0,01. 

Stjärnorna efter siffran indikerar att korrelationen är signifikant på en 99 procentig säkerhets 

nivå. I korthet menas detta att det går med 99 procents säkerhet säga att det finns ett svagt 

linjärt samband mellan en persons ålder och graden av irritation mot TV-reklam (se bilaga 8.4 

s. 102). Desto äldre en person är, desto större chans är det att den personen negativt inställd 

mot TV-reklam. Det fanns även en mycket svag korrelation mellan ålder och hur ofta 

respondenten brukar byta TV-kanal vid reklamavbrott då korrelationen låg på 0.162* och 

korrelationen var 0.42 signifikant med 95 procentig säkerhet. Den sistnämnda korrelationen 

kommer inte att diskuteras vidare på grund av att den inte är signifikant. Medelvärdet av hur 

irriterande respondenterna är på reklam var 5.01 på en sjugradig skala. Medelvärdet av de 

respondenter som var 35 år och äldre uppgick till 6.06. Vidare hittades en tydlig korrelation 

mellan variablerna ”hur irriterande respondenten uppfattade att reklam var” och deras 

”benägenhet att då byta TV-kanal vid reklamavbrott” som uppgick till 0.504**. Detta betyder 

att denna korrelation är signifikant på en 99 procentig säkerhetsnivå. I korthet menas det att 

desto mer irriterad en person uppgivit att de är gentemot TV-reklam, desto större är chansen 

att den personen byter TV-kanal under pauserna och fastställas med 99 procents säkerhet. 

Korrelation 

  

Ålder?                                                        

Jag tycker TV-reklam 

 är irriterande 

Jag brukar byta TV kanal 

när dom visar reklam 

Ålder?                                                        Korrelation 1 ,272
**
 ,162

*
 

Signifikans   ,001 ,042 

N 158 158 158 

Jag tycker TV-reklam är 

irriterande 

Korrelation ,272
**
 1 ,504

**
 

Signifikans ,001  ,000 

N 158 158 158 

Jag brukar byta TV kanal  

när dom visar reklam 

Korrelation ,162
*
 ,504

**
 1 

Signifikans ,042 ,000  

N 158 158 158 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån.  

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån . 

(Tabell 4.) 
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Vidare gjordes vi uträkning på alla respondenter över 34 år. Där räknade vi på ett medelvärde 

i hur irriterade respondenterna är i snitt gentemot reklam. Detta i syfte att se om äldre 

personer har högt medelvärde som vi sedan kommer ställa mot tidigare artiklar som finns i 

teori kapitlet.  

Totalt var 31 personer över 34 år, summan av svaren på graden av irritation uppsteg till 188. 

Det genomsnittliga värdet hamnade då på 6,06 vilket är en ökning på 1,05 enheter av 

medelvärdet på det totala urvalet. 

4.3.2 Kön 

Vidare gjordes även korrelationsanalys rörande kön kontra variablerna ”hur irriterande 

respondenten uppfattade att reklam var” och deras ”benägenhet att då byta TV-kanal vid 

reklamavbrott” 

 Inga signifikanta korrelationer fanns och det går då inte att tolka ett linjärt samband mellan 

de variablerna på grund av låga värden. Lika så gick det heller inte att tolka om en persons 

kön går att härleda till om de byter TV-kanal eller inte vid reklampauser då testerna inte visar 

nå signifikanta korrelationer och inget linjärt samband kan kopplas då det resultat vi fick 

endast blev -.108. (se bilaga 8.4 s. 102) 

Korrelation 

  

Kön? 

Jag tycker TV-

reklam är 

irriterande 

Jag brukar byta 

TV kanal när 

dom visar reklam 

Kön? Korrelation 1 -,110 -,108 

Signifikans   ,171 ,177 

N 158 158 158 

Jag tycker TV-reklam är 

irriterande 

Korrelation -,110 1 ,504
**
 

Signifikans  ,171  ,000 

N 158 158 158 

Jag brukar byta TV kanal när 

dom visar reklam 

Korrelation -,108 ,504
**
 1 

Signifikans  ,177 ,000  

N 158 158 158 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån. 

(Tabell 5.) 
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4.3.3 Ekonomisk situation – Inkomst, utbildning och boende 

I den sista delen under kapitlet personliga faktorer gjordes även här en korrelationsanalys. De 

variabler som behandlades här var respondenternas ekonomiska situation (variablerna 

Månadslön och Boendeform) kontra variablerna ”hur irriterande respondenten uppfattade att 

reklam var” och deras ”benägenhet att då byta TV-kanal vid reklamavbrott”.  

I analysen framgicks att de inte fanns någon som helst signifikant korrelation mellan någon av 

variablerna då all data var mer nära noll och än de var nära -1 och +1 

Korrelation 

  

Genomsnittlig 

Månadslön? Boendeform? 

Jag tycker TV-reklam är 

irriterande 

Jag brukar byta TV 

kanal när dom visar 

reklam 

Genomsnittlig 

Månadslön? 

Korrelation 1 ,255
**
 ,147 ,156 

Signifikans  ,001 ,066 ,051 

N 158 158 158 158 

Boendeform? Korrelation ,255
**
 1 ,119 -,076 

Signifikans ,001  ,135 ,341 

N 158 158 158 158 

Jag tycker TV-reklam 

är irriterande 

Korrelation ,147 ,119 1 ,504
**
 

Signifikans ,066 ,135  ,000 

N 158 158 158 158 

Jag brukar byta TV 

kanal när dom visar 

reklam 

Korrelation ,156 -,076 ,504
**
 1 

Signifikans ,051 ,341 ,000  

N 158 158 158 158 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån. 

(Tabell 6.) 
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4.4 Psykologiska faktorer 

I detta stycke kommer först en korrelationsanalys göras och presenteras rörande irritation. 

Därefter kommer nyckelord från figurerna 4-6 att presenteras och placeras in i tillhörande 

psykologiska faktorkategorier. Orden väljs ut genom att vi tar ut de ord som framhävs 

tydligast ur figurerna.  

Vi gjorde en korrelationsanalys mellan faktorer om respondenten ”brukar byta TV-kanal vid 

reklampausen” kontra ”den reklam de uppfattade mest irriterande” och fann ett svagt 

negativt linjärt samband som låg inom 99 procents konfidensintervall. Sambandet där gick att 

utläsa att de som byter TV-kanal mer ofta när Sibas TV-reklam visas än när någon annan TV-

reklam visades. Följande siffror tilldelades på följande svarsalternativ 

 Ingen = 1  

 Flygresor.se = 2 

 Com Hem = 3 

 Siba = 4 

Korrelation 

  Jag brukar byta TV kanal 

när dom visar reklam 

Vilken av dessa reklamer uppfattade 

du som mest irriterande 

Jag brukar byta TV kanal när 

dom visar reklam 

Korrelation 1 -,328
**
 

Signifikans  ,000 

N 158 158 

Vilken av dessa reklamer 

uppfattade du som mest 

irriterande 

Korrelation -,328
**
 1 

Signifikans ,000  

N 158 158 

 **. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån. 

(Tabell 7.) 
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4.4.1 Ljudvolym och tempo 

Figur 4 (s. 38) och figur 5 (s. 40) visar tydliga likheter av irritation. Respondenterna har 

tydligt uppgivit att de stör sig på för hög ljudvolym och att stressigt tempo irriterar. 

Respondenterna har stört sig mycket på ljudvolymen då de i hög utsträckning uppgett att de 

uppfattat reklamerna som högljudda, skrikiga, gapiga, och hysteriska. Dessutom har 

respondenterna uppgett att dessa två reklamfilmer känns som stressiga vilket vi anser går att 

knyta till tempot. Figur 7 (s. 44) illustreras tydligt att ljudvolym och tempo är en stor 

irritations faktor. 

4.4.2 Upprepningar och attityd 

Figur 4 (s. 38) och figur 5 (s. 40) visar även här tydliga likheter då respondenterna uppgett att 

de uppfattade både Sibas och Com Hems reklamfilmer som irriterande på grund av 

upprepning. Även figur 7 (s. 44) gick det att utläsa upprepning som en tydlig orsak som 

bidrog till irritation. 

4.4.3 Budskap 

Rörande både figur 5 (s. 40) för Com Hem och figur 6 (s. 42) för Flygresor.se gick det att 

utläsa att många respondenter uppgivit att de uppfattade reklamfilmernas budskap som att 

otydligheten i dem var en bidragande faktor som skapat irritation. Klart tydligt gick det utläsa 

att ett otydligt buskap var den största bidragande faktorn till irritation i Flygresors reklamfilm. 

Detta på grund av alla andra ord var visades i betydligt mindre text i förhållande till otydligt 

budskap. 

4.4.4 Karaktärer 

Det gick även tydligt att utläsa från figur 4 (s. 38) och figur 5 (s. 40) att en av de största 

bidragande orsakerna som lett till irritation i respektive reklamfilm handlade om karaktärerna 

Fabian i Sibareklamen samt Judith & Judith och bebisarna i Com Hemreklamen. Inget sådant 

irritationsmoment gick att utläsa från figur 6 om Flygresor.se (s. 42). Figur 7 (s. 44) utlästes 

även där en tydlig irritation mot Fabian. Även viss irritation mot Bebisarna och Judith & 

Judith gick också att utläsa. 
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5. Diskussion 

I följande kapitel kommer empiri och teori kopplas samman för diskussion. Här kommer vi 

analysera och granska de svar vi fått i vår enkätundersökning, för att vidare sammankoppla 

dem till det teoretiska kapitlet. Diskussionen kommer att delas upp på samma sätt som 

tidigare som tidigare kapitel.  

5.1 Företagen  

Här nedan kommer vi att presentera vad det är i respektive TV-reklam hos företagen som 

respondenterna irriterar sig på och ställa dessa mot de vetenskapliga artiklar vi har samt till 

våra egna antaganden i kapitel 1.5.  

5.1.1 Siba 

Siba hade den reklamfilm som respondenterna irriterade sig på mest vilket tydligt illustreras i 

kapitel 4.2.3 i diagram 9 (s. 43). Hela 66 procent av respondenterna uppfattade Siba som mest 

irriterande (se bilaga 8.1 s. 81).  

Majoriteten av respondenterna som svarade på frågorna rörande Sibas TV-reklam har haft en 

negativ inställning (Bilaga 8.3 fråga 11, s. 86). Faktorer som skrikig, högljud, Fabian, och 

upprepande förekom flest gånger när respondenterna fick svara på frågan om varför det tycker 

Sibas TV-reklam är irriterande (Figur 4 s. 38). Detta tolkar vi som att konsumenter inte gillar 

TV-reklamer där ljudvolymen är för hög och de blir irriterade på grund av dessa faktorer. 

Detta stämmer helt överens med teorierna i kapitel 3.2.1. Där uppger både d’Astous och Hahn 

& Hwang att hög musik och andra bakgrundsljud påverkar personers sinnesstämning negativt. 

Vi tycker Sibas reklam är ett bra exempel på detta då ljudvolymen är konstant hög under hela 

reklamen.  

Då respondenterna tydligt uppgivit att de irriterade sig också på karaktären ”Fabian”. Tror vi 

att orsaker till den irritationen i reklamen är just som teoridelen föreslår; oattraktiva karaktärer 

kan vara en viktig faktor som bidrar till irritation (Aaker & Bruzzone 1985, s. 47). Vi tror att 

respondenterna irriterar sig på ”Fabians” karaktär för att han är för hysterisk (högljudd & 

stressig) och helt enkelt är för mycket. Detta indikerar på att teorin om irriterande karaktärer 

(Aaker & Bruzzone 1985, s 47) och teorin om tempo och bakgrundsljud (Hahn & Hwang 

1999, s. 659 och Kallinen 2002, s. 538) tillsammans i kombination kan påverka personer till 

högre grad av irritation. Att ha med en hysterisk karaktär som Fabian tror vi Siba gjort 

medvetet för att väcka en viss medvetenhet kring Siba för konsumenterna. Men enligt denna 
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studie väcker reklamfilmen bara irritation bland konsumenterna som kan ha bidragit till att de 

inte tycker om Siba som företag.  

Svaret på frågan ”Om respondenterna hellre skulle köpa produkten/tjänsten från en 

konkurrent istället för den irriterande reklamen” kan diskuteras (se bilaga 8.3 fråga 13a, s. 

91). Majoriteten av respondenterna svarade att de inte handlar sina elektronikprylar hos Siba, 

menar ändå svarar 46 procent av respondenterna att det inte skulle köpa produkten/tjänsten 

från en konkurrent istället medans 38 procent håller med och skulle gå till en konkurrent (se 

bilaga 8.3 fråga 13a, s. 91). Detta går emot de antaganden och den förförståelse vi hade i 

kapitel 1.5. Detta indikerar att respondenterna trots att de kan irritera sig på en reklam ändå 

inte anser det skäl nog att istället gynna en konkurrent.  

Då vi räknade ut medelvärdet av vad alla respondenter svarat på denna fråga kom vi fram till 

ett medelvärde på 3,7. Medellön i Sverige låg på 25 700 för män och 24 200 för kvinnor år 

2010 (SCB 2012). Vi har då räknat en ungefärlig medellön på 25 000 sammanslaget bägge 

könen för 2010. Av de respondenter som hade en lön på 25 000 kronor eller mer i månaden 

blev genomsnittssvaret 4,2. på den sjugradiga Likertskalan. Vilket vi anser inte är en 

signifikant skillnad och därmed fallerar vårt antagande i kapitel 1.5 om att ekonomisk 

situation har betydelse. Siba i sig tror vi är en av de billigare affärskedjorna inom sitt område, 

vilket kan vara en bidragande faktor till att de studenter som deltog i denna 

enkätundersökning inte vet om de väljer bort Siba på grund av att deras ekonomiska situation 

inte tillåter dem till det. Men då vi endast tog hänsyn till de respondenter med hög inkomst 

visades inga signifikanta skillnader då medelvärdet på den frågan steg från 3,7 till 4,2. Det går 

då att påstå att personer med bättre ekonomi kan tänka sig att handla från en konkurrent 

istället, men vi anser skillnaden är inte tillräckligt signifikant för att kunna applicera på vår 

population och att detta då går helt emot kapitel 3.1.3 som föreslår att ens ekonomiska 

situation ger en person större frihet att välja sina inköp då hen befinner sig på exempelvis 

”Upper Class-nivån” (se figur 3 s. 23). Vidare forskning kring detta anser vi borde göras.  

Ingen korrelation hittades hos variablerna kön, ålder och inkomst som ställdes mot frågan 

”om de hellre skulle gå till en konkurrent på grund av irriterande reklam” (se kapitel 4.3.1 - 

4.3.3 och se bilaga 8.4 s. 102). Detta tyder på att dessa demografiska variabler inte spelar 

någon roll vart konsumenten köper sina varor. Vad det kan bero på kan vara att 

respondenterna inte anser sig som kund hos Siba till att börja med och därmed inte väljer bort 

Siba på grund av dålig reklam.  
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I det hela går det då emot vårt antagande rörande om huruvida ekonomiska aspekter spelar 

roll om att konsumeter skulle välja bort en vara på grund av sin ekonomiska situation och hur 

irriterad denne är. Dessutom är personers ekonomiska situation inte av betydelse då de 

handlar från Siba. Det borde enligt oss betyda att både rika, fattiga och medelklasspersoner 

handlar hos Siba (kapitel 3.1.3).  

Sammanfattningsvis menar vi att Siba delvis har lyckats med sin reklamkampanj som innehöll 

Fabian enligt A.I.D.A. modellen (kapitel 2.6) då kundens uppmärksamhet (Attention) fångas 

upp, men trots att det förekommer upplevd irritation hos kunden, ändå lyckas fånga deras 

intresse (Interest), som slutligen kan komma att kulminera i ett inköp (Action). Detta baserar 

vi på grund av att medelvärdet hamnat på 3,7 och kan tolkas som att respondenten inte vet om 

de ska köpa eller inte trots den irriterande reklamen. Detta kan vi tolka som att visserligen är 

reklamen irriterande, men att de inte bryr sig om Siba som företag då de hellre verkar handla 

sina produkter hos någon annan konkurrent ändå.  

5.1.2 Com Hem 

Till skillnad mot Siba var respondenternas inställning gentemot Com Hem som företag 

väldigt jämt. Ungefär lika många respondenter tyckte illa om företaget som de tyckte bra om 

företaget 38 procent tyckte bra om Com Hem medan 46 procent tyckte illa om dem (Bilaga 

8.3 fråga 15, s. 88). Respondenterna ansåg heller inte att reklamfilmen var särskilt irriterande 

(se bilaga 8.3 fråga 16, s. 93). Men på frågan om de ansåg något irriterande och vad det i så 

fall var, menade respondenterna att bland annat karaktärerna Judith & Judith samt bebisarna 

uppfattades irriterande (se figur 5 s. 40). Detta är precis vad teorikapitlet 3.2.4. säger att dålig 

rollsättning av oattraktiva karaktärer är en orsak till irritation (Aaker & Bruzzone 1985, s. 47). 

Dessutom uppger respondenterna att reklamen är högljudd, tjatig och otydligt budskap. Det vi 

tror oss utläsa är att respondenterna uppfattar karaktärerna som högljudda (bebisarna) och att 

respondenterna har svårt att relatera till äldre kvinnor som Judith & Judith samt bebisarna då 

på grund av att majoriteten av respondenterna i denna undersökning är studerande kvinnor i 

åldrarna 20-30 år (se diagram 2 s. 30 och Tabell 1 s. 30) har svårt att relatera till 50 åriga 

rollkaraktärer. Dessutom kan vi tänka oss att de flesta respondenterna svårt att relatera till 

barn på grund av deras egna låga ålder och att de själva inte fått barn på grund av pågående 

studier, vilket kan göra att reklamen om något uppfattas som irriterande. Rörande frågan ”Om 

respondenten hellre skulle köpa från en konkurrent istället på grund av irriterande reklamen” 

blev svaret helt klart att de mycket väl kan tänka sig att köpa (se bilaga 8.3 fråga 18a, s. 94). 
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Detta tror vi kan bero på att de faktiskt gör det för att de generellt inte tycker reklamen är 

irriterande och gillar företaget mer än ogillar företaget.  

Vi ser heller inget samband i konsumtionsmönster då rikare respondenter i mindre sträckning 

kunde tänka sig byta till en konkurrent på grund av irriterande reklam (se kapitel 4.2.3 och se 

bilaga 8.4 s. 102). Skillnaden i benägenhetsgrad av att vilja byta till en konkurrent på grund av 

irriterade reklam mellan fattiga och rika respondenter var utan signifikant skillnad. Detta går 

helt emot vår förförståelse och antagande precis på samma sätt som beskrivits i kapitel 5.1.1. 

Även denna slutsats går emot teoridelen (se kapitel 3.1.3) om där vi ansåg att olika ekonomisk 

situation gav olika konsumtionsmönster. Det tror vi kan bero på att detta kan vara så att det 

var för få respondenter tillhörande ”Upper Class-nivån” (se figur 3 s. 23) som deltog i 

enkätundersökningen och att reklamfilmen inte störde tillräckligt mycket. Men de förekom 

vissa samband mellan teori och empiri. Kapitel 4.2.3 beskrev bland annat oljud och karaktärer 

skapade irritation hos respondenterna vilket är precis vad teorin i kapitel 3.2.1. och 3.2.3 

också beskriver. 

Vi hittade ett negativt svagt linjärt samband då män till skillnad från kvinnor verkade ha lite 

större tendens att köpa från en konkurrent i stället på grund av irriterande reklam. Men det 

som var av betydelse var att förklaringsgraden var. (se bilaga 8.4 s. 102) 

Vad detta kan bero kan vara att män tittar på TV mer och på ett annorlunda sätt än kvinnor. 

Därmed eventuellt blir män mer exponerade av reklam och detta kan resultera i att de också 

exponeras för mer reklam från andra konkurrenter, exempelvis Boxer och Viasat, vilket gör 

att deras medvetenhet ökar kring utbudet och väljer utifrån detta. I övrigt fanns ingen 

korrelation mellan variabeln att hellre köpa från en konkurrent på grund av irriterande reklam 

och variablerna ålder och inkomst. (se kapitel 4.2.3 och se bilaga 8.4 s. 102) 

Vi tror att det kan vara så att åldern och inkomsten inte styr över vad de beställer för tjänst hos 

Com Hem. Det finns visserligen andra konkurrenter men att Com Hem eventuellt kanske har 

ett starkare varumärke än sina konkurrenter Boxer och Viasat trots att de nödvändigtvis inte 

har störst marknadsandelar. Dessutom kan det kanske bero på att många respondenter inte kan 

välja något annat än Com Hem, då de redan har Com Hem installerat hemma hos sig. Vi anser 

att många av respondenterna är studenter och de kan mycket väl bo i ett sådant område som 

endast har Com Hem och att det då kostar extra att installera någon konkurrent. Detta 

argument kan vara en anledning till att respondenterna svarat som de svarat.  
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Mehta menar att människor som blir irriterad av reklam faktiskt låter sitt konsumentbeteende 

påverkas (2000:71). Detta går emot den empiriska delen samt till den förförståelse vi tidigare 

skrev om i kapitel 1.5. 

Att det är bebisar med i Com Hems reklamfilm tror vi är ett medvetet val av företaget. Vi 

anser att saker som kan uppfattas som gulliga av mottagaren, i detta fall bebisar, säljer 

generellt bättre sett oavsett om personer gillar reklamen eller inte.  

Även här menar vi att marknadsförarna kring reklamfilmen har lyckats enligt AIDA-modellen 

(se kapitel 2.7) på grund av att medelvärdet av respondenternas svar rörande kring huruvida 

de skulle köpa tjänster från Com Hem trots att den kan komma att uppfattas som irriterande 

hamnade på 2,45. Det lutar då mer åt att det saknar betydelse om reklamen är irriterande eller 

inte. Personligen tror vi att utbudet av internetleverantörer inte är så stort i Sverige i 

kombination till att reklamen inte uppfattas som allt för irriterande. 

5.1.3 Flygresor.se 

Respondenternas inställning till reklamfilmen från Flygresor.se var väldigt neutral då hälften 

av alla respondenter var indifferenta till om de tyckte bra om Flygresor.se som företag och att 

hela 90 procent inte handlar sina resor hos dem (se kapitel 4.2.4 och bilaga 8.3 fråga 19 s. 95). 

Att hälften av respondenterna inte vet vilka Flygresor.se är tror vi kan bero på att företaget 

bara har funnits sedan 2006 och först under 2011 började satsa rejält med en stor 

reklamkampanj i TV, radio, internet och i lokaltrafiken. (Flygresor.se 2012).  

38 procent av respondenterna svarade att de inte tycker bra om Flygresor.se som företag (se 

bilaga 8.3 fråga 20 s. 95). Detta kan vi koppla till frågan om respondenterna uppfattar deras 

TV-reklam som irriterande då 32 procent har svarat att de tycker mer eller mindre att 

reklamen är irriterande. Det respondenterna fann som överlägset mest irriterande i TV-

reklamen var att budskapet uppfattades som mycket otydligt (se figur 6 s. 42). Då 

respondenterna inte förstod budskapet i reklamen ledde detta till viss irritation. Det är precis 

som teoridelen påstår i kapitel 3.2.3; Om budskapet i en TV-reklam uppfattas som 

nedvärderande och otydligt kan det leda till irritation hos TV-tittaren. Dessutom uppger 

respondenterna att reklamen var äcklig, tråkig, dålig, och löjlig. På grund av att många 

respondenter uppgett att de inte förstod budskapet i reklamfilmen, tror vi beror vi att 

människor helst vill enkelt förstå det som de läser och ser, annars tappar människorna lätt 

intresset.  
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Flygresor.se har tidigare fått utstå hård kritik på grund av att TV-reklamfilm de hade 

uppfattats motbjudande stötande. Detta ledde till att Flygresor.se blev fälld av 

reklamombudsmannen på grund av innehållet (Reklamombudsmannen 2011).  

När vi själva såg reklamfilmen förstod vi inte heller budskapet och valde därför att ta med den 

i vår undersökning i syfte att se hur andra personer upplevde den. Vi blev själva tvungna att 

söka på internet för att hitta en förklaring till reklamfilmens budskap. Vi fann följande: ”Att 

hitta rätt flygresa kan ofta vara som att leta efter en (n)ål i en höstack” (Svenska 

Resenätverket 2012). Detta har lett till att vi klart kan förstå om respondenterna tyckte att 

budskapet var mycket otydligt. 

Ingen korrelation mellan variablerna kön, ålder och inkomst påträffades, vilket tyder på att 

dessa variabler inte spelar roll om de köper eller inte (se bilaga 8.4 s. 102). Vad det kan bero 

på kan vara att respondenterna inte är vana att söka sina resor på nätet eller att de föredrar 

generellt sett att kontakta ”riktiga” resebyråer som exempelvis Ving. Därmed undviker de 

mellanhänder och kan tro sig undvika extra påläggskostnader. Därmed menar vi att 

respondenterna inte väljer bort Flygresor.se på grund av irriterande och förvirrande reklam, 

utan snarare att respondenten hellre går till flygbolaget direkt. På grund av att 90 procent 

uppger att de inte handlar sina resor via Flygresor.se tycker vi AIDA-modellen nu har 

misslyckats locka till sina köpare.  

Rörande om respondenterna hellre skulle köpa en tjänst från en konkurrent till Flygresor.se på 

grund av irriterande reklam, blev svaret att respondenterna generellt sett (63 procent) hellre 

skulle köpa från en konkurrent (se kapitel 4.2.4 och bilaga 8.3 fråga 23a s. 97), men att åldern 

inte var en avgörande faktor som gjorde att deras benägenhet steg att hellre byta till en 

konkurrent. Detta är något som delvis går emot vårt antagande i kapitel 1.5 om att ålder kan 

vara en avgörande faktor om huruvida kunden tänker sig köpa produkten eller inte. 

Flygresor.se är som tidigare nämns, i sig inget resebolag utan snarare en sökmotor vilket vi 

tror kan vara en bidragande effekt till att konsumenten hellre köper från en konkurrent. Med 

konkurrent menar vi att de kanske väljer någon annan sökmotor som exempelvis 

www.expedia.se eller rent av går direkt in olika resebolags hemsidor som exempelvis 

www.ving.se. 

Vi hittade heller inga signifikanta skillnader på rika personers köpbeteende jämfört med de 

från medelklassen (se bilaga 8.4 s. 102). Detta tror vi kan bero på för få respondenter som 

http://www.expedia.se/
http://www.ving.se/
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deltog i denna studie tillhör ”Upper class-nivån” samt att företaget fortfarande är relativt 

okänt jämfört med konkurrenter. 

5.2 Personliga faktorer 

I detta kapitel kommer personliga faktorer från den teoretiska delen, kapitel 3.1.1 – 3.1.3 

diskuteras och ställas mot den empiriska delen, kapitlen 4.3.1 – 4.3.3.  

5.2.1 Ålder 

Av de svar vi fått i enkätundersökningen var det största segmentet av deltagare i 

åldersgruppen 21-25 år, tätt följd av 26-30 åringar samt att medelåldern låg på 29 år och 

typvärdet var 22 år (se diagram 2 s. 30). En anledning som kan tänkas att det är en klar 

majoritet från dessa grupper är att vi som gjort denna uppsats själva befinner oss i ungefär den 

åldern och har mesta delen av våra vänner i liknande ålder. Dessutom har vi såklart många 

våra vänner Facebook. Då de flesta respondenterna anser att de tycker reklam i någon grad är 

irriterande kan vi tolka det som att många unga anser reklam vara irriterande (se bilaga 8.3 

fråga 8 s. 88). 67 procent av respondenterna uppgav att de brukar till viss grad byta TV-kanal 

vid reklamavbrott, vilket vi anser går att härleda till graden av irritation (se bilaga 8.3 fråga 8 

s. 88). En korrelationsanalys gjordes mellan variablerna ålder kontra graden av irritation och 

om personen då byter TV-kanal (se bilaga 8.4 s. 102). Vi fann endast ett svagt linjärt samband 

mellan ålder och irritation som statistiskt kunde fastställas med 99 procents säkerhet. Men vi 

anser graden av korrelation mellan dessa variabler var så svag att den inte anses signifikant, 

och därmed förkastas detta.  

I det teoretiska kapitlet under stycke 3.1.1  menar författarna att ålder är en faktor som 

påverkar en individs attityd gentemot reklam. Desto äldre en person är, ju större är chansen att 

personen uppmärksammar irritationsmoment i reklamfilmer. Tittar vi då närmare på de 

empiriska data rörande ålder stämmer den då inte överens med kapitlet 3.1.1. på grund av att 

så många unga deltog i vår undersökning och majoriteten av respondenterna uppgav att de 

uppfattar reklam som irriterande (se bilaga 8.3 fråga 7 s. 88). Medelvärdet av hur irriterande 

det totala urvalet svarade uppgick till 5.01 på en sjugradig skala, medan medelvärdet av de 

respondenter som var 35 år och äldre uppgick till 6.06 (se tabell 1 s. 30). Vi anser att detta är 

en signifikant ökning. Vi tror att detta kan bero på att äldre personer faktisk har ökad 

medvetenhet och irritation kring sådant som inte passar Detta betyder att vår empiriska studie 

(se bilaga 8.3 fråga 7 s. 88) stämmer in helt med teorikapitlet (se kapitel 3.1.1). En annan 

orsak vi tror det kan bero på att äldre personer är mer irriterade gentemot TV-reklam kan vara 
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att de äldre inte är uppväxta med TV-reklam på samma sätt som yngre människor. I Sverige 

kom den första kommersiella TV-kanalen, december 1987 (MMS 2012a). Där av är äldre 

personer i Sverige mer irriterad av reklam än yngre personer. 

5.2.2 Kön 

Av det som går att utläsa i kapitel 4.2.1 var det totalt 158 respondenter som deltog i vår 

enkätundersökning. 99 av dessa var kvinnor vilket motsvarar 63 procent. Endast 59 stycken 

av respondenterna var män (37 procent) som deltog (se diagram 3 s. 31). Anledningen till att 

det var fler kvinnor som deltog kan bero på många olika faktorer, en anledning kan vara att vi 

har fler kvinnliga än manliga vänner på Facebook och kanske att kvinnor är mer benägna att 

delta i just enkätundersökningar. En korrelationsanalys gjordes rörande kön kontra 

variablerna; graden av irritation och om personen byter TV-kanal. Analysen visade inget 

linjärt samband mellan dessa variabler, det gick inte att utläsa något om en persons kön går att 

härleda till om de byter TV-kanal eller inte. Det gick inte heller att utläsa om det fanns något 

samband mellan graden av irritation och kön (se bilaga 8.4 s. 102). Att det inte fanns någon 

signifikant skillnad tror vi kan bero på att kvinnor och män har svarat väldigt lika är en slump 

på grund av att antalet deltagande respondenter var för få för att kunna se signifikanta 

skillnader mellan könen.  

Vid tillbakablick av teorikapitlet 3.1.2  som handlar om kön, påpekar Rojas-Méndez, Davies 

& Madran och d’Astous att kvinnor generellt sett har negativare inställning mot reklam. De 

menar att kvinnor är mer känsliga och har större chans att påverkas negativt och därmed 

undviker TV-reklam mer än män. Vid djupare analys av svaren på frågorna om ”Jag tycker 

TV-reklam är irriterande” och ”Jag brukar byta TV-kanal när de visar reklam” har 55 

stycken kvinnor av totalt 99 stycken svarat att de tycker reklam är irriterande, vilket motsvarar 

cirka 56 procent av kvinnorna (se bilaga 8.3 fråga 7-8 s. 102). Medan 42 stycken män av totalt 

59 stycken svarat att de tycker reklam är irriterande, vilket motsvarar cirka 72 procent av 

männen. På den andra frågan har 62 stycken kvinnor av totalt 99 stycken svarat att de brukar 

byta TV-kanal, vilket motsvarar cirka 63 procent av kvinnorna medans 43 stycken män av 

totalt 59 har svarat att de brukar byta TV-kanal, vilket motsvarar cirka 73 procent av männen 

(se bilaga 8.3 fråga 7-8 s. 102). Rojas-Méndez, Davies & Madran och d’Astous teori om att 

kvinnor har en mer negativ inställning mot reklam stämmer inte på vår studie. Det är fler män 

procentuellt sett som tycker reklam är mer irriterande än kvinnor. Detta tror vi kan bero på att 

män och kvinnor har olika sätt att kolla på TV. Vi tror att när kvinnor kollar på TV så kollar 

de på ett specifikt TV-program medans män zappar mer mellan olika TV-program. Detta 
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leder till att kvinnor låter samma kanal vara på även under reklamen medans män väljer att 

zappa över till något annat TV-program under reklamen. Det kan betyda att figur 2 i kapitel 

3.1 (s. 21), som faktiskt beskriver hur undvikande reklam hänger ihop med demografiska 

variabler som kön och attityd faktiskt är sann. Kvinnor och män kan ha ett mer mekaniskt sätt 

att undvika reklam.  

5.2.3 Ekonomisk situation – Inkomst, utbildning och boende 

De flesta respondenters ekonomiska situation tyder på att mesta delen av de som deltog är 

studenter. Detta grundar vi på följande antaganden. 

 Medellönen låg på endast 14 090 kronor i månaden brutto medan medianvärdet låg på 

12 000. Samtidigt låg den Svenska genomsnittslönen 2010 på runt 25 000 kronor 

brutto vilket är 11 000 mer. Q1 menar att 25 procent ligger mellan intervallet 6 000 

och 12 000 och har därmed kortare spann än mellan medianen (Q2) och Q3 som låg på 

spannet 12 000 och 22 700 och betyder att det är större chans att respondenterna är i 

det fattigare situation än de som ligger i Q3. (se tabell 2 s. 32 och diagram 4 s. 32) 

 Typvärdet är noll, vilket kan indikera att de deltagande studenterna inte räknar CSN 

lån som inkomst utan snarare som just lån. Dessutom var standardavvikelsen på 

11 378,8 kr i månaden vilket anses högt då medelvärdet är så lågt. (se tabell 2 s. 32)  

 Rörande utbildningsnivån uppgav 68 procent av deltagarna att de har eller pågår en 

högskole- eller universitetsutbildning medan 27 procent uppgav att de hade 

gymnasieutbildning. Det går inte att utesluta att vissa av deltagarna som uppgett att de 

endast har gymnasieutbildning faktiskt kanske är under pågående utbildning men inte 

räknar detta, då respondenterna ännu inte tagit examen (se kapitel 4.2.1). Detta är ännu 

en implikation till att de som deltagit i undersökningen faktiskt är studenter. (se 

diagram 5 s. 33) 

 Rörande boendeformen är det 45 procent av respondenterna som hyr medan 41 

procent äger sitt boende. Åtta procent var inneboende medan resterande uppgav svaret 

annat som boendeform. Vi hittade inget samband mellan boende och en persons 

ekonomiska situation då vi anser att värdena i kapitel 4.2.1 rörande boende anses för 

normal och kan då appliceras på vilken population som helst i Sverige. (se tabell 2 s. 

32 och diagram 6 s. 34) 

Med dessa antaganden utgår vi från att majoriteten av respondenterna är kvinnliga studenter 

på grund av att respondenterna är högutbildade men samtidigt har låg inkomst tyder på att det 
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faktiskt är studenter som mestadels svarat på vår enkätundersökning. I korthet menar vi att det 

förmodligen är mestadels fattiga studenter utan inkomst som deltagit i denna studie. Detta kan 

komma innebära att vår population som ursprungligen skulle representera de svenska TV-

tittarna (se kapitel 2.2) kan komma att bli missvisande och att en annan undersökningsmetod 

rekommenderas. 

Vi anser att majoriteten av respondenterna har låg eller ingen inkomst tycker vi detta indikera 

att de flesta respondenterna är studenter. Detta leder till att många av respondenterna då 

hamnar enligt oss i kategorin ”Lower Class” som omnämns i figur 3 (s. 23). I det stycket går 

det att utläsa att beroende på en individs sociala klass är konsumtionsbeteendet olika. Vid 

lägre social klass är personen mer priskänslig mot höjning i priset på varor (Kotler 2006, s. 

141). På grund av att de flesta respondenterna är studenter tycker vi det förklarar varför ingen 

inget samband finns till huruvida konsumenten hellre väljer en konkurrent i stället och dess 

ekonomiska situation. Mer om detta diskuteras i kapitel 5.5. 

5.3 Psykologiska faktorer 

Vi har med denna undersökning kommit fram till att det finns ett flertal psykologiska faktorer 

som har att göra om en person uppfattar TV-reklam som irriterande. Med hjälp av Wordle 

utläste vi från figur 4-6 (ss. 38, 40, och 42) viktiga faktorer som tydligt kan länkas till 

bidragande orsak av irritation. Självklart anser vi att en persons attityd mot reklam också 

spelar stor roll och kommer således att diskuteras. Efter att utläsning nämnda faktorer, fick vi 

fram följande psykologiska faktorer som vi anser kan påverka personer negativt. Dessa 

faktorer är (se figur 7 s. 44): 

 Högt tempo och stressig 

 Högt ljud 

 Störande karaktärer 

 Otydligt budskap 

 Upprepande/tjatig 

Dessa faktorer pekar även Aaker & Bruzzone (1985), Gorn & Goldberg (1980:424), Hahn & 

Hwang (1999:668) och Kallinen (2002:549) ut som viktiga faktorer som kan leda till 

irritation, och kommer därför diskuteras här nedan. Generellt sett hade respondenterna negativ 

syn mot TV-reklam. En faktor som orsakar irritation är individuella attribut enligt kapitel 

3.1.6. Även kommersiella attribut kan vara en bidragande faktor och kommer diskuteras 

vidare i kapitel 5.2.4. Vi anser att mycket tyder på att respondenterna har hög grad av negativ 
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inställning gentemot reklam på grund av individuella attribut då en klar majoritet (61 procent) 

svarade att de var negativt inställda (se bilaga 8.3 Fråga 7 s. 102). Konsekvenserna av att 

respondenterna redan har negativ inställning redan stört sig på den första reklamen och 

därmed stör sig på nästkommande reklamfilmer också. Som tidigare nämnts hittades svag 

korrelation mellan personliga faktorer och hur ofta deras inställning mot reklam. Men vi anser 

att korrelationen är så pass svag att vi vidare inte kommer diskutera detta.  

Ett tydligt linjärt samband fanns mellan personers negativa attityd mot reklam och deras 

zappningsfrekvens (se kapitel 4.3.1 och se bilaga 8.4 s. 102). I den empiriska delen gjordes en 

korrelationsanalys mellan graden av ”hur irriterande en person uppfattar reklam” och 

variabeln där respondenten fick fylla i ”hur ofta de brukar byta TV-kanal när det visas 

reklam”. Där upptäcktes ett klart linjärt samband mellan dessa två variabler. Vilket innebär att 

ju mer irriterad en person anser sig uppfatta TV-reklamen vara, desto större chans är det att 

den personen verkligen byter TV-kanal (zappning) vid reklamavbrottet (se bilaga 8.4 s. 102). 

Detta stämmer helt överens med artikeln i kapitel 3.2. Där Edwards, Lee & Li menar att 

irritation av TV-reklam och zapping går hand i hand och att attityden då leder till ett beteende 

undvikande (se figur 2 s. 21). Vi tycker självklart att det är ett naturligt samband. Om något 

uppfattas som irriterande är det enkelt med bara en knapptryckning att byta TV-kanal. Det 

som uppfattas negativt kan vara en rad olika faktorer.  

 

      (Figur 8.) 
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Reklamfilmer sänds ibland väldigt ofta och upprepande. Om reklamfilmerna dessutom 

innehåller ytterligare olika irritationsfaktorer, finns det väldigt stor risk att reklamfilmen kan 

ha negativ effekt på TV-tittaren. Konsekvensen av detta kan leda till zapping vid 

reklamavbrott, antingen omedvetet eller medvetet. Bilden nedan illustrerar olika faktorer i 

kombination med varandra.  

Det lilafärgade området illustrerar upprepande reklam och är bakomliggande de andra 

faktorerna på grund att vi anser att upprepande reklamfilmer alltid finns medan de andra 

faktorerna kommer och går mer. Därför anser vi att de faktorerna alltid kommer ligga i 

grunden.  

Med detta Venndiagram som utgångspunkt, kan marknadsförare lätt kolla om de hamnar i 

riskzon till en allt för irriterande reklam. Det är kanske inte lätt för dem att veta exakt vad som 

anses irriterande. Högt tempo kan ju som beskrivs i teoridelen också vara något positivt. Men 

med denna illustration får de i alla fall en fingervisning till vad de ska försöka undvika att ha 

med i reklam. 

5.3.1 Ljudvolym och tempo 

Den empiriska delen (se kapitel 4.4.1 s. 50) om ljudvolym, menar att ljudvolymen tveklöst är 

en stor bidragande faktor till att reklam kan uppfattas negativ. Slutsatsen från kapitel 4 som 

helhet menar vi att det som respondenterna störde sig mest på i reklamfilmerna var just att de 

uppfattade reklamfilmerna som skrikiga och högljudda i kombination med karaktärerna. Detta 

anser vi går att koppla samman till just ljudvolym och tempo. Respondenterna menar att 

Fabian i Sibareklamen är hysterisk och att den reklamen är stressande. Med detta ser vi 

direkta paralleller till Hahn och Hwangs artikel (1999:668) om att för snabbt tempo i 

bakgrundsmusik gör att personen minns mindre av budskapet. Detta ser vi som att det kan 

stressa personen undermedvetet och då göra denne irriterad. Detta bekräftas även av Kallinen. 

Han menar också att det finns bevis för att bakgrundsmusik kan komma att göra konsumenten 

mer positivt eller negativt inställd och därmed öka eller minska lusten till att handla 

(2002:549). 

Vi anser även att Fennis och Bakkers artikel (2001) går att koppla samman just på grund av 

detta då respondenterna uppgett att de upplever Fabian som hysterisk. Detta tolkar vi som 

överdramatiserad och högljudd. Fennis och Bakker menar i sin artikel att överdramatiserad 

reklam kan skapa irritation hos en person (Fennis & Bakker 2001 s. 16). 
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Det antagande vi har i kapitel 1.5 bekräftas därmed om att ljud kan skapa irritation hos TV-

tittaren. Men att det påverkar konsumentbeteendet fann vi inga indikationer på (se kapitel 1.5 

ss. 4-5). I korthet menar vi att i alla fall Sibas reklamfilm är ett beskrivs av att reklam kan vara 

irriterande på grund av en högljudd karaktär som stressar till högt tempo. Detta bekräftas av 

de tre artiklar som refererats till här tidigare i texten. Rörande karaktärers påverkan beskriver 

vi mer om detta i kapitel 5.3.4. 

5.3.2 Upprepningar och attityd 

Upprepningar i TV-reklam anser vi är en viktig faktor som kan ha en negativ påverkan hos 

TV-tittarna.  

Samma reklamfilm som sänds alldeles för ofta kan TV-tittarna börja uppfatta som irriterande. 

Detta ledar ofta till att TV-tittarna får en negativ inställning mot företaget bakom 

reklamfilmen. Gorn & Goldberg menar att de som utsätts för samma reklam upprepande 

gånger minns den mindre på grund av att TV-tittaren börjar mekaniskt och omedvetet undvika 

reklamfilmen (1980:423). Detta går att koppla till figur 2 i kapitel 3.1 (s. 21).  

Även Fennis & Bakker anser att ökad exponering TV-reklam kan leda till irritation. Ökad 

exponering kvantitativt sett, innebär förmodligen även ökad exponering av samma 

reklamfilm. Detta kan leda till högre grad av irritation (2001:16). Även Li, Edward & Lee 

nämner i sin artikel att upprepning av reklam kan vara en faktor som kan leda till irritation, 

som i sin tur leder till att personen blir undvikande mot reklamen (2002:38). 

Att respondenterna i enkätundersökningen svarade att de uppfattade både Sibas och Com 

Hems TV-reklam som upprepande tror vi det beror på att dessa reklamer sändes väldigt 

frekvent under en viss period som gjorde att det ledde till irritation hos TV-tittarna (se figur 4 

s. 38 och figur 5 s. 40). Valet av att sända reklamfilmerna ofta tror vi är ett medvetet val av 

Siba och Com Hem. De helt enkelt vill fånga en plats i TV-tittarnas undermedvetna. Detta för 

att oavsett om TV-tittarna upplever reklamen som bra eller dålig, kommer TV-tittarna ihåg 

reklamen. Vi tror att om en reklam visas för ofta, blir den uttjatad och skapar därmed irritation 

hos TV-tittaren. Detta leder i sin tur till att TV-tittaren undermedvetet väljer bort att minnas 

den reklamen och en konsekvens av detta kav vara att de byter TV-kanal (zappar). Men vi 

anser att då vi lever i ett kapitalistiskt samhälle med reklam på TV. Där företagen alltid 

försöker tjäna så mycket pengar som möjligt, tror vi det är vanligt att vissa företag vill visa sin 

reklam så ofta som möjligt oavsett om den skapar irritation eller inte. Så länge den tar plats i 

en persons undermedvetna får är det ett bra sätt att förmedla sina budskap. 
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5.3.3 Budskap  

Enligt både Mehta (2000:68) och Fennis & Bakker (2001:16) är ett otydligt budskap i TV-

reklam är en viktig faktor som kan orsaka irritation hos TV-tittaren. Detta påverkar 

konsumenten negativt. En negativt inställd konsument kan komma att leda till minskad 

effektivitet av konsumtion hos konsumenter (Mehta, 2000, s. 71).  

Det syns tydligt den empiriska delen (se figur 6 s. 42) att det respondenterna stör sig mest på 

rörande Flygresor.ses reklamfilm var just ett otydligt budskap. Vi tror självklart att om 

konsumenten inte vet vad det är som reklamfilmen försöker förmedla, leder detta till 

förvirring som i sin tur kan leda till irritation och slutligen kulminerar i huruvida konsumenten 

köper produkten/tjänsten eller inte. Mer om detta diskuteras i kapitel 5.4.  

Vi anser visserligen att det behövs ytterligare någon mer faktor än bara otydligt budskap för 

att göra reklamen irriterande. Om en reklamfilm uppfattas rolig och lättsam men ändå har 

otydligt budskap kan det visserligen skapa förvirring hos TV-tittaren men är ändå inte 

tillräckligt för att irritation. Men om ett otydligt budskap kombineras med en motbjudande 

karaktär anser vi att risken för irritation nu är högre. Vår grund till detta påstående är att 

många respondenter angivit otydligt budskap som främsta irritationsmoment i Flygresor.ses 

reklamfilm men att andra faktorer bidrog till detta som exempelvis angavs ordet äcklig av 

respondenterna. Detta har vi att anknyta till en ål som förekom under den reklamfilmen som 

respondenterna störde sig på.  

5.3.4 Karaktärer 

Som tidigare nämns i kapitel 4.2.2. och 4.2.3 gick det att tolka från figur 4 (s. 38) och 5 (s. 40) 

tyliga irritationsmoment hos respondenterna rörande karaktärerna Fabian i Siba reklamen 

samt Judith & Judith och bebisarna i Com Hem reklamen. Artikeln ”Causes of Irritation” 

(Aaker & Bruzzone, 1985) visar att karaktärer är en viktig faktor som kan skapa irritation. Vi 

menar att det syns att dessa två företag delvis misslyckats med sina reklamfilmer på grund av 

inkluderingen av de irriterande karaktärerna då emotionella band inte lyckades skapas. Att 

skapa emotionella band anser Alwitt (2002:36). Det som merparten av respondenterna i 

undersökningen faktiskt störde sig på var karaktärerna. Vi tror det har att göra med att det i 

alla fall i Sibas reklamfilm att karaktären Fabian som tidigare nämnts, var alldeles för 

överdriven, hysterisk och högljudd. Detta kom att leda till att TV-tittarna inte kunde eller ens 

ville relatera till denna karaktär och ville snarare distansera sig från honom. Vi tror att TV-

tittarna kan känna att de blir nedvärderade av just sådan reklam. Detta är precis vad kapitel 
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3.2.4 menar; en oattraktiv karaktär kan skapa irritation hos konsumenten. Dessutom tror vi att 

Com Hems reklamfilm, som vi tidigare skrev om i kapitel 5.1.2, kan ha svårt att få människor 

att relatera till exempelvis Judith & Judith på grund av ålderskillnader. Även bebisarna som 

förekom i reklamfilmen störde folk då vi menar att de kan uppfattas som högljudda och 

jobbiga då respondenterna generellt sett inte har barn själva på grund av den låga medelåldern 

och att de flesta var studenter som bidrog.  

En annan tanke kring varför bebisarna uppfattas som irriterande kan vara att respondenterna 

inte tycker om att barn ska exploateras i kommersiella syften. I så fall bekräftas även Aaker 

och Bruzzones artikel (se åter kapitel 3.1.4) att en orsak till irritation gentemot reklam kan 

vara att TV-tittaren uppfattar reklamen som en hotbild mot deras egna värderingar. Dock 

gjordes ingen undersökning kring detta i denna uppsats och är således endast spekulationer 

från författarnas sida.  

5.4 Korrelationsanalys  

Här nedan kommer vi att diskutera de korrelationsanalyser som tidigare gjordes där de 

demografiska variablerna ställdes mot de psykologiska faktorerna (se kapitel 4.3.1 - 4.3.3). 

Om läsaren önskar djupare inblick till de olika korrelationsanalyserna som gjordes, hänvisas 

läsaren fortsättningsvis under detta kapitel till bilaga 8.4 sidan 102 så läsaren själv kan bilda 

sig en uppfattning om så önskas.  

Den enda korrelation av de demografiska faktorerna kontra psykologiska faktorerna som 

hittades var uppfattningen av irritation gentemot reklam kontra åldersvariabeln (se kapitel 

4.3.1 - 4.3.3 och se bilaga 8.4 s. 102). 

Vi fann att ett mycket svagt statistiskt säkerställd korrelation (linjärt samband) mellan en 

persons ålder och huruvida den personen uppfattar reklam som irriterande statistiskt 

säkerställd. Men bara för att det finns en korrelation anser vi att den inte är statistiskt 

säkerhetsställt på studiens population men att det enligt våra svar finns ett svagt statistiskt 

samband som kan påvisas. Vi fann inga samband mellan graden av irritation gentemot TV-

reklam och variablerna kön och inkomst. Dessa resultat går helt emot Rojas-Méndez, Davies 

& Madrans (2009:951) och (2000:154) artiklar som menar att det finns tydliga skillnader 

mellan män och kvinnors intag av information och attityd mot reklam. Samtidigt bekräftas 

våra studier (åtminstone litegrann på grund av det låga värdet) om att en persons ålder är av 

betydelse då d’Astous (2000:154) och Rojas-Méndez, Davies & Madran (2009:951) vilket 

också styrks något i vår empiriska del (se kapitel 4.3.1 och se bilaga 8.4 s. 102). 
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Med resultaten från våra studier menar vi att det betyder att män och kvinnor faktiskt hanterar 

information på samma sätt. Lika så finns det inget samband mellan graden av irritation och en 

persons ekonomiska situation. Med tanke på att respondenterna generellt sett var väldigt unga, 

hade hög utbildning men låg inkomst och majoriteten var kvinnor, kan detta ses som att dessa 

resultat inte kan appliceras på vår population.  

För en intressant men enligt oss självklar korrelation vad den som visades mellan hur 

irriterande respondenten uppfattade att reklam var och deras benägenhet att då byta TV-

kanal vid reklamavbrott uppgick då vi fick siffror som uppgick till 0.504**. Detta indikerade 

ett klart och tydligt linjärt samband som statistiskt kan bevisas med 99 procentigt 

konfidensintervall (se bilaga 8.4 s. 102). Desto mer irriterad en person blir av TV-reklam, 

desto större är chansen att denne faktiskt byter kanal (zappar). Detta stämmer helt överens 

med de vetenskapliga artiklar som presenteras i kapitel 3.2 och 3.2.2 (Edwards, Lee & Li 

2002, s. 38). En annan intressant korrelation vi fann, var att variabeln lön hade visst linjärt 

negativt samband i förhållande till kön. Var respondenten en Man hade han förmodligen 

högre lön än om respondenten var kvinna. (se bilaga 8.4 s. 102) 

Vidare, vi att det inte bara är en faktor som bidrar till om en reklam anses väldigt irriterande. 

Vi tror snarare att det är en kombination av minst två-tre faktorer samtidigt som bidrar till om 

reklamen anses vara extremt irriterande. Detta illustreras tydligt i figur 8 i kapitel 5.3 (s. 61).  

5.5 Köper konsumenten ändå? 

Rörande huruvida konsumenten, på grund av uppfattad irritation gentemot reklam, skulle 

hellre gå till en konkurrent i ställett visade vår undersökning att endast på en av de tre 

reklamfilmerna svaga indikationer kring detta (se bilaga 8.3 fråga 13a, s. 91). Detta var 

relaterat till Sibareklamen som hade ett medelvärde på 3,7 på totala urvalet medan de 

respondenter som tjänar över 25 000 kronor brutto i månaden hamnade på ett medelvärde på 

4,2 vilket är en svag indikation till att det är ännu mer osäker till huruvida de ska byta till en 

konkurrent eller inte (se bilaga 8.4 s. 102). Vårt antagande om att lön faktiskt skulle ha 

påverkan till huruvida en starkt irriterande reklam hade effekt på kundens köpbeteende då 

denne har större frihet att välja som den vill. Med det resultat som framgick undersökningen, 

går dessa även emot de vetenskapliga artiklar och litteratur som återges i kapitel 3.1.3. 

Axelsson & Agndal menar att ens ekonomiska situation faktiskt påverkar ens egna inköp 

(2012:102). Även Perloff menar en persons ekonomiska situation styr sina inköp efter dessa 

och i andra han låter sina preferenser styra (2004:87).   
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 I de övriga två reklamfilmerna (Com Hem och Flygresor.se) kunde respondenterna mycket 

väl tänka sig att köpa produkten eller tjänsten (se bilaga 8.3 fråga 18a och 23a, ss. 94, 97). 

Detta betyder att trots upplevd irritation av TV-reklam påverkar detta generellt sett inte 

huruvida de ska köpa från företaget eller leta sig till en konkurrent. Men med tanke på att Siba 

var den reklamfilm som ogillades klart mest i undersökningen och att medelvärdet där låg 

något högre än i de andra reklamfilmerna, tycker vi oss att det visst kan indikera att om en 

person irriterar sig tillräckligt mycket gentemot en reklamfilm, kan det ha viss påverkan på 

dennes köpbeteende, speciellt om reklamfilmen innehåller flertalet av de irritationsfaktorer 

som omnämns i kapitel 5.4. Detta är en indikation till att Mehtas påstående i kapitel 3.2 

faktiskt är sant. Mehta menar, som där nämns, att irritation mot en produkt faktiskt kan 

resultera i att produkten inte inhandlas (2000:71).  

Överlag i denna undersökning var respondenterna inte tillräckligt negativt inställda mot 

reklamfilmerna då inga korrelationer påvisade någon negativ effekt på respondenternas 

konsumtionsbeteende (se bilaga 8.4 s. 102). Dessutom måste det tas hänsyn till att majoriteten 

av de tillfrågade respondenterna inte ser sig som regelbundna kunder hos vare sig Siba, Com 

Hem eller Flygresor.se. Detta kan ha bidragit till att de inte låter sig påverkas i sina inköpt 

trots upplevd irritation.  

Enligt vår undersökning låter sig generellt inte personer påverkas av var de köper sina 

produkter trots att de exponeras för en irriterande reklam. Som tidigare nämnts, registrerades 

ingen större önskan hos respondenterna om att de hellre skulle köpa produkter/tjänster från en 

konkurrent istället efter att de sett irriterande reklamen.  

Korrelation i frågorna 13, 18 och 23 (se bilaga 8.3 ss. 91, 94, 97) mot de demografiska 

variablerna kön, ålder och inkomst söktes för att se om våra antaganden stämde (se kapitel 

1.5). Vi fann endast en korrelation, som var mellan fråga 18 (se bilaga 8.3 fråga 18b, s. 94) 

och den demografiska variabeln Män. Den korrelationen var statistiskt säkerställd och visade 

att det fanns en visst minimalt negativt linjärt samband mellan män och att de hade högre 

benägenhet att byta företag på grund av den upplevda irritationen än kvinnor. Män hade större 

tendens att byta till en konkurrent än kvinnor rörande Com Hems reklamfilm. I det stora hela 

hittades inga signifikanta korrelationer som kunde relateras till variablerna kön, ålder och 

inkomst (se bilaga 8.4 s. 102). Där med fallerar en del av vårt antagande i kapitel 1.5, där vi 

menade dessa demografiska variabler har en viss bidragande faktor till konsumenters 

köpmönster vid irritation av en TV-reklam.  
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Inte heller en persons ekonomiska situation tycks spela roll. Respondenterna uppgav att de 

ändå inte väljer bort ett företag på grund av irritation vilket tyder på att oavsett vilken nivå en 

person befinner sig ekonomiskt i samhället betyder inte en irriterande reklamfilm särskilt 

mycket hur de låter dessa styra sitt konsumtionsbeteende. (se bilaga 8.4 s. 102) 

Detta är en intressant vändning på denna undersökning på grund av att frågorna 9, 10 och 11 

(se bilaga 8.3 ss. 89-90) det förväntade svaret går tvärt emot vad de tidningsartiklar som 

beskrivs i kapitel 1.1 (Hankins 2012) säger, våra egna antaganden i kapitel 1.5 (ss. 4-5) och 

Mehtas vetenskapliga artikel (2000:71) då detta indikerar; trots att reklam kan uppfattas som 

väldigt irriterande, väljer ändå människor ändå inte bort att handla från det företag som står 

bakom reklamfilmen. Ändå uppger respondenterna att de inte gillar Siba som företag och att 

de heller inte handlar sina produkter där. Således bör det anses att företagen lyckats med alla 

steg i AIDA-modellen (se kapitel 2.6) trots irriterande reklam då de ändå lyckas fånga viss 

”Desire” som kulminerar i ett köp (”Action”). Siba, Com Hem och Flygresor har trots allt 

ändå lyckats fånga personens intresse och de väljer i alla fall inte bort de på grund av 

irritationen i budskapet. Men om personen ser sig som trogen kund mot ett konkurrerande 

företag är en annan sak som inte tas till hänsyn i denna uppsats. 

Vårt antagande om att en persons ålder, kön och inkomst går att koppla samman till huruvida 

en person väljer bort ett varumärke då irritationen är tillräckligt stark på grund av en relaterad 

reklamfilm omkullkastas och är därmed fel. (se bilaga 8.4 s. 102) 

Vi vill påvisa att irriterande reklam kan ha effekt på konsumenten. Men det betyder inte att 

bara för att respondenterna uppgett inte byter till en konkurrent på grund av irriterande reklam 

kan verkligheten se annorlunda ut. Det kan vara skillnad mellan teori och praktik.  
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5.6 Metodkritik 

Vi tycker vår metod och vårt tillvägagångssätt mestadels varit bra. Valet av abduktiv ansats 

var ett bra val, på grund av att vi hoppat fram och tillbaks mellan teori och empiri. Men det vi 

kunde och borde gjort annorlunda är vårt val av att samla empiriska data. Vi valde 

Facebook.com som informationsinsamlingskälla på grund av att det var billigt, enkelt och 

gick snabbt att nå ut till människor av olika åldrar och kön. Vi kan således ha fått ett skevt 

urval då det tydde mestadels på att de som deltog var mestadels kvinnor och studenter och 

därmed inte är applicerbar på populationen som den var tänkt att representera, därmed kan 

validiteten ha påverkats negativt.  

En annan sak som också kan sänka validiteten är att vi utläste att en klar majoritet av de som 

deltog i enkätundersökningen faktiskt bodde inom Gävleborgslän. Detta ger heller inte en 

representativ bild av Sveriges TV-tittare då det bor betydligt fler människor i övriga landet (se 

diagram 7 s. 35). Dessutom tror vi att det kan kanske vara så att människor i olika regioner 

runt om i landet ser på TV på olika sätt. En Stockholmare kanske inte generellt sett ser på TV 

på samma sätt som en person som bor uppe i skogarna kring Umeå-området.  

Det skulle ha varit intressant att ta med djupare kvalitativa intervjuer istället för en kvantitativ 

enkätundersökning innehållandes vissa öppna frågor på grund av att vi tror det hade kunnat ge 

intressantare och djupare svar. Men det ansåg vi att det inte var praktiskt genomförbart rent 

tidsmässigt, vilket ledde till att vi valde bort kvalitativa studier helt.  

Utbudet på relevanta artiklar hade vi önskat att det var större. Även om det finns mängder av 

vetenskapliga artiklar kring ämnena reklam och marknadsföring, hittade vi tyvärr inte alltid 

exakt det vi sökte och fick snarare använda vissa artiklar som kanske inte var direkt 

applicerbar innan att det gjorts vissa antaganden först. Helt enkelt fanns det tyvärr inte så 

många artiklar kring effekter av marknadsföring och reklam som uppfattas irriterande ur 

konsumentperspektiv. 

En bidragande effekt till att det blivit låga värden angående hur irriterade respondenterna 

uppfattat de respektive reklamfilmerna och om de hellre skulle köpa från en konkurrent kan 

vara att fel metod använts av när vi ställde frågorna. Vi menar att det kan ha att göra med att 

respondenterna faktiskt är medvetna om att de deltar i en undersökning och att respondenterna 

då är beredda på att det är irriterande reklam de skall titta på. Därför kan respondenterna då 

komma att se reklamfilmen med andra ögon än om de faktiskt skulle sitta hemma i soffan 

framför TV’n och titta på sitt favoritprogram, och plötsligt blir avbruten av reklam. Vi anser 



70 
 

att det då kan öka graden av irritation en hel del hos respondenten och att vår undersökning 

kan anses som missvisande. Eventuellt skulle undersökning göras i hemmet direkt om det 

skulle finnas något smidigt och enkelt sätt att mäta detta. 

Då alla artiklar är skrivna på engelska, tror vi kan det finns en viss möjlighet till att vår 

tolkning ibland kan ha blivit annorlunda än vad som egentligen stod i innehållet. Därmed kan 

reliabiliteten ifrågasättas något. Rörande övrig källkritik hänvisas läsaren tillbaks till kapitel 

2.9 (s. 13). På grund av att vi använt Wordle i ganska hög grad då vi mätt kvalitativa data, kan 

det också påverka reliabiliteten negativt. McNaught & Lam menar att vid undersökning av 

kvalitativa data bör inte Wordle användas som huvudsakligt mätinstrument, utan snarare 

användas som ett komplement till traditionella mätinstrument (2010:630). 

Andra faktorer som bör beaktas är de som diskuterades i kapitel 2.4, där Albaum i sin 

metodartikel skrev att det finns tre psykologiska fel som kan komma att uppstå hos 

respondenten då de svarar på en enkätundersökning innehållande Likertskalor;  

 Tendens hos respondenten att svarar för extremt. 

 Tendens att inte vilja ge extrema svar. 

 Tendens att svara likartat på varje fråga.    

   (1997:334) 

Med tanke på all kritik som i detta kapitel diskuterats och framförts har vi kommit till den 

slutsatsen att vi anser att det finns en del brister i vår metod som kan påverka både validitet 

och reliabilitet negativt.  
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6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatsen av det som diskuterats i kapitel 5, samt förslag till vidare 

forskning. 

Vill en marknadsförare skapa bra förutsättningar för att lyckas med sina reklamfilmer och 

därmed öka sina chanser att bli mer lönsam, samt skapa långvariga kundrelationer. Då bör 

marknadsföraren undvika använda vissa faktorer som kan uppfattas irriterande när de skapar 

sina reklamfilmer. Det vi kom fram till i denna undersökning var att det finns en del faktorer 

som irriterade TV-tittaren mer än andra faktorer. Men det är inte bara en faktor som gör att 

TV-tittaren irriterar sig på reklamfilmen, utan det var snarare kombination av flera irriterande 

faktorer som gjorde att en TV-tittare uppfattade reklamen som väldigt irriterande. De faktorer 

vi fann är:  

 Ljudvolymen och tempo (reklamen får inte vara för högljud, skrikig eller tjatig) 

 Valet av karaktärer (reklamen får inte ha dålig rollsättning eller oattraktiva karaktärer) 

 Otydligt budskap (reklamen får inte ha ett otydligt budskap, TV-tittarna vill förstå) 

 Upprepning (reklamen får inte sändas för ofta) 

Korrelationsanalyser gjordes på de empiriska data vi samlat in. Inga signifikanta samband 

kunde hittas. Det enda värde som vi ansåg kunde ha en minimal betydelse var mellan 

variablerna ålder kontra graden av irritation och om personen byter TV-kanal. Där fanns det 

ett mycket svagt linjärt samband som kunde fastställas med 99 procent säkerhet. Sambandet 

visar att ju äldre en person blir desto större är chansen att de blir irriterade på reklam. Vidare i 

studien gjordes en korrelationsanalys rörande variablerna kön kontra graden av irritation mot 

TV-reklam och om personen byter TV-kanal. Analysen visade inga linjära samband vilket 

betyder att det inte gick att utläsa något om att en persons kön går att härleda till graden 

irritation eller om denne byter TV-kanal vid reklampaus. Dock fanns det ett tydligt linjärt 

samband mellan personers negativa attityd mot reklam och om personen byter TV-kanal 

(zappingsfrekvens). Detta innebär att ju mer en persons attityd är negativ gentemot TV-

reklam, är chansen större att den personen byter TV-kanal (zappar). Vi sökte korrelationen 

mellan frågan ”Jag skulle hellre köpa produkten från en konkurrent istället på grund av den 

irriterande reklamen” kontra de demografiska variablerna (kön, ålder och inkomst) i syfte att 

se om vår förförståelse stämde. Inte heller här fanns några större linjära samband. Vi fann 

endast ett mycket svagt samband om att män var något mer benägen att byta till en konkurrent 
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till Com Hem på grund av deras irriterande reklam. Detta betyder att delar av vår förförståelse 

och våra antaganden falleras då vi trodde att de demografiska variablerna skulle ha en viss 

bidragande faktor till konsumenters köpbeteende vid irritation av en TV-reklam. 

6.1 Förslag till vidare forskning och studier 

Vi tror att vi kan ha fått annorlunda resultat i vissa frågor om vi ställt vissa frågor annorlunda. 

Vi tänker på frågorna 13, 18 och 23 i enkätundersökningen (se bilaga, kapitel 8.2). Hade dessa 

frågor istället slagits ihop och flyttats till slutet på enkäten som en enda fråga istället för tre 

liknande frågor, tror vi att resultaten kunnat bli annorlunda. Även om respondenten eventuellt 

skulle uppge att denne hellre skulle handla från en konkurrent på grund av irriterande reklam, 

skulle det vara intressant att göra en uppföljning på respondenten i syfte att se om denne 

verkligen undviker att köpa från företaget eller om personen köper produkter/tjänster ändå. 

Något som var intressant att notera i förstudien där vi omband respondenterna uppge tre 

reklamfilmer de ansåg vara irriterande, nämndes inte en enda gång reklam från de verkligt 

stora globala företagen. Vi tänker då främst på företag som Coca-Cola, Nike, McDonald’s, 

Puma, Apple etc. Kan det vara så att dessa företag inte vågar sticka ut för mycket i rädsla att 

tappa marknadsandelar eller kan det helt enkelt vara så att de vet precis vilka faktorer som 

starkt irriterar kunder och därmed undviker att använda sig av dessa faktorer?  

Det skulle vara inressant att fortsätta vidare forskning kring detta om varför dessa företag inte 

sticker ut i sina reklamfilmer. Inte heller har någon respondenterna som deltog förstudien 

nämnt att de stört sig på någon reklam som innehöll sexuella anspelningar. Kan det vara så att 

det inte förekom någon sådan reklam vid det tillfället då studien genomfördes eller kan det 

vara så att folk stör sig mer generellt på andra faktorer än av sexuell karaktär, exempelvis hög 

ljudvolym? Vi föreslår vidare forskning kring detta ämne.  

Som vi nämnt i tidigare kapitel, tror vi att urvalet inte är representativt på populationen 

Svenska TV-tittare, på grund av att det verkar som att de flesta respondenterna är studenter 

och kvinnor. Reliabiliteten av att använda Facebook var kanske ändå inte särkilt hög på grund 

av detta. För att öka validiteten kring detta kan fortsatta studier exempelvis använda sig av de 

1200 statistiskt utvalda hushållen där tittar siffror mäts. Dessa hushåll har redan mätutrustning 

installerad, vilket vi anser borde underlätta arbetet vid vidare forskning. (MMS 2012) 
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Vi har även noterat en intressant utveckling av den hårt kritiserade Sibareklamen. Vi tror att 

den negativa konsekvensen Siba möjligtvis drabbats av på grund av denna hysteriska 

reklamfilm med Fabian kan vara att när marknadsförarna för Siba gjorde nästa reklamfilm åt 

företaget, var de medvetna om sina misstag vilket lett till att samma karaktär, Fabian, nu ber 

om ursäkt till alla kunder och sjunger låten – Please forgive me! (YouTube 2012).  

Detta tror vi är ett medvetet strategiskt drag av Siba i syfte att försöka återuppbygga eventuellt 

skadade kundrelationer. Vi anser att stabila kundrelationer är viktigt att ha för företag som 

Siba. Med tanke på att Siba gjort denna reklamfilm, anser vi att det verkligen kan vara som 

Hankins (2012) påstår; att Siba verkligen förlorat kunder till konkurrenter på grund av 

irriterande reklamfilm och försöker nu rätta till sitt misstag. Trots att våra studier visade på 

motsatsen, att ingen effekt hittades på konsumentbeteende, men att teorier och Sibas nya 

reklamfilm visar annat föreslår vi vidare studier kring ämnet. 
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14, kl 19.50 <http://www.youtube.com/watch?v=NkbVW-sNX3Q&feature=related> 

  

http://www.wordle.net/
http://www.youtube.com/watch?v=NkbVW-sNX3Q&feature=related
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8. Bilagor 

Detta är en bilaga till den C-uppsats vi sammanställt. Syftet med denna bilaga är för att 

underlätta för läsaren om denne känner för att fördjupa sig om eventuella frågor uppstår när 

denne läser vår uppsats. Först kommer frågorna till vår förundersökning presenteras. 

Därefter kommer frågorna till vår huvudstudie presenteras i sin helhet. Vidare kommer 

svaren till de flesta frågorna visas grafiskt. Avslutningsvis presenteras en stor 

korrelationsmatris mellan alla variabler vi haft med i denna studie. 

8.1 Bilaga 1 – Förundersökning 

Frågor: 

1. Nämn tre stycken TV-reklamer som du upplever som irriterande, dryg och störande. 

Svar:  

Siba 35 av 65 stycken svar 

Com Hem 13 av 65 stycken svar 

Flygresor.se 2 av 65 stycken svar (”bubblare”) 

 

2. Skulle Du kunna tänka dig att ställa upp på en ytterligare enkätundersökning vid ett senare 

tillfälle?  

Svar: 

JA 61/65 

NEJ 4/65 
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8.2 Bilaga 2 – Huvudstudie – Enkätundersökning 

 
1. Ålder? 

 

 
2. Kön? 

 Kvinna 

 Man 

 3. Ungefärlig månadslön före skatt? 

 

 

 
 4. Vad är din utbildningsnivå? 

 Folkhögskola 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Högskola/Universitet 

 
 5. Boendeform? 

 
Äger Hyr Inneboende Annat 

     

6. Vilket är ditt postnummer? 

 

 

7. Jag tycker TV-reklam är irriterande! 

 

 
1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

        

 

Varför? 
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8.  Jag brukar byta TV-kanal när reklamen börjar 

 
1. Aldrig 2. 3. 4. 5. 6. 7. Alltid 

        

 
Siba TV-reklam 

http://www.youtube.com/watch?v=7AgiRclwl6M 

 
9. Jag handlar alla mina elektronikprylar hos Siba 

 
1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

        

10. Jag tycker bra om Siba som företag 

 

1 Håller inte alls 

med 
2 3 4 5 6 

7 Håller helt 

med 

        

 
11. Jag uppfattar Sibas TV-reklam som irriterande! 

 

1. Håller inte alls 

med 
2. 3. 4. 5. 6. 

7. Håller helt 

med 

        

 
12. Om jag uppfattar något som irriterande i reklamen så är det följande: 

 
13. Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från en konkurrent istället på grund av den 

irriterande reklamen! 

 

1. Håller inte alls 

med 
2. 3. 4. 5. 6. 

7. Håller helt 

med 

        

 
Com Hem TV-reklam 

http://www.youtube.com/watch?v=yWPzwlfPqnk 

 
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=7AgiRclwl6M
http://www.youtube.com/watch?v=yWPzwlfPqnk
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14. Jag handlar alla mina internet och tele tjänster hos Com Hem 

 
1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

        

 
15. Jag tycker bra om Com Hem som företag 

 

1 Håller inte alls 

med 
2 3 4 5 6 

7 Håller helt 

med 

        

 
16. Jag uppfattar Com Hem´s TV-reklam som irriterande! 

 

1 Håller inte alls 

med 
2 3 4 5 6 

7 Håller helt 

med 

        

 
17. Om jag uppfattar något som irriterande i reklamen så är det följande: 

 

 
18. Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från en konkurrent istället på grund av den 

irriterande reklamen! 

 

1. Håller inte alls 

med 
2. 3. 4. 5. 6. 

7. Håller helt 

med 

        

 
Flygresor.se 

http://www.youtube.com/watch?v=Tk6Hm9sxXH4 

19. Jag handlar alla mina resor via Flygresor.se 

 
1 Instämmer inte alls 2 3 4 5 6 7 Instämmer helt 

        

 
20. Jag tycker bra om Flygresor.se som företag 

 

1 Håller inte alls 

med 
2 3 4 5 6 

7 Håller helt 

med 

        

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Tk6Hm9sxXH4
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21. Jag uppfattar Flygresor.se TV-reklam som irriterande! 

 

1 Håller inte alls 

med 
2 3 4 5 6 

7 Håller helt 

med 

        

 
22. Om jag uppfattar något som irriterande i reklamen så är det följande: 

 
23. Jag skulle hellre köpa produkten / tjänsten från en konkurrent istället på grund av den 

irriterande reklamen! 

 

1. Håller inte alls 

med 
2. 3. 4. 5. 6. 

7. Håller helt 

med 

        

 
24. Vilken av dessa reklamer uppfattade du som mest irriterande 

 Ingen var irriterande 

 Flygresor.se 

 Com Hem 

 Siba 

 
25. Därför upplevde jag den som mest irriterande! 
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8.3 Bilaga 3 – Statistisk presentation av enkätundersökningen 

 

Fråga 1-5: 

Ålder (s. 24) 

Kön (s. 25) 

Inkomst (s. 26) 

Utbildningsnivå (s. 27) 

Boendeform (s. 28) 

 

Fråga 6: 

Postnummer? 
 

Stockholmsorådet   

11535 STHLM - Gärdet 1 

11536 STHLM - Östermalm 1 

12056 STHLM - Årsta  1 

12248 STHLM - Bandhagen 1 

12463 STHLM - Rågsveg 1 

14340 STHLM - Vårbygård 1 

15231 Södertälje - Rosenlund 1 

15300 STHLM  1 

17732 Järfälla  1 

17266 STHLM - Hästhagen 1 

19146 STHLM - Sollentuna 1 

19334 Sigtuna  1 

Södra och Mellersta Sverige 

21212 Malmö - Innerstaden 1 

21420 Malmö - Rosengård 1 

22476 Lund - Området  1 

23197 Klagtorp  1 

24632 Löddeköpinge - Området 1 

26241 Ängelholm - Centrla 1 

27492 Skurup  1 

41464 GBG - Majorna  1 

41476 GBG - Kungsladugård 1 

41501 GBG - Gammelstan 1 

41833 GBG - Bishopgården 1 

42340 GBG - Hjulvik  1 

44342 Gråbo  1 

46166 Trollhättan  1 

46133 Trollhättan  1 

57255 Oscarshamn  1 

58238 Linköping - Barhäll 1 

59840 Vimmerby  1 

61177 Vrena  1 

63358 Eskilstuna - Skogsängen 1 

64136 Katrineholm  1 

65461 Karlstad - Norrstrand 1 

66050 Vålberg  1 

70218 Örebro - Sörby  1 

73742 Fagersta  1 
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74142 Knivsta  1 

74326 Storvreta - området 1 

75234 Uppsala - Rickomberga 1 

75326 Uppsala Centralt 1 

Norra Sverige   

78430 Borlänge - Centralt 1 

79291 Mora området  1 

79296 Våmhus  1 

90336 Umeå - Centrum 1 

Gävleborgslän   

80280 Brynäs  1 

80310 Öster  3 

82010 Arbrå  1 

82158 Regnsjö  1 

80252 Söder  7 

80426 Bomhus  4 

80649 Hille  2 

82632 Söderhamn  2 

80311 Centrum  5 

80323 Nynäs  12 

81831 Valbo  4 

80643 Forsby  1 

80628 Hagaström  2 

82040 Järvsö  1 

82131 Bollnäs  2 

80630 Sätra  7 

80321 Nordost  3 

80267 Villastaden  8 

82492 Hudiksvall  2 

81740 Bergby  2 

82011 Vallsta  1 

81396 Torsåker  1 

80595 Bönan  1 

81160 Sandviken  1 

80275 Andersberg  3 

81842 Forbacka  6 

81823 OKÄND  1 

81240 Kungsgården  1 

80262 Sörby  1 

81152 Sandviken - Stensätra 1 

81331 Hofors  1 

81139 Sandviken - Centrum 3 

80231 OKÄND  1 

80354 OKÄND  1 

80645 Strömsbro  3 

80597 Björke  1 

80269 Fridhem  1 

81136 Sandviken - Barrsätra 1 

80271 Hemsta  1 

80600 OKÄND  1 
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Fråga 7: 

 

 

 

 

 

Fråga 8: 

 

 

 

 

 

 

  

7 st 
7 st 

22st 25st 21st 31st 31st 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 7 Instämmer 
helt 

Jag tycker TV-reklam är irriterande 

4 st 

12 st 16st 

21st 

39st 

43st 

23st 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1 Aldrig 2 3 4 5 6 7 Alltid  

Jag brukar byta TV-kanal när det visas reklam 
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Fråga 9: 

 

 

 

 

Fråga 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

105 st 

32 st 
11 st 

4st 5 st 0 st 1 st 
0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 7 Instämmer 
helt 

Jag handlar alla mina elekrtonikprylar hos Siba   

18 st 

31 st 27 st 

60 st 

13 st 
4 st 5 st 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 Håller helt 
med 7 

Jag tycker bra om Siba som företag 
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Fråga 11: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 st 
9 st 9 st 

22st 
19 st 17 st 

70 st 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 7 Håller helt 
med 

Jag uppfattar Sibas reklam som irriterande 
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Fråga 13a: 

 

 

 

Fråga 13b: Korrelation mellan fråga 13 och variablerna kön, ålder och inkomst 

 

Korrelationsanalys 

  

Ålder?                                                        Kön? 

Genomsnittlig 

Månadslön? 

Jag skulle hellre köpa 

produkten/tjänsten från en 

konkurrent  

Ålder?                                                        Korrelation 1 -,132 ,403
**
 -,021 

Sig. (2-tailed)  ,099 ,000 ,795 

N 158 158 158 158 

Kön? Korrelation -,132 1 -,157
*
 -,068 

Sig. (2-tailed) ,099  ,049 ,393 

N 158 158 158 158 

Genomsnittlig 

Månadslön? 

Korrelation ,403
**
 -,157

*
 1 ,082 

Sig. (2-tailed) ,000 ,049  ,307 

N 158 158 158 158 

Jag skulle hellre köpa 

produkten/tjänsten från 

en konkurrent  

Korrelation -,021 -,068 ,082 1 

Sig. (2-tailed) ,795 ,393 ,307  

N 158 158 158 158 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån. 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån. 

45 st 

15 st 
13 st 

24 st 
21 st 

8 st 

32 st 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1 Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 7 Instämmer 
helt 

Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från 
en konkurrent till Siba istället på grund av den 

irriterande reklamen 
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Fråga 14: 

 

 
 

 

Fråga 15: 

 

 

  

104 st 

9 st 7 st 
14 st 11 st 4 st 

9 st 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

1 Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 7 Instämmer 
helt  

Jag handlar alla mina Internet och Tele-tjänster 
hos ComHem 

45 st 

15 st 
13 st 

24 st 

21 st 

8 st 

32 st 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

1 Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 6 7 Instämmer 
helt  

Jag tycker bra om Comhem som företag 
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Fråga 16: 

 

 

 

  

52 st 

36 st 

17 st 17 st 
10 st 9 st 

17 st 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 7 Håller helt 
med 

Jag uppfattar Com Hems TV-reklam som 
irriterande 



94 
 

Fråga 18a: 

 

 

 

Fråga 18b: Korrelation mellan fråga 18 och variablerna kön, ålder och inkomst 

 

Korrelationsanalys 

  

Ålder?                                                        Kön? 

Genomsnittlig 

Månadslön? 

Jag skulle hellre köpa 

produkten/tjänsten 

från en konkurrent 

Ålder?                                                        Korrelation 1 -,132 ,403
**
 ,103 

Sig. (2-tailed)  ,099 ,000 ,196 

N 158 158 158 158 

Kön? Korrelation -,132 1 -,157
*
 -,220

**
 

Sig. (2-tailed) ,099  ,049 ,006 

N 158 158 158 158 

Genomsnittlig 

Månadslön? 

Korrelation ,403
**
 -,157

*
 1 -,004 

Sig. (2-tailed) ,000 ,049  ,964 

N 158 158 158 158 

Jag skulle hellre köpa 

produkten/tjänsten från 

en konkurrent 

Korrelation ,103 -,220
**
 -,004 1 

Sig. (2-tailed) ,196 ,006 ,964  

N 158 158 158 158 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån. 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån. 

 

80 st 

21 st 15 st 19 st 4 st 8 st 
11 st 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 7 Håller helt 
med 

Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från 
en konkurrent till Com Hem istället på grund av 

den irriterande reklamen! 
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Fråga 19: 

 

 

 

Fråga 20: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 st 

12 st 6 st 
9 st 

4 st 1 st 2 st 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 7 Håller med 
helt 

Jag handlar alla mina tjänster hos Flygresor.se 

13 st 16 st 

31 st 

79 st 

10 st 5 st 4 st 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 7 Håller helt 
med 

Jag tycker bra om Flygresor.se som företag 
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Fråga 21: 

 

 

 

  

24 st 23 st 

28 st 

33 st 

14 st 

18 st 18 st 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 7 Håller med 
helt 

Jag uppfattar TV-reklamen från Flygresor.se 
som irriterande 
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Fråga 23a: 

 

 
 

Fråga 23b: Korrelation mellan fråga 23 och variablerna kön, ålder och inkomst 

 

Korrelationsanalys 

  

Ålder?                                                        Kön? 

Genomsnittlig 

Månadslön? 

Jag skulle hellre köpa 

tjänsten från en 

konkurrent istället  

Ålder?                                                        Korrelation 1 -,132 ,403
**
 ,010 

Sig. (2-tailed)  ,099 ,000 ,905 

N 158 158 158 158 

Kön? Korrelation -,132 1 -,157
*
 -,031 

Sig. (2-tailed) ,099  ,049 ,702 

N 158 158 158 158 

Genomsnittlig 

Månadslön? 

Korrelation ,403
**
 -,157

*
 1 -,071 

Sig. (2-tailed) ,000 ,049  ,378 

N 158 158 158 158 

Jag skulle hellre köpa 

tjänsten från en 

konkurrent istället  

Korrelation ,010 -,031 -,071 1 

Sig. (2-tailed) ,905 ,702 ,378  

N 158 158 158 158 

**. Korrelation är signifikant på 0.01 nivån. 

*. Korrelation är signifikant på 0.05 nivån. 

65 st 

19 st 
15 st 

31 st 

13 st 4 st 11 st 
0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

1 Håller inte 
alls med 

2 3 4 5 6 7 Håller med 
helt 

Jag skulle hellre köpa produkten/tjänsten från 
en konkurrent till Flygresor.se istället på grund 

av den irriterande reklamen!  
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Fråga 24: 

 

 

Fråga 25: 

Skrikig, energin 

Störig 

Gapig 

Överdriven 

Stojjig 

Rörig, stressig 

Högt ljud, störig, skrikig, stänga av, byta 
kanal 

Tråkig 

Ful 

Oseriös, ointressant 

Ingen koppling 

Stressig 

Högt ljud, tjatig röst 

Ej rolig 

Tjatig röst, Fabian 

Ingen 

Högt ljud 

Bra reklam 

Irriterande, högt ljud, går inte att missa 

Fabian 

Skrikig, gapig, upprepande 

Konstig, ointressant 

Gapig, Fabian 

Hetsig, gapig, upprepande, Fabian 

Fabian, dryg musik 

Dålig reklam 

Högt ljud 

105 st 

19 st 
22 st 

12 st 0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Siba Com Hem Flygresor.se Ingen 

Vilken av dessa reklamer uppfattade du som 
mest irriterande   
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Skrikig, irreterande 

Högt ljud 

Förstår inte budskapet 

Stressig, oseriös 

Dryg, upprepande 

Äcklig. Förstår inte budskapet 

Patetiskt, avskyvärt 

Rörig, högt ljud, stressig 

Hetsig, upprepande 

Störig, oseriös 

Dryg, tjatig 

Stressig 

Fjantig, stimmig 

Irriterande 

Tjatig  

Högt ljud 

Förstår inte budskapet 

Störig 

Dryg, skrikig 

Jobbig, tråkig, tjatig 

Fabian 

Högt ljud 

Skrikig 

Irriterande, för lång reklam 

Stökig 

Larvig 

Störig, Fabian 

Fabian, upprepande 

Rörig 

Rörig, skrikig 

Högt ljud 

Förstår inte budskapet 

Upprepande 

Störig, irrelevant 

Högt ljud, skrikig 

Fabian 

Fabian 

Förstår inte budskapet 

Upprepande, stirrig 

Fabian 

Högt ljud, korkad 

Fabian 

Dryg, rörig, skrikig 

Irriterande, rörig, stressig 

För mycket 

Skrikig 
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Fabian 

Visas för ofta 

Tjatig, förstår inte budskapet 

Jobbig, skrikig, stressig, högt ljud 

Bebisarna 

Högt ljud, stressig 

Tråkig 

Överflödig, Judith och Judith 

Otrevligt uppträdande 

Dryg, bebisarna 

Bebisarna 

Dryg 

Påträngande, intensiv, skrikig 

Dryg, fjantig, oseriös 

Löljig, ingen humor 

Hetsig, stimmig 

Rörig, högt ljud 

Stressig, högt ljud 

Fabian 

Skrikig 

Tjatig 

Hetsig 

Upprepande 

Allt 

Visas för ofta 

Tråkig 

Skrikig 

Ingen humor 

Tjatig 

Skrikig 

Högt ljud, stressig 

Orelevant 

Skräning, irriterande 

Hysterisk, skrikig, upprepande 

Fabian 

Ej rolig 

Gapig 

Skrikig, högt ljud, jobbig, visas för mycket 

Jobbig, högt ljud 

Högt ljud 

Ej rolig, dryg, töntig 

Tråkig 

Skrikig 

Skrikig 

Högt ljud 

Dryg, högt ljud 
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Löljig, konstig 

Högt ljud, stressig, visas för mycket 

Orelevant 

Högt ljud, jobbig, rörig, förstår ej budskapet 

Skrikig 

Skrikig 

Negativa vibbar 

Konstig, förstår inte budskapet 

Skrikig 

Högt ljud 

Fabian 

Ointressant 

Dålig reklam, irriterande 

Skrikig, tjatig, ej tilltalande 

Ålen 

Visas för ofta 

Innehållet 

Förstår inte budskapet 

Skrikig, förstår inte budskapet 
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8.4 Bilaga 4 – Alla korrelationer 

 

 


