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Abstract 

The first company to send TV-commercial was the American company NBC, it was in the year 

of 1941. In Sweden, TV-commercials were first shown in 1987/88. TV 4 was the first channel to 

send commercial in Swedish television.  

TV has the advantage of showing both sound and picture, which makes TV the strongest channel 

of communication to mediate a message between a company and the consumer. Although TV-

commercial is the most expensive choice to mediate a message, it is also the most effective one. 

(Persson, 1993) 

Almost everyone is exposed to TV-commercial daily. And as said before, TV is the most 

effective way to deliver a message to a receiver. So what is our experience of TV-advertising? 

Do we see TV-commercial as an annoying interruption or as entertaining? Does our generation, 

born in the 80´s, have the same experience as our parents’ generation? Do the advertising 

companies manage to trick us in to buying the products we have seen in the TV-commercial? 

And is there any difference between the both generations concerning our reliable in what the 

commercial tells us? This is some of the questions that we as authors have chosen to focus on in 

this paper.  

In general companies spend a lot of money on TV-commercial. And for companies that do, it is 

important to know that the message reach the consumers. In case a commercial is misunderstood 

and even rejected because the consumers experience it to be dull, it may lead to an economical 

damage for the company. Since we use our study to see a difference between generations, we 

will also know what attracts the generations. Our paper will help companies in their marketing 

communication strategy which also helps to prevent any harm to the companies finance.  



 

 

 

Sammanfattning  

Författare: Hanna Carlholt och Cecilia Carmling 

Titel: ”Den utan socker” – En undersökning om skillnader mellan generationer då det gäller 

inställning, tillförlitlighet och påverkan av tv-reklam. 

 

 

Bakgrund:  Tv är den effektivaste kommunikationskanalen att använda sig av för 

att förmedla ett budskap men också den dyraste. Alla som har en tv 

tillgänglig har någon gång sett en tv-reklam.  Finns det några synbara 

skillnader i inställning till tv-reklam mellan 80-talisterna och deras 

föräldrageneration?  

 

Syfte:  Undersökningen syftar till att se om det går att urskilja några 

skillnader mellan generationer då det gäller inställning, tillförlitlighet 

och risken att påverkas av tv-reklam. Undersökningen tar även upp de 

allmänna åsikterna om tv-reklam. 

  

Metod: Författarna har använt sig av en kvalitativ metod och 

fokusgruppsundersökningar för att kunna urskilja de eventuella 

skillnader som kan finnas generationerna emellan. 

 

Resultat: Skillnaderna mellan generationerna är märkbara men inte så stora 

som författarna trodde. 

 

Slutsatser:  Den äldre generationen är mer kritiska mot reklam jämfört med 

ungdomarna. De äldre vet att reklamen påverkar dem och hur den gör 

det. Ungdomarna däremot tror sig kunna stå emot reklamens 

påverkan och ser inte att de snubblar och fastnar i reklammakarnas 

fällor omedvetet. Den negativa inställningen till reklam är 

genomgående i alla fokusgrupper.   
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1 Inledning 

Först ut att sända tv-reklam var det amerikanska företaget NBC, det skedde år 1941. I Sverige 

började reklam att sändas vid årsskiftet 1987/88. Tv 4 var den första kanalen att sända reklam 

från det svenska marknätet. 

Tv är en kommunikationskanal som starkt kan förmedla ett budskap i och med att både ljud och 

bild förmedlas via tv-reklamen till mottagaren. Att sända ut reklam via tv är det dyraste men 

effektivaste medium att använda sig av när det gäller att sända ut budskap (Persson, 1993)  

Tv-reklam är något näst intill alla exponeras för dagligen. Det är som tidigare dokumenterat det 

effektivaste sättet att nå ut med sitt budskap. Hur upplever vi då tv-reklamen? Som irriterande 

avbrott eller rolig underhållning. Upplever vi 80-talister tv-reklamen på ett annat sätt än vår 

föräldrageneration? Sväljer vi reklammakarnas knep och köper de produkter som tv-reklamen 

försöker sälja oss? Finns det några skillnader generationerna emellan? Det är frågor som vi är 

intresserade av. 

Ekonomiskt sett så satsas det mycket pengar i tv-reklam. För företag som väljer tv som sin 

kommunikationskanal är det viktigt att budskapet når fram. Om reklamfilmen missförstås eller 

ratas bara för att den är tråkig, är det en ekonomisk förlust. För att förhindra det och se 

ytterligare skillnader i deras målgrupper kan vår undersökning vara en hjälp då vi sorterar ut vad 

konsumenterna i dessa två generationer attraheras av när det gäller tv-reklam. 

Vi kommer att undersöka skillnaderna mellan två generationer, de generationer vi har valt är vår 

egen, 80-talisterna och våra föräldrars generation. Undersökningen kommer att ske i form av 

kvalitativa fokusgruppsundersökningar.  
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1.1 Begreppsdefinitioner 

Vi använder oss av en hel del begrepp i uppsatsen och definierar dem i detta stycke. Meningen är 

att det ska vara klart för alla läsare vad begreppen betyder i vår uppsats.  

 

Vara/Produkt 

Det som erbjuds i tv-reklamen. Det som vi konsumenter ska lockas att köpa. Till exempel 

ketchup. 

 

Konsument 

Köpare, brukare, kund. De som avses köpa varan/produkten som erbjuds i tv-reklamen.  

 

Budskap 

Budskapet är den information som reklamfilmen vill förmedla.  

 

Moderator 

Diskussionsledare, den person, i detta fall uppsatsförfattarna som leder diskussionen och ställer 

frågorna i fokusgruppundersökningarna.  

 

Respondent 

Respondent kommer från latinet och betyder ”den som svarar”. I vår uppsats menas det våra 

deltagare i fokusgruppsundersökningen.  

 

Generation  

Benämningen på släktled. Mor- och farföräldrar, föräldrar och barn är exempel på tre vanliga 

generationer. 

 

Svensson-familj 

Vår föreställning om en vanlig svensk medelklassfamilj som består av en mamma, en pappa och 

två barn 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mormor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Farfar
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6r%C3%A4lder
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barn
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Inledning 

Bakgrund 

Tidigare forskning 

Teoretiska 

utgångspunkter 

Problemformulering 

Metod 

Resultat 

Diskussion 

Slutsatser 

Disposition 

Med hjälp av vår disposition vill vi som uppsatsförefattare beskriva utformningen av vår uppsats. 

Vår figur visar hur vi lagt upp vår uppsats. Den visar i vilken ordning kapitlen följer, samt en 

förklarande text. 

Utformningen av uppsatsen är enligt Rapporter och slutsatser (Backman, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Disposition 
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2 Bakgrund 

Syftet med en reklamfilm är att företaget ska dra till sig konsumentens uppmärksamhet för att 

sedan kunna förmedla sitt budskap. Först när mottagaren ser reklamen uppmärksammar denne 

sändarens budskap (Franzén, 2002). När tv-reklamen syftar till att väcka intresse för en ny 

produkt är det enligt Mral och Larsson (2004) av betydelse om reklamen har ett stort 

underhållningsvärde.  

Som sändare av ett budskap är tv-reklam både ett regionalt och nationellt medium. För att nå 

tittarna och för att de ska uppmärksamma företagets budskap krävs det upprepad annonsering. 

(Franzén, 2002) Det personliga mötet mellan företag och kunder är väldigt viktigt för båda 

parterna. När kunden kan framföra sin åsikt till företaget om dess produkter eller 

marknadsföring, hjälper det företaget i processen att ta fram en ny produkt och i valet att välja 

marknadsföringsstrategi. I tv-reklam är det tydligt vem som är avsändaren vilket är positivt i 

kommunikationsprocessen (Kotler 2005). Eftersom tv-reklam består av både bilder, musik, text 

och speaker är det lätt att uttrycka och förmedla känslor. Fler styrkor hos mediet är när ett 

företag ska demonstrera en ny vara, göra jämförelser med andra produkter eller överraska 

tittaren. Här finns det stora möjligheter till att lyckas förmedla ett budskap (Bergström, 2004). 

Att kommunicera genom tv-reklam är till fördel när företaget riktar sig till en speciell målgrupp 

(Mral och Larsson 2004), då reklamen visas i samband med riktade tv-program.  

2.1 Reklam i tv 

Först med att placera in reklam före, under och efter tv-program var USA. Det amerikanska 

företaget NBC var de första som sände tv-reklam, detta var år 1941. Det var efter andra 

världskriget som företag som tidigare varit framgångsrika i radio flyttade sin reklam till tv. De 

första programmen som avbröts för reklam var dramatiseringar som gick på dagtid. Programmen 

var riktade till hemmafruar och reklamen innehöll framförallt produkter som tvål, det är just 

därifrån som namnet ”soap-operas” kommer, det svenska namnet är såpoperor.  

De analoga TV-sändningarna i Sverige startade år 1956. I samband med att tv-program började 

sändas beslutade riksdagen att reklam inte skulle vara tillåtet på den statligt ägda televisionen. 

Trots detta nåddes Sverige av tv-reklam under 1980-talet då vissa stater i USA, där det var 

tillåtet med reklam, riktade sin reklam mot Sverige. Reklamen visades på TV 3 som sände via 

satellit vid årsskiftet 1987/88. År 1991 hade den svenska riksdagen ändrat sig och tillät reklam i 

svensk tv, vilket ledde till att nya kanaler etablerades på marknaden. TV 4 var först med att 

sända reklam från det svenska marknätet och hade även reklam som främsta inkomstkälla. Än 

idag har tv störst genomslagskraft av alla reklammedium, det är samtidigt det dyraste mediet att 

annonsera i (Persson, 1993). Det krävs ett programutbud som kan fånga en stor publik för att 

reklamfinansiera reklam-tv, speciellt då det råder konkurrens mellan flera annonsörer.  
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2.2 Regler för TV-reklam 

I Sverige får inte statligt ägda tv- och radiokanaler som SVT, UR och SR sända någon reklam. 

Sponsringsmeddelanden i kanalerna får däremot förekomma med förutsättning att de strikta 

reglerna följs. Granskningsnämnden för tv och radio är de som ser till att kanalerna följer dessa 

regler. När det gäller TV4 så har de tillåtelse att sända reklam, men även de måste följa radio- 

och tv-lagen. Det är regler angående annonsmängd, placering och annonsmarkering. Enligt EU-

kommissionen ska det för tittaren vara tydligt vad som är tv-reklam och vad som är kanalens 

program. Under en dag får kanalen sända högst 20 % reklam, alltså 12 minuter reklam varje 

timma.  

Reklam som är totalt förbjuden att sända enligt EU-kommissionen är reklam för receptbelagda 

läkemedel, alkoholdrycker och tobaksvaror.  

 

2.3 Radio och Tv-lagen, RTL 

Radio och Tv-lagen fastställdes 1996 och innehåller bestämmelser om vad som gäller för de 

kanaler som sänder radio och tv för allmänheten. Lagen gäller allt angående sändningarnas 

innehåll, hur kanalerna får använda sig av sponsring och om reklam. RTL styr över all reklam 

som sänds, det gäller vart den får sändas och hur dags på dygnet den får sändas. Tv-kanaler som 

sänds från Sverige får inte visa reklam för barn under 12 år. Inga reklamfilmer får 

överhuvudtaget innehålla personer som arbetar med nyhetsjournalistik eller barnprogram. 

Nyhetsprogram eller program riktade mot barn får heller inte sponsras av vare sig ett företag 

eller en produkt. Observera att dessa regler endast gäller för kanaler som sänds via Sverige och 

till exempel inte Tv3 som sänds från Storbritannien, där och i andra europeiska länger är det 

lagligt att sända reklam som är riktad mot barn under 12 år.  

(http://www.ne.se) [hämtad 2008-01-08] 

 

2.4 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföring betonar hur viktigt det är att ett företag upprätthåller kontakten med 

deras befintliga kunder. Relationen mellan företaget och kunden förstärks av ett långsiktigt 

samarbete och leder till kundlojalitet. Att ha lojala kunder som återkommer är viktigt för ett 

företag då det bidrar till att säkra företagets lönsamhet. Strategin utesluter inte att företaget 

marknadsför sig mot nya kunder, även om det huvudsakliga intresset är att behålla deras 

nuvarande.   
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2.5 Företagsimage 

Med image menas på vilket sätt företaget uppfattas av deras kunder, intressenter och omgivning. 

En företagsimage beror helt på vilken bild omgivningen har av företaget, det behöver alltså inte 

vara samma bild som företaget har av sig själv eller den bild de sänder ut till omgivningen. 

Företagets image hjälper till att differentiera det från sina konkurrenter på marknaden. Företaget 

kan försöka påverka imagen genom samspel med konsumenten, här bildas åsikter, erfarenheter, 

kunskap och känslor om företaget. Vad konsumenterna har för syn på företaget är ytterst viktigt 

då det styr konsumentens handlande och attityd gentemot företaget, vilket i sig avgör 

konsumentens köpbeteende. Enligt Grönroos arbetar företagsledningen med företagets identitet 

för att kunna sända ut en positiv företagsimage då det är ett mycket starkt verktyg i kampen om 

inflytande inom marknaden. Om konsumenterna och intressenterna uppfattar en image som 

negativ kan det leda till att de tappar förtroendet för företaget. För att kunna expandera, utveckla 

och överleva på marknaden är det ytterst viktigt att ha kunders, anställdas och omvärldens 

förtroende och tillit. För att försöka styra vad kunder, anställda och omvärlden har för 

uppfattning kan företaget överföra meddelanden om sig själv. Det viktiga blir då vilken 

uppfattning mottagaren får och hur de tolkar meddelandet. Mottagaren bildar sig alltså en bild av 

företaget utifrån de meddelanden som företaget själv sänt ut. Själva meddelandet skickas ut med 

hjälp av reklam, vad företaget säger i pressen eller genom en annan kommunikationskanal. Ett 

företag skickar även ut meddelande omedvetet genom allt de gör och säger, alltså inte endast 

genom en planerad reklamkampanj. Något av det svåraste kan vara att ändra omgivningens 

uppfattning om företaget då en negativ händelse uppstått. I en sådan situation måste företaget 

använda sig av en strategi som framhäver den image företaget vill att allmänheten ska ha. Om 

strategin misslyckas kan det leda till att både kunder och medarbetare sviker företaget. 

(Grönroos, 2002) 

 

 

2.6 Kommunikation 

Kommunikation är överföring av ett meddelande, till exempel synpunkter, idéer, eller känslor. 

Meddelandet, eller informationen, kan överföras i olika former så som tal, bild, text, ickeverbalt, 

musik och film. Falkheimer (2001) menar att kommunikation är en process som börjar med att 

en avsändare skickar ett meddelande till en mottagare. I vårt fall är avsändaren ett företag och 

mottagaren konsumenterna. Enligt Falkheimer (2001) delas kommunikation in i olika kategorier. 

Dessa kategorier är interpersonell kommunikation, gruppkommunikation och 

masskommunikation.  
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Sändare 

Feedback 

Kodning Budskap Avkodning Mottagare 

 

Brus 

Respons 

2.7 Kommunikationsprocessen 

Kotler (2005) skriver om vissa kriterier som måste uppfyllas vid kommunikation med 

konsumenter. Här nedan visas en kommunikationsmodell. 

 

 

 

 

                                                                        Brus 

 

 

 

 

 

Sändaren är den som skickar meddelandet till mottagaren, alltså till en annan person eller grupp. 

Själva meddelandet/budskapet är en sammansättning av text, bilder och symboler. Sedan gäller 

det att välja vilken kanal som ska användas för att överföra informationen till mottagaren. 

Kanalen som informationen transporteras genom kan till exempel vara en tidningsannons, en 

reklamfilm eller en hel reklamkampanj. I överföringen från sändare till mottagare kodas 

meddelandet. När meddelandet når mottagaren tolkar denne informationen och skapar sig en 

egen uppfattning, meddelandet avkodas. Den uppfattning som mottagaren skaffar sig benämns 

respons, alltså mottagarens reaktion utifrån meddelandet. Responsen går i sin tur tillbaka till 

sändaren, vilket är den process som kallas feedback.  

Enligt Kotler (2005) uppstår störningar vilket gör att budskapet förändras när det färdas genom 

kommunikationsprocessen. Dessa störningar kallas för brus och kan vara allt från att telefonen 

ringer under reklampausen till att vald kanal att sända meddelandet genom inte är passande för 

att nå meddelandets målgrupp. Bruset kan resultera i att mottagaren tar emot ett annat 

meddelande än det som sändaren tänkt sig. För att minska risken för brus bör avsändaren veta 

vad de avser att få för reaktion av att sända meddelandet. De bör även ha kunskap om hur ett 

meddelande kodas samt avkodas för att uppnå förväntad reaktion.  

Figur 2: Kommunikationsmodell 
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3 Tidigare forskning 

3.1 Reklameffekter 

I en tidigare undersökning gjord av Erling Bjurström (1993) beskrivs tv-reklamens påverkan på 

barn. Här nämns effektforskningen runt reklamen, det finns olika typer av effekter som ger olika 

respons. Effekterna skiljer sig åt tidsmässigt då det finns både kort- och långsiktiga effekter. Det 

finns även direkta och indirekta samt individuella och sociala effekter. 

Den kortsiktiga effekten innebär att man får en omedelbar reaktion medan den långsiktiga 

effekten gör att man får en fördröjd respons. När det gäller de direkta effekterna så är de oftast 

kortsiktiga medan de indirekta är långsiktiga. När forskare tidigare studerat indirekta och 

långsiktiga effekter har de intresserat sig för hur reklamen påverkar människors värderingar och 

attityder. 

Den individuella effekten innebär reaktioner som finns endast hos enskilda individer medan man 

genom den sociala effekten ser reaktioner och förändringar inom en social grupp (Bjurström, 

1993). 

Undersökningar som gjorts visar att ungdomar och barn påverkas att köpa en viss produkt på 

grund av tv-reklam. Viktiga faktorer har varit hur ofta personen tittar på tv, vilken kulturell 

bakgrund de har, deras ålder och inflytande från jämnåriga (Bjurström, 1993). 

 

3.2 Ungdomar påverkar sina föräldrar 

Den amerikanska tidningen Wall Street Journal har gjort en undersökning som visar att flera 

tonåringar, både amerikanska och europeiska, är skeptiska gentemot reklam och olika 

marknadsföringsknep. En grupp konsulter, forskare och författare bildades för att studera 

ungdomar och få en bild av hur de konsumerar. Resultatet skulle hjälpa företag att nå ut med sina 

produkter till tonåringar. Undersökningar har även visat att tonåringar också påverkar sina 

föräldrar att köpa vissa märken och produkter. (Olausson, L, Rosengren, A, 2005). 

Hans von Sydow, VD för Saatchi & Saatchi säger: ”De påverkar hela familjens beslut om vad 

som står i kylskåpet, vad man åker i, vilken kanal man ska titta på, vad mamma och pappa har på 

sig. Finns tonåringar i familjen har de ofta sitt finger med i spelet. Om de vill utmärka sig kan 

företagen inte nöja sig med att föra en framgångsrik reklamfilm. De måste också tänka på att 

göra en hemsida, e-post och snart dataskärmen på kylskåpet, eftersom tonåringar inte accepterar 

misstag, för då dyker snart en massa klagomål om misslyckade produkter från dem upp på olika 

konsumentsidor på Internet.” (Olausson, L, Rosengren, A, 2005). 

Sydow fortsätter: ”Dagens unga konsumenter är extremt välutbildade och medvetna om 

kommersiella drivkrafter. Men mitt intryck är att det inte har något emot reklam och gärna 

sjunger Iprensånger. De recenserar och citerar reklam medan min generation brukar säga att ’jag 

påverkas minsann inte av reklam’”(Olausson, L, Rosengren, A, 2005). 
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3.3 Marknadsföring mot äldre  

Det har visat sig att marknadsförarna har bildat sig en felaktig uppfattning om den äldre 

befolkningen. Ofta ser marknadsförare alla som är 50 år och äldre som en homogen grupp, detta 

är inte längre rimligt (Carrigan, 1998; Walker, 2005). Gruppen består istället av flera subgrupper 

med tydliga skillnader när det gäller ålder, livsskeden, livsstilar, finansiell status, värderingar och 

andra utmärkande egenskaper relaterade till konsumentbeteende (Vuori & Holmlund-Rytkönen, 

2005). 

För några generationer sedan skiljde det sig inte så mycket mellan de som var femtio år och de 

som var sjuttio år gamla. I dag är det större skillnader mellan de äldre. Idag investerar de mer 

och sparar mer än man tidigare gjort. Den äldre generationen lägger mer pengar på tjänster och 

lyxigare produkter och det har visat sig att de är mindre priskänsliga. En femtioåring har inte lika 

mycket gemensamt med en sjuttioåring, varken nu eller då sjuttioåringen var femtio år (Mumel, 

Prodnik, 2005; Carrigan, Szmigin, 2001). Inom gruppen femtio år och äldre finns det nu fler 

behov än tidigare och därför krävs det en mer mångsidig inställning istället för att behandla 

konsumenterna på samma sätt (Gerald, Woods, 2003).  

Den stora skillnaden är att de så kallade fyrtiotalisterna nu har blivit äldre och övergått till att 

vara en del av gruppen för de som är femtio år och äldre. Tidigare undersökningar är studier 

gjorda på den amerikanska befolkningen som är femtio år och äldre (Vuori & Holmlund-

Rytkönen, 2005). När den äldre målgruppen växer och går i pension måste marknadsförare ändra 

strategi eftersom människors värderingar, livsstilar och sättet att konsumera ändras när de 

kommer upp i den äldre gruppen (Carrigan, 1998). En mindre del av studierna har utförts i 

Europa och visar på liknande mönster. Forskningen har alltså visat att det inte skiljer sig speciellt 

mycket demografiskt åt i länder i västvärlden, vilket innebär att problemet med den äldre 

generationen förmodligen även gäller marknadsförarna i Sverige (SCB, 2006). Enligt den 

svenska marknadsföringsbyrån Senioragency (2006) går närmare 95 procent av alla 

reklamkostnader till reklam som riktas mot konsumenter under 50 år. Eftersom det saknas 

forskning på området gällande hur den äldre generationen tar emot reklam leder detta till brister i 

förståelse för äldre konsumenters behov. Carrigan (1998) menar att det behövs en ny inställning 

till den äldre marknaden för att skapa förståelse och kommunikation med dem. 

 

Walker (2005) menar att studier visar att lojaliteten när det gäller varumärken och köpbeteende 

är samma för människor i den äldre gruppen som för folk i tjugoårsåldern. För tjugo eller trettio 

år sedan var äldre mycket mer lojala mot varumärken än de är idag. Enligt Walker har de tidigare 

köpstarka grupperna blivit äldre, men detta betyder inte att de ändrat sitt köp beteende. Det 

innebär att folk i allmänhet har blivit mindre lojala mot varumärken och gärna byter eller testar 

något nytt. Det som krävs för att en person ska testa ett nytt märke eller en ny produkt är att de 

motiveras. Walker pekar på studier som visar att lojaliteten för varumärken hos konsumenter i 

femtioårsåldern inte skiljer sig från lojaliteten för konsumenter i tjugoårsåldern (Olausson, L, 

Rosengren, A, 2005).  

 

Leventhal (1997) menar att studier på området tyder på att den äldre generationen är lika villiga 

att testa nya produkter som den yngre generationen är. Det som skiljer sig från Walker är att 

Leventhal menar att de äldre testar nya produkter av andra orsaker än yngre konsumenter. De 

yngre testar gärna en ny produkt för att den är trendig och är det senaste på marknaden, medan 

de äldre testar produkten för att den tillfredställer ett behov hos dem 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva de teoretiska begrepp som vår uppsats bygger på. Det är 

sammanlagt fyra stycken som kommer att beskrivas och förklaras nedan för att vi sedan ska 

kunna besvara våra frågeställningar.  

 

4.1 Överföring av betydelser 

 
I dagens samhälle har det blivit allt viktigare att med hjälp av produkter och tjänster visa vilken 

sorts människa vi är (McCracken, 2002). Vi människor bedömer och definierar varandra genom 

de produkter och tjänster vi använder oss av. Så genom att göra medvetna val av de tjänster och 

produkter som erbjuds, påverkar det hur vi vill att andra ska definiera oss.  

För att förenkla teorin finns en modell som beskriver konsumentens beteende (McCracken, 

2002) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Överföring av betydelser 
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I den vänstra spalten beskriver modellen kanaler som är rena marknadsföringskanaler. I den 

högra spalten finns kanaler som inte enbart är till för marknadsföring. Modellen visar då att 

produkter och tjänster som marknadsförs i den vänstra spalten även kan hjälpas fram av 

kanalerna i den högra. Om så sker innebär detta för konsumenterna att de produkter och tjänster 

de exponeras för får ett mervärde och en större betydelse. När produkterna och tjänsterna fått 

detta mervärde och större betydelse blir de mer åtråvärda och konsumenterna kommer att 

konsumera produkten och tjänsten för att kunna definiera sig själva (McCracken, 2002). 

Detta hjälper oss i vår undersökning att understödja vikten av mervärde i produkten och tjänsten, 

vilket leder till att konsumenterna blir attraherade av det som erbjuds. I vårt fall innebär det till 

exempel att en person ser en reklamfilm om Felix ketchup och känner igen ketchupen för att den 

finns i dennes föräldrahem och hos mor- och farföräldrar. Enligt modellen så ökar produktens 

mervärde och blir attraktivare att köpa då konsumenten blir påverkad från två håll. Påverkan 

kommer då från marknadsföring av produkten i form av tv-reklam och som en trend inom 

familjen att alltid använda Felix ketchup. 

 

4.2 Konsumentbeteende 

 
För att kunna förstå konsumenternas beteende använder vi oss av Kotlers (2003) stimuli-respons 

modell. 

 

 
 

 

Ett behov av att köpa en specifik produkt infinner sig hos konsumenten i samband med att denne 

exponeras för tv-reklam av produkten. Konsumentens egenskaper såsom behov och ekonomi i 

samband med dennes beslutsprocess leder till om det blir ett köp eller inte. 

Användandet av denna teori i vår undersökning hjälper oss att belysa och förklara 

marknadsföringens viktiga roll i konsumenternas beslut att införskaffa produkten eller tjänsten 

som beslutet avser.  Hur konsumenten upplever marknadsföringen spelar in i avgörandet om 

införskaffandet (Kotler, 2003).  
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Figur 4: Konsumentbeteende 
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4.3 Beslutsprocessen 

 
Även när det gäller beslutsprocessen går vi på Kotlers linje och illustrerar nedan i en modell hur 

konsumentens beslut formas. Beslutsprocessen hänger samman med stimuli-respons modellen 

och är ett naturligt steg efter köpprocessen 

Vi använder oss av modellen för att åter påvisa att marknadsföring har stor betydelse när 

konsumenten tar beslut om att införskaffa en produkt eller tjänst. 

 

 
 

 

Beslutet om införskaffandet av produkten eller tjänsten blir mer komplicerad när det handlar om 

ett dyrt inköp. Enligt Kotler (2003) mynnar ett dyrt inköp ut i ett högre engagemang och ett mer 

komplext handlingssätt. En billig och vardaglig produkt eller tjänst, leder i sin tur till ett lågt 

engagemang och ett enkelt med vanemässigt beteende.  

 

4.4 Social Comparison Theory 

 
För att förstå vikten av att skapa och utforma tydlig reklam tar vi hjälp av Festinger (1957). 

Festinger säger att konsumenter har en benägenhet att jämföra sig med andra personer.  

Detta kan man tillämpa på reklamfilmer och inom marknadsföring, det innebär då att 

konsumenternas egen självbild kan komma att påverkas antingen positivt eller negativt beroende 

på framställningen av individen i reklamen. Till exempel, om det visar sig att konsumenten 

upplever att denne får en sämre självbild av reklamen, förknippar konsumenten produkten med 

en negativ känsla. 

Marsha L. Richins (1991) är professor i marknadsföring vid Massachusetts universitet. Hon har 

utvecklat och spunnit vidare på Festingers teorier gällande personers sätt att jämföra sig med 

individer i reklamen. 

Festinger beskriver i sin teori två olika sorters jämförelse. Den första; ”Uppåt social jämförelse” 

innebär att konsumenten jämför sig med personer som de bedömer är bättre än sig själva. Den 

andra ”Nedåt social jämförelse”, där konsumenten jämför sig med personer de bedömer vara 

sämre än sig själva. 

Richins (1991) säger att inom marknadsföring påträffas den här formen av jämförelse hela tiden. 

Hon talar även om att konsumenterna jämför sig med personerna i reklamen och genom dem får 

en förändrad självbild antingen en positiv eller en negativ som i sin tur leder till ändrade 

beteenden hos konsumenten. 

Information- 

inhämtning 
Utvärdering Köpbeslut 

Problem- 

upptäckt 

Efterköps- 

beteende 

Figur 5: Beslutsprocessen 
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5 Problemformulering 

5.1 Syfte 

Vi ska undersöka hur en specifik tv-reklam; Felix Tomatketchup- utan socker, uppfattas av två 

olika generationsgrupper, dels vår egen, vi som är födda på 80-talet och våra föräldrars 

generation. 

Vi kommer även att presentera generationernas allmänna uppfattning om reklam.  

Vi kommer att använda oss av fokusgrupper, för att se om det finns skilda uppfattningar om 

budskapet i reklamen mellan de olika generationerna.  

Valet av generationer är gjort utifrån kännedom om att tv-reklam för den äldre generationen i 

denna uppsats inte har blivit exponerade av tv-reklam från födseln. Till skillnad från den yngre 

generationen som hela deras liv blivit exponerade för tv-reklam.  

 

 

5.2 Frågeställning 

Finns det någon skillnad i inställningen till tv-reklam, generationerna emellan? 

 

Uppfattas budskapet i tv-reklamfilmen av de båda generationerna? 

 

Anser de båda generationerna att tv-reklamen är tillförlitlig? 

 

Köper generationerna produkter de har sett i en tv-reklam? 
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6 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva och diskutera de metoder som vi använt oss av i vår 

uppsats. Vidare kommer också undersökningens giltighet och tillförlitlighet att diskuteras.  

6.1 Hermeneutik 

 
Vi har valt att i vår uppsats undersöka om det finns någon skillnad i inställningen till tv-reklam 

mellan vår, 80-talisternas generation och våra föräldrars generation. För att kunna se de 

eventuella skillnaderna och förstå dem så har vi valt det hermeneutiska synsättet som har lett till 

en kvalitativ metod och resulterade i användandet av fokusgrupper. 

Hermeneutiken ger tillfälle för egna tolkningar. Vi finner det passande då det är just det som vi 

är ute efter, att se de eventuella skillnaderna som vi tror finns.  

Det problem som följer med ett hermeneutiskt synsätt är förförståelsen och 

objektivitetsproblemet. Vi måste tänka på att alla människor färgas av sin förförståelse, både vi 

själva och våra respondenter. Förförståelsen bestämmer hur vi ser på det vi studerar (Ödman, 

1979). Detta är av stor betydelse när vi ska tolka den fakta vi får i och med våra intervjuer. Enligt 

Gilje och Grimen, 1992 innebär förförståelse språk och begrepp, trosuppfattningar och 

individuella personliga erfarenheter. Inom hermeneutiken är det så gott som omöjligt att vara 

helt objektiv då allt man tycker, tänker och gör färgas av ens förförståelse (Ödman, 1979). Vi ska 

dock försöka vara så objektiva som möjligt. Vi resonerar som så att vi är mottagliga för all ny 

kunskap och granskar sedan denna kritiskt. Att vi är medvetna om vår och andras förförståelse 

gör att vi lättare kan tolka vår insamlade fakta på ett så tydligt och relevant sätt som möjligt utan 

att få dessa fakta att stämma in med vår egen förförståelse.  

  
 

6.2 Kvalitativ metod 

 

Kvalitativ metod har i första hand till syfte att skapa förståelse och kännetecknas genom sin 

närhet till källan och den djupare förståelse som kommer med detta (Holme, Solvang, 1997). Ett 

annat sätt att förklara kvalitativ metod på är att när vi använder oss av kvalitativ metod går 

forskaren in i informantens situation och ser världen från dennes perspektiv. Det handlar om att 

se problemet eller situationen inifrån till skillnad från kvantitativ metod då man observerar 

problemen eller situationerna utifrån (Holme, Solvang, 1997). 

En av fördelarna med kvalitativ metod är att man ser helheten, detta ger i sin tur ökad förståelse 

för individers och gruppers sociala sammanhang (Holme, Solvang, 1997).  
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6.3 Fokusgrupper 

 

”Fokusgrupper är en teknik som används till att utföra en vetenskaplig studie. Metoden går ut på 

att samla in data genom gruppinteraktion.” (Wibeck 2000). 

 

Fokusgrupper tillämpas inom medie- och kommunikationsvetenskap och marknadsföring, men 

även inom andra områden. Fokusgrupper används för att studera ett innehåll, det kan till exempel 

vara vad gruppmedlemmarna har för åsikter, attityder, tankar eller uppfattningar kring ett visst 

ämne. Metoden används även för att studera själva interaktionen deltagarna emellan. Till 

exempel kan forskaren undersöka hur deltagarna i gruppen resonerar med varandra för att 

komma fram till en gemensam syn på någonting, eller om de kommer överens överhuvudtaget. 

Forskaren ställer sig ofta frågorna: Hur ser människors värderingar ut och vad har de för 

föreställningar kring ett visst ämne? Ur analysen skapar forskaren sig en uppfattning om hur 

människors kunskap och idéer utvecklas för att användas i ett visst sammanhang. Åsikter och 

värderingar kartläggs och forskaren skapar sig en bild av själva processen när gruppdeltagarna 

kommer fram till ett sätt att förstå och beskriva ett fenomen (Wibeck 2000). 

 

Angående undersökning av fokusgrupper skriver Victoria Wibeck (2000) att forskaren bör 

använda sig av personer som är lämpliga att utföra undersökningen på. Fokusgruppen bör även 

bestå av 4-10 personer som tillsammans sitter ner för att diskutera ett givet ämne. Samtalet pågår 

under en begränsad tid och leds av en moderator. Moderatorn är den så kallade samtalsledaren, 

alltså den person som leder gruppen i diskussionen. Meningen med fokusgruppen är att 

deltagarna ska diskutera fritt med varandra och moderatorn bör därför inte själv delta för mycket 

i samtalet.  

Vissa människor kan känna sig obekväma i en miljö som är långt ifrån den de är van vid, till 

exempel om man är på ett stort universitet. Då kan det vara bra att utföra undersökningen i 

hemmiljö eller på ett välbekant café.  Hur den materiella omgivningen ser ut spelar även roll för 

hur moderatorn ska leda fokusgruppen. Hur användbar studien på fokusgruppen är beror till stor 

del på deltagarna. Om deltagarna inte tidigare träffat de andra i fokusgruppen kan detta leda till 

att de blir tysta och sluter sig. Till fördel är om de i gruppen känner för att dela med sig av sina 

tankar och erfarenheter. (Wibeck 2000) Eftersom våra deltagare oftast hade en relation med 

någon i gruppen anser vi att vi fick ett djupare resultat än om deltagarna hade varit helt okända 

för varandra. Deltagarna kände sig alltså bekväma att uttrycka sin åsikt inför de övriga 

personerna i gruppen eftersom de redan kände varandra. I den grupp där deltagarna inte hade en 

relation sedan tidigare var de mer tillbakadragna och lite blyga för att berätta om sina tankar och 

åsikter inför resten av deltagarna. 
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6.4 Hur vet man om metoden man valt är lämplig? 

Fokusgruppsundersökning är en passande metod när det finns stora skillnader mellan människor. 

Ofta upplevs ämnen och fenomen på olika sätt av olika människor, och en studie av en 

fokusgrupp är då ett bra sätt att få insikt i andras upplevelser (Morgan, 1998). När forskaren vill 

undersöka vilka produkter människor köper, eller i alla fall säger att de skulle köpa, kan det var 

väldigt givande med en diskussion i en fokusgrupp. Det är även en bra metod att använda sig av 

när man vill ta reda på vad deltagarna har för motiv och tankar när de köper en produkt. Det går 

oftast lätt att få igång en diskussion eftersom deltagarna gärna själva vill veta hur andra 

människor tänker och hanterar en viss situation. Något att tänka på är att det ofta skiljer sig 

mellan vad människor säger vad de ska göra och vad de sedan gör (Morgan, 1998). 

 

6.5 Vårt mätinstrument  

I vår fokusgruppsundersökning har vi använt oss av en reklamfilm för Felix ketchup, utan tillsatt 

socker. Deltagarna är i åldrarna 20-62 och vi valde en reklamfilm för en produkt som vi tror att 

övervägande personer använder och även själva köper. Vi uppskattar att de flesta svenska 

hushåll använder ketchup, mer eller mindre. Det är en produkt som vi tror finns i nästan alla hem 

och som alla även har en åsikt om. Felix Ketchup har funnits i butik i Sverige sedan år 1956 

(Lars-Erik Jönsson, produktchef för Felix Ketchup) alltså är båda våra undersökta generationer 

uppväxta med varan. Det finns flera varumärken att välja på ute på marknaden och enligt vår 

egen erfarenhet är valet av ketchup något betydelsefullt. Felix ketchup, utan tillsatt socker, 

kändes även som ett intressant mätinstrument i och med den aktuella debatten i media kring 

socker och fetma.  

 

Reklamfilmen är 30 sekunder långt och innefattar tre skådespelare i en dialog om Felix ketchup. 

Filmen är producerad av Roy Andersson Filmproduktion för annonsbyrån Lowe Brindfors. Roy 

Andersson är även regissör för filmen. Procordia Food skriver i ett pressmeddelande att 

reklamfilmen för Felix ketchup, utan tillsatt socker, producerades år 2005 och produkten fanns 

att köpa i butik från och med vecka 6 år -05 (Hällekis kuriren 2005). Den skulle då säljas till 

samma pris som den vanliga ketchupen. 

 

Efter att reklamfilmen producerats år 2005 har vi inga uppgifter på hur många gånger den sänts i 

svensk tv. Enligt Carl Hemmingsson, analyschef på TV4, är det mest vanligt att ett företag köper 

20-40 visningar per vecka i 2-3 veckor. Det är kunden själv som avgör hur många gånger per dag 

och i samband med vilka program de vill att reklamen ska sändas. Hemmingsson säger även att 

TV4 beräknar att ca 76 %, det vill säga drygt 6,6 miljoner svenskar, såg minst en reklamfilm på 

kanalen under v 7 år 2007. Kanalen beräknar även att ca 90 % av publiken som ser på ett 

program även uppmärksammar reklamen i reklampauserna. http://www.tv4.se/to/530250.html 

[hämtad 2007-12-10] 

 

 

http://www.tv4.se/to/530250.html
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6.6 Analys av reklamfilmen 

I detta avsnitt visar vi hur vi analyserade reklamfilmen innan vi skrev ner våra frågor till 

fokusgruppsundersökningen. Metoden har vi använt oss av kommer från Altstiel, T, Grow, J 

2005. 

 

Gör produkten synlig i reklamfilmen;  

Produkten syns tydligt, genom att alla färger i filmen är i gråskala förutom ketchupflaskan som 

är i rödaste rött. Huvudpersonen är filmad i mitten av bilden och har flaskan framför sig. Flaskan 

syns hela tiden i främre delen av tv-rutan. I stort sätt är flaskan det enda som rör sig i 

reklamfilmen och detta bidrar till ökad fokusering på flaskan. I slutet av reklamen tonas filmen 

ut och syns gör bara flaskan med tillhörande text; Utan tillsatt socker, samma goda smak.  

 

Vad händer när du använder produkten? Vilka fördelar har produkten? Vad kan den 

göra för dig? 

Fördelen med produkten är att den inte innehåller något socker. Intrycket som ges är att den nya 

ketchupen är mycket nyttigare och bättre, men med samma goda smak som alltid. 

 

Vad händer när du använder produkten? Vad händer om du använder konkurrentens 

produkt? 

Känslan som ska infinna sig hos betraktaren är att denne erbjuds ett hälsosammare liv och att 

konsumenten kan unna sig att använda ketchup oftare. Om valet däremot blir konkurrentens 

produkt med socker så mister konsumenten den hälsosamma känslan och goda smaken. 

 

Jämför den med andra produkter; 

Felix trycker på att smaken är den samma trots att produkten saknar socker. Till exempel när det 

gäller fullkorn i produkter, tycker en del att produkten smakar sämre när den blir ”nyttigare”, 

men när det gäller ketchupen så känns ingen skillnad trots att den blivit ”nyttigare” utan sitt 

socker. 

 

Lånade attribut 

Tex: att man förknippar en speciell låt med en specifik produkt.  

 

Presentera ett förslag/exempel på vad produkten gjort för någon annan, till exempel en 

kändis. 

Det görs inte i denna reklamfilm. Just för att ketchup är en produkt för alla, så vem som helst ska 

känna sig hemma i reklamen och kunna använda produkten i sitt eget hushåll. 
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6.7 Våra intervjufrågor 

6.7.1 Pilotstudie 

För att vara säkra på att vi använde oss av rätt intervjuverktyg och att undersökningen höll en 

hög giltighet utförde vi först en pilotundersökning. Denna genomförde vi med hjälp av tre 

manliga klasskamrater, eftersom vi i vår undersökning inte tittar på skillnaden hur de olika könen 

tar emot reklamens budskap så ansåg vi att det inte spelade någon roll om vi gjorde vår 

pilotundersökning på enbart män. Anledningen till att vi valde att göra undersökningen på våra 

klasskamrater, alltså på personer som studerar medie- och kommunikationsvetenskap, är att vår 

förutfattade mening är att de har en mer kritisk syn på reklam och reklammakarnas knep för att 

få konsumenterna att köpa produkten just eftersom vi har läst om ämnet under utbildningen. 

Eftersom vi trodde att vår testgrupp hade mer kunskap om reklam än vad våra fokusgrupper har 

så tyckte vi att de var en passande grupp att göra en pilotundersökning på. Vi utförde vår 

undersökning på en avskild plats på vår högskola.  

Inför piloten hade vi tagit fram frågor som vi tyckte skulle passa bra för vår undersökning. Det 

var viktigt för oss att alla frågor skulle vara relevanta för just det vi ville undersöka, därför 

gjorde vi en hel del begränsningar för att rama in just vårt område. Frågorna utgick från vår egen 

analys av reklamfilmen, Felix ketchup. 

Under själva pilotundersökningen visade vi vår utvalda reklamfilm på 30 sekunder för gruppen 

två gånger. Efter att de tre deltagarna sett filmen ställde vi frågor till dem, de fick alltså inte se 

frågorna nedskrivet på papper. Deltagarna hade obegränsat med tid på sig för att svara på våra 

frågor. De första frågorna handlade om deltagarnas allmänna syn på reklam. Om de köper vissa 

produkter eller om de medvetet påverkats av reklam någon gång. Vi valde att fokusera på 

produkten i vår valda reklam, alltså ketchup. Vi ställde därför frågor om vilket märke de köper 

på sin ketchup och vad det avgörande är när de köper produkten, till exempel om det är smaken, 

priset eller att de sett reklamen för produkten. Eftersom vi genom undersökningen ville få reda 

på vilka frågor som skulle vara relevanta att ställa till våra fokusgrupper ställde vi följdfrågor. Vi 

ville få reda på varför de tänker på ett visst vis eller på vilket sätt vi bäst skulle ställa en fråga för 

att inte endast få ett ja- eller nej-svar. I vår pilotundersökning använde vi oss inte av någon 

bandspelare eftersom själva svaren egentligen inte var viktiga för oss. Mer viktigt var det för oss 

att se på vilket sätt deltagarna svarade. Satte våra frågor i gång en diskussion i gruppen eller 

behövde vi utveckla frågan? Förekom det några missförstånd bland deltagarna på grund av hur vi 

ställt våra frågor? Vi ville även ha reda på ungefär hur lång tid vår undersökning skulle ta, det 

kunde vara bra att veta när vi skulle värva våra deltagare till våra fokusgrupper.  

Efter att vi utfört vår pilotundersökning och analyserat resultatet bestämde vi oss för att ändra om 

en del. Det var vissa frågor som vi använt som introduktion till vårt ämne och som vi nu inte 

längre ansåg var relevanta för vår undersökning. Dessa tog vi antingen bort eller formulerade 

om.  

Vi bestämde även att vi i fortsättningen skulle ha med ett a4 papper som skulle vara synligt för 

deltagarna under hela undersökningen (bilaga 3). Ytan på pappret delade vi in i fyra fält och i 

fälten skrev vi reklam, tillförlitlighet, produkt och budskap. Detta är fyra områden som vår 

undersökning behandlar. Anledningen till att deltagarna ska ha tillgång till pappret är att de ska 

ha en klar bild över gruppens diskussionsområde och på det sättet hålla sig till ämnet. En annan 

orsak är om deltagarna tänker på något de vill säga om reklamen men inte får ordet, då ser de på 

modellen att vi kommer att behandla området senare. 
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6.7.2 Frågor till fokusgruppsundersökningen  

Frågorna vi ställde till vår fokusgrupp finns att se i bilaga 2. 

 

6.8 Urval av deltagare  

Eftersom vi i vår undersökning endast undersöker skillnaden i reklampåverkan hos de olika 

kategorierna har vi inte brytt oss om kön, boende, utbildning, arbete eller andra egenskaper hos 

våra deltagare. Den enda skillnaden är, som vi skrivit tidigare, de två kategorierna för 50- och 

80-talister. För att skaffa deltagare till vår undersökning använde vi oss av personer ur vår 

bekantskapskrets, eller personer som våra vänner kände. Några av deltagarna är vi släkt med och 

andra hade vi inte träffat tidigare. Här använde vi oss av snöbollsmetoden, där vi lät en person 

rekommendera flera personer vi kunde använda i våra fokusgrupper. I vissa grupper kände alla 

varandra, vissa var även par. Men i någon annan grupp var uppsatsskrivaren den enda de hade 

gemensamt. När vi kontaktade personerna för vår studie informerade vi om vad undersökningen 

gällde. Wibeck (2000) menar att det är till fördel om personerna i förväg kan tänka igenom 

ämnet för att innan undersökningen reflektera och skapa sig en åsikt. 

 

6.9 Antal grupper och storlek 

Vi bestämde tidigt att vi skulle använda oss av minst 4 grupper för att utföra en 

fokusgruppsundersökning, alltså två grupper var per uppsatsförfattare. På grund av tidsbrist hade 

vi inte möjlighet att utföra mer än 4 undersökningar. När det gäller vidare forskning borde 

forskaren använda sig av fler grupper vilket skulle ge ett tydligare resultat. Alla grupper skulle 

innehålla mellan 4-6 personer. Vi delade in deltagarna i två kategorier. Hälften av grupperna 

tillhörde den äldre generationen, alltså 80-talisternas föräldrar. Den andra hälften tillhörde 

kategorin den yngre generationen, de som är födda på 80-talet, alltså vår generation. Endast en 

uppsatsförfattare är med under varje undersökning. Moderatorns roll under undersökningen är att 

föra diskussionen vidare utan att själv delta. Eftersom det annars hade blivit två personer som 

suttit helt tyst under undersökningen hade det varit risk för att det blev en stel stämning. Därför 

ansåg vi det bättre att endast vara en författare/moderator med vid varje undersökningstillfälle. 

 

6.9.1 Grupp 1 

Deltagarna i den första gruppen består av fyra kvinnor som alla känner varandra sedan tidigare. 

De är mellan 48 och 51 år, två av dem har barn i åldrarna 18-25 som alltså tillhör den andra 

kategorin av den yngre generationen. Undersökningen skedde i hemmiljö hos en av 

uppsatsförfattarna.  
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6.9.2 Grupp 2 

Deltagarna i den andra gruppen består av fyra personer. Tre kvinnor i åldrarna 22-24 år och en 

man på 23 år, han har en samborelation med en av de kvinnliga deltagarna.  

6.9.3 Grupp 3 

Denna grupp består av två män och två kvinnor tillhörande 80-talisternas föräldrageneration. 

Männen är i åldern 52-62 år och kvinnorna i åldern 48-52 år.  

 

6.9.4 Grupp 4 

Här består gruppen av två kvinnor och två män, utöver intervjuaren dito uppsatsförfattaren. 

Denna grupp tillhör 80-talisternas generation. Männen är i åldern 23-25 år och kvinnorna 20-21 

år gamla.  

 

6.9.5 Bortfall 

Eftersom vi gjort ett bekvämlighetsurval och tagit de personerna vi hade till hands har vi inte 

haft något bortfall. Vi har endast utfört vår undersökning med varje grupp en gång, vilket även 

det lett till att vi inte har något bortfall i vår undersökning. 
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6.10 Genomförande 

 

6.10.1 Plats och utrustning 

En fokusgruppsundersökning kan utföras på flera sätt. I vissa grupper fungerar det bra att vara i 

en miljö där deltagarna känner igen sig. Om miljön är för formell finns det risk att de känner sig 

obekväma, att de inte passar in i miljön och att de då inte delar med sig av sina tankar.  

Våra undersökningar utfördes i hemmiljö där deltagarna kunde slappna av och inte behövde 

känna sig stressade över vår inspelningsutrustning. 

 Vi såg det som viktigt att göra undersökningarna på en vardagskväll då de alla hade tid. Som 

tack för hjälpen bjöd vi på fika. För att spela in undersökningarna använde vi oss av en 

bandspelare. Vi begränsade oss till att endast analysera det verbala uttrycket hos deltagarna och 

ansåg därför att det räckte med att spela in med en bandspelare. Om vi använt en videokamera 

kunde det ha lett till att deltagarna känt sig obekväma vilket medfört ett sämre resultat av vår 

undersökning. Vid första tillfället spelade vi in allt med tre stycken olika bandspelare, detta var 

för att testa vilken som gav bäst kvalitet, det var nödvändigt för oss att höra vad alla deltagare 

sagt. De senare inspelningarna skedde endast med en bandspelare.  

 

6.10.2 Moderatorns roll 

Moderatorns roll var att ställa frågor till deltagarna för att sätta igång diskussionen. Frågorna var 

öppna och vi hade med hjälp av vår pilotundersökning utformat dem för att få en så stor bredd i 

svaren som möjligt. Moderatorn var tillbakadragen och noga med att ge utrymme åt deltagarna 

så att de skulle diskutera med varandra snarare än med moderatorn.  

 

6.10.3 Visning av reklamfilm 

Nedan följer de två tillvägagångssätten som användes när reklamfilmerna visades i samband med 

fokusgruppsundersökningarna.  

 

Fokusgrupp 1 och 2 

-Ställ den första delen av frågorna 

-Visa reklamfilmen två gånger 

-Ställ den andra delen av frågorna 

-Visa reklamfilmen en sista gång  

-Fråga om det är något som någon vill tillägga 
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Fokusgrupp 3 och 4 

-Ställ den första delen av frågor 

-Visa reklamfilmen två gånger 

-Ställ den andra delen av frågorna 

 

6.11 Vårt analysverktyg 

I vår analys av det insamlade materialet från våra fokusgruppsundersökningar skapade vi ett eget 

analysverktyg. Vi utgick från våra frågeställningar och letade svaren på dessa i 

undersökningarna. I och med att vi är två uppsatsskrivare analyserades all text två gånger. De 

svar som vi båda fann relevanta för våra frågeställningar var de svar som kom att användas. Vi 

tyckte frågeställningarna var ett utmärkt analysverktyg tillsammans med den kunskap vi besitter 

i ämnet. 

Något som kan komma att ifrågasättas i samband med skapandet av ett eget analysverktyg är vår 

objektivitet. Vi har tidigare i uppsatsen behandlat ämnet objektivitet och står fast vid det vi 

tidigare sagt. Att vi är mottagliga för all ny kunskap och granskar sedan denna kritiskt, med hjälp 

av vårt analysverktyg. Att vi är medvetna om vår och andras förförståelse gör att vi lättare kan 

tolka våra insamlade fakta på ett så tydligt och relevant sätt som möjligt, i relation till våra 

teoretiska utgångspunkter, utan att få dessa fakta att stämma in med vår egen förförståelse 

 

6.12 Metoddiskussion 

 

I metoddiskussionen kommer vi att diskutera de valda metoderna och undersökningens giltighet 

samt tillförlitlighet.  

Att vi valde en kvalitativ metod var givet då vi ville gå på djupet och få svar på frågor som hur, 

var och varför. Till detta finner vi den kvalitativa metoden lämplig då dessa frågor inte kan 

besvaras av siffror och statistik som den kvantitativa metoden behandlar. 

I det vidare valet av metod stod vi och vägde mellan enskilda intervjuer eller 

fokusgruppsundersökningar. Valet blev det senare alternativet då en fokusgruppsundersökning 

ger möjlighet till en öppen diskussion med en moderator som enbart läser upp frågorna och ser 

till att alla i gruppen får komma till tals. Detta alternativ minskar möjligheten för intervjuaren att 

påverka svaren, ställa ledande frågor och respondenten känner sig inte tvungen att vara till lags. 

Problemet med att respondenten ger de svaren han eller hon tror intervjuaren vill ha blir näst 

intill obefintligt. (Wibeck, 2000)  
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Med undersökningens giltighet menas det att vi har undersökt det som vi ämnar undersöka. För 

att stärka giltigheten har vi utfört en pilotundersökning. Pilotundersökningen innebar att vi 

visade filmen och ställde frågor till tre manliga högskolestudenter. Undersökningen bidrog till att 

frågorna som vi kom att ställa till våra fokusgrupper blev mer välutvecklade och gav svar på våra 

frågeställningar. Vi uppsatsskrivare fick då chansen att öva oss i rollen som moderator innan vi 

utförde fokusgruppsundersökningarna. Detta i sin tur ledde till en bättre utförd 

fokusgruppsundersökning och stärker giltigheten i vår undersökning. 

Innan vi utförde våra fokusgruppsundersökningar läste vi: Fokusgrupper – Om fokuserade 

gruppintervjuer som undersökningsmetod, skriven av Victoria Wibeck år 2000. I boken fann vi 

en intervjuguide som vi använde oss av vid våra fokusgruppsundersökningar. Vid användandet 

av en intervjuguide höjs giltigheten för metoden då detta visar på att man tagit upp alla 

ämnesområden (Bell, 2002).  

 

Vi beslutade att utföra fokusgruppundersökningarna på två olika sätt, vilket bidrar till stärkt 

tillförlitlighet. För att tydliggöra vad vi menar med tillförlitlighet citerar vi ett annat uppsatspar;  

 

”Med tillförlitlighet avses att samma resultat ska kunna uppnås vid olika tillfällen och av olika 

personer” (Hellsten, Sychut, 2006) 

 

Efter att vi använt oss av två olika sätt för att samla in våra data har vi inte kunnat se någon 

skillnad i svaren grupperna emellan.  

I analysen av texterna från fokusgruppsundersökningarna använder vi oss av våra 

frågeställningar, detta bidrar i sin tur till stärkt tillförlitlighet då vi håller oss inom den givna 

ramen och inte svävar in på icke relevanta ämnen. Att analysen av varje text har gjorts två 

gånger stärker även det undersökningens tillförlitlighet. 
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7 Resultat 

Vi har i enlighet med vårt syfte valt att undersöka hur en specifik reklamfilm; Felix Ketchup- 

den utan socker uppfattas av två olika generationer, dels vår egen, vi som är födda på 80-talet 

och våra föräldrars generation.  

Vi använde oss av fokusgrupper och kommer nedan att visa resultatet av våra 

fokusgruppsundersökningar. Analysen är nerskriven så att svaren är listade i tur och ordning, 

generationerna för sig och i anknytning till våra frågeställningar för att vi lättare ska hålla oss till 

ämnet och se till att besvara våra frågeställningar. 

Analysen går även ut på att besvara lite allmänna frågor om tv-reklam och generationernas 

inställning till denna. Detta för att skapa möjligheter för vidare forskning då våra frågor och vår 

analys kan appliceras på slumpartad vald tv-reklamfilm och ge svar som är väsentliga i det valda 

sammanhanget.   

 

7.1 Frågeställning 1: Finns det någon skillnad i inställningen till tv-

reklam, generationerna emellan? 

7.1.1 Yngre generationen:  

Båda grupperna i kategorin den yngre generationen uppmärksammar tv-reklam. Det som lockar 

personerna att stanna kvar vid tv:n och titta på reklamen är om den är ny, rolig och 

underhållande. Reklamer som tar upp ämnen och produkter de är intresserade av och har nytta av 

får deras fulla koncentration. De reklamfilmer som har en handling och inte bara rent 

faktamässigt visar upp sina produkter eller känslor, exempelvis ICA har även de en tilldragande 

effekt på den yngre generationen. Allt detta ovan nämnda är faktorer som gör att personerna i 

fokusgrupperna upplever reklamen som något positivt, något de väljer att avsätta tid till att titta 

på. Spännande reklam som de inte riktigt förstår med en gång, leder till nyfikenhet och fortsatt 

tittande. Musik i reklamfilmerna ger en positiv känsla och förstärker bilderna i reklamfilmen. 

Musiken har en tendens att ”fastna”, med detta menar den yngre generationen att om de sedan, i 

ett annat sammanhang hör musik spelas, kan de koppla det till en viss produkt. En annan 

inställning som finns bland de yngre är att de inte ser någon anledning för företagen att ljuga i 

reklamen, fokusgrupperna är av den åsikten att företagen har ett ärligt uppsåt.  

Om reklamen är av den upplysande karaktären med avsikt att öka medvetandet hos 

konsumenterna mottas denna reklam positivt.  

I många fall finner personerna dock reklamen som irriterande och negativ då den har en förmåga 

att dyka upp vid fel tillfälle. Vanligt är då att man går på toaletten, hämtar något att äta eller 

sätter sig vid datorn en stund. Det som ökar den negativa inställningen till reklamen bland dessa 

personer är att de upplever att reklamavbrotten kommer när det är som mest spännande i 

programmet eller filmen.  
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När det gäller Felix reklamfilm ser de inte filmen som lyxig och flashig. De finner den 

annorlunda, att den sticker ut i mängden. Det är en positiv egenskap hos en reklamfilm. En del 

tycker att den är rolig medan andra tycker att den är hemsk, färglös, tråkig. En del upplever den 

först som rolig men sedan är den bara tjatig. Någon annan tycker att den är hemsk i början men 

att den blir roligare desto fler gånger de ser den.  

 

 

7.1.2 Äldre generationen: 

Övergripande när det gäller den äldre generationen är det inte någon som tittar på ett helt 

reklamavsnitt. De byter ofta tv-kanal när reklamen kommer. Kommentarer som ”jag är allergisk” 

eller ”jag hatar reklam” dyker upp. Det som lockar är om reklamfilmen är rolig och 

underhållande, då tycker den äldre generationen att det är värt tiden att titta färdigt. En del är av 

åsikten att konsumenter bör undvika reklam. Deltagarna har alla en undvikande inställning till 

reklamen. Det som uppmärksammas är om filmen är udda, rolig eller tjatig. Då fastnar den, men 

inte alltid med en positiv känsla. En annan sak som framkommer är tendensen att ge varan eller 

produkten som visas en identitet. Detta leder till att om reklamen upplevs negativt får deltagarna 

i vår undersökning också en negativ bild av varan eller produkten. Det som kan väcka nyfikenhet 

hos den här gruppen är om reklamen upplevs som långsökt eller oklar, då uppkommer en vilja att 

se färdigt, att förstå poängen och få veta vem som är avsändaren av det mystiska budskapet. 

Fyller reklamen däremot ingen funktion för dem själva ratas den snabbt och personerna i 

fokusgrupperna passar på att besöka toaletten, koka lite kaffe eller utföra andra små bestyr för att 

sedan återvända när programmet börjar igen. Reklam som visar en vara eller en produkt som 

uppfyller ett behov hos konsumenten ger i sin tur en positiv inställning till dess reklamfilm.  

Reklamavbrott upplevs som irriterande. Trots detta så kan de äldre känna en viss saknad av 

reklampausen när de tittar på en kanal som inte visar reklam, i dessa fall handlar det om behovet 

att ta en paus från programmet eller filmen, inte saknad av reklamfilmerna.  

 

När det gäller reklamfilmen för Felix ketchup anser de att den sticker ut för att den är 

annorlunda. Den sticker ut i nuläget eftersom att den är så avskalad och ”tråkig” medan andra 

reklamfilmer upplevs som färgglada och lyxiga. Felix film är raka motsatsen. Gruppen resonerar 

att om alla reklamfilmer var utformade som Felix så skulle Felix reklamfilm inte längre sticka ut. 

Istället skulle det vara de reklamfilmer som upplevs som flashiga som stack ut med sina starka 

färger och sin häftiga musik. En positiv känsla som Felix film ger är att de på flera sätt visar att 

de är bäst, i och med att mannen i reklamen inte känner någon skillnad på smaken, utan att 

uttryckligen säga det. När det inte är klart och tydligt uttalat bygger personerna i fokusgruppen 

inte upp det motstånd mot produkten och reklamen som annars infinner sig då företag gärna 

skryter om sina kompetenser. 
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7.2 Frågeställning 2: Uppfattas budskapet i tv-reklamfilmen av de båda 

generationerna? 

 

7.2.1 Den yngre generationen: 

Som enskilda individer är det inte alla som uppfattar och kan urskilja budskapen i reklamfilmen. 

Men som grupp nämner de alla argument som vi uppsatsförefattare tidigare har listat i vår 

reklamfilmsanalys (finns att läsa under metoddelen 6.6). Tillsammans är deltagarna i 

undersökningen av den åsikten att de förstår vad Felix vill nå ut med i sin reklamfilm.  

 

”Det märks direkt vad de menar, att den finns utan socker och man märker ingen skillnad, inte 

ens surgubben som har ätit Felix i hundra år gör det, så då gör inte du heller det”. Malin 22år 

 

Det budskap som personerna i fokusgruppen tyckte var tydligt var att det inte är någon skillnad i 

smaken, vilket gör att de kan byta till ketchupen utan socker utan att det märks. Argumenten som 

våra fokusgrupper listar är till exempel att produkten finns i alla hem. Samt att den är hälsosam. 

Den smakar likadant. Den är nyttigare utan socker och att den är lika god som alltid.  

 

7.2.2 Den äldre generationen:  

Den äldre generationen kunde utan problem lista argumenten och plocka ut budskapet ur Felix 

reklamfilm. Våra respondenter nämnde att produkten är nyttigare för att den nu är utan socker 

och att smaken ändå är samma som den med socker. Något som deltagarna kände var relevant i 

reklamfilmen var att Felix tillverkat ett sockerfritt alternativ då debatten kring socker och fetma i 

media i nuläget kan följas så gott som varje dag.  

 

”Poängen för mig i den är, den här har du ju ätit i fjorton dagar, det är ju liksom budskapet. Du 

har inte känt skillnaden men den är utan socker”. Hans 53 år. 
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7.3 Frågeställning 3: Anser de båda generationerna att tv-reklamen är 

tillförlitlig? 

 

7.3.1 Den yngre generationen:  

När det gäller Felix: 

 

”man behöver inte säga att den är läcker och god, för det vet ju alla innan” Elin 24år.  

 

När det gäller Felix reklamfilm för ketchup utan socker råder det skilda meningar inom 

fokusgrupperna för den yngre generationen. En deltagare som inte har testat den nya ketchupen 

tror inte på vad reklamen säger angående smaken. I reklamen hävdar kvinnan att det inte är 

någon skillnad i smaken på den nya ketchupen utan socker och den gamla. Deltagaren i vår 

fokusgrupp tror att det visst är en viss skillnad i smaken, hon hänvisar till att hon känner en 

skillnad när det gäller Coca-Cola och Coca-Cola light och tror att resultaten kommer vara samma 

för ketchupen. Nästan alla andra i gruppen tycker att reklamfilmen är tillförlitlig. Någon säger att 

reklamfilmen upplevs pålitlig och att man vet vad man får när man väljer Felix. Att det känns 

som en riktig ”Svensson-familj” och att produkten finns i alla hem, familjen i reklamen är precis 

som alla andra. De är en av ”oss”, alltså kan konsumenten lite på vad de säger. I reklamfilmen 

får man se att mannen inte har märkt att han har ätit en annan ketchup i fjorton dagar, han har 

alltså inte känt någon skillnad i smaken. Detta tycker respondenterna är tillförlitligt. Någon säger 

att, om gubben inte har märkt någon skillnad så kommer inte heller du som konsument att göra 

det. En respondent tycker att reklamfilmen känns relativt dyr. Och eftersom företaget har satsat 

mycket pengar både på filmen och på reklamtid i tv så måste den vara tillförlitlig. De skulle inte 

ha investerat så mycket pengar i reklamen om produkten inte hållit en bra kvalitet. Han säger att 

han inte sett märket Euroshopper investera så mycket pengar på reklam och menar att 

produkterna inte håller samma kvalité. Respondenterna ser ingen anledning till att Felix skulle 

ljuga i reklamen.  
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7.3.2 Den äldre generationen: 

 

”Man tror på den så till vida att man är beredd att testa den” Katarina 49 år.  

 

I stort sätt alla som varit med i våra undersökningar tycker att Felix reklamfilm är tillförlitlig. 

Flera upplever reklamen som traditionell och sann och därför upplever de att de kan lita på 

budskapet i filmen. De upplever det även positivt att Felix har ett alternativ till ketchupen som 

innehåller socker, speciellt på grund av den aktuella debatten kring socker och fetma. Ett par 

stycken anser att familjen i reklamen representerar kärnfamiljen i det svenska hemmet. Klockan 

är 18.00 och det är dags för middag, vissa känner igen miljön från sin uppväxt medan andra inte 

gör det. Respondenterna i denna grupp/kategori anser att tillförlitligheten stärks på grund av att 

Felix inte skryter om sin produkt. Istället för att säga ”vi är bäst” rätt ut så förmedlar de ändå det 

med hjälp av den smarta dialogen i reklamfilmen. Detta leder till att de inte bygger upp något 

motstånd vilket gör konsumenten mottaglig för argument av produkten. Respondenterna 

upplever att de ibland får en negativ inställning till vissa produkter och varumärken som 

”anstränger sig för mycket” i sin marknadsföring. Det är alltså inte alltid den som skriker högst 

som syns mest. 

 

7.4 Frågeställning 4: Köper generationerna produkter de har sett i en 

tv-reklam? 

 

7.4.1 Den yngre generationen:  

Även i denna fråga delar sig meningarna i gruppen. Flera respondenter hävdar bestämt att de 

aldrig har köpt en produkt de sett i en tv-reklam. I alla fall inte något som de kunde komma på 

vid undersökningstillfället. Någon medger att hon varit sugen på att köpa något hon sett i en tv-

shop reklam, men aldrig tagit steget längre och köpt varan. Sedan är det en grupp som är 

medvetna om att de har köpt något de sett i en tv-reklam. Även om de i vissa fall tyckt att 

reklamen varit töntig eller fånig så har de ändå fastnat för reklamen och sedan testat produkten. 

Flera i gruppen säger att de blir upplysta och medvetna om att produkter finns utav reklamen. 

Ibland frambringar reklamen en längtan efter en produkt som konsumenten inte upplevt att de 

behövt tidigare, reklamen skapar alltså ett behov. En respondent berättar att när han ser REA-

erbjudanden åker han oftast till butiken för att kolla upp mer om produkten, medan en annan 

säger att hon köpt en produkt som hon tyckt sett god ut i reklamfilmen. 
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7.4.2 Den äldre generationen: 

Antagligen, gör vi det omedvetet. En av respondenterna tittar på veckans erbjudanden och 

handlar det oftast sedan,  

 

”… där vet jag att jag har fastnat och gått på det. Jag köper en vara om det är ett erbjudande 

eller något speciellt ...” Eva 50 år. 

 

Yes diskmedel är ett annat exempel som tas upp i gruppen. Många säger sig veta att den är dryg 

för det har personerna i fråga hört så många gånger att de automatiskt vet att den är bra.  

 

”Min dotter har sett en produkt i reklamen och tjatat att jag ska köpa den för att den är jättebra, 

då har jag gjort det.” Lena 51 år 

 

Respondenterna i gruppen upplever att det är en kombination av att de tittar på reklamen och 

sedan uppmärksammar produkten i butiken, då blir det lättare att ta den välkända produkten, och 

allt som oftast blir det den produkten de tidigare sett i reklamen. Hellre ett välkänt varumärke än 

ett okänt. När respondenterna fått upp ögonen för en reklam där produkten är filmad i en 

glamorös miljö får de en positiv känsla för varumärket. Då tror de att det är en kvalitetsprodukt 

och när behovet sedan uppkommer att köpa en vara inom den genren så kan respondenterna till 

och med tänka sig att betala mer för den varan de sett i reklamen, just eftersom de tror att 

produkten är av bättre kvalitet. 

Den äldre generationen lockas av att köpa produkter som kan komma att underlätta deras vardag. 

Innan de upptäckte att produkten fanns hade de kanske inget behov av den men upplevde en 

sorts aha-upplevelse och lockas därmed att köpa den.  

Reklam för billigare produkter eller köp som räknas som lågriskköp är lättare att bli påverkad av 

då det inte spelar så stor roll om köpet motsvarar ens förväntningar eller ej. 

 

”Jag har inte gått på reklamen, men jag köpte produkten och testade den ändå” Eva, 50år. 
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8 Diskussion  

 

8.1 Frågeställning 1: Finns det någon skillnad i inställningen till tv-

reklam, generationerna emellan? 

 

I vår undersökning är skillnaden mellan generationerna i frågan om inställning till tv-reklam inte 

särskilt uttalad. Kanske hade vi sett en större skillnad mellan generationerna om vi hade haft ett 

större antal fokusgrupper.  

Det vi kan utläsa i resultatet är att den äldre generationen har en mer uttalad och en starkare 

negativ inställning till reklamen, en del deltagare uttrycker starkt sin avsky. Något som dock 

talar till dess motsats är att en annan deltagare i samma grupp kan känna avsaknad av 

reklamfilmspauserna när denne tittar på en kanal utan reklam. Detta är inte en direkt skillnad 

generationerna emellan utan en skillnad i den egna generationen men ändå väl värt att nämnas. 

Den äldre generationen har lättare att erkänna att de påverkas av reklam. Även om de vid 

undersökningstillfället inte kunde minnas något specifikt tillfälle då de köpt en produkt enbart 

för att de sett reklamen. Alla deltagare i gruppen var överens om att de någon gång fallit offer för 

reklammakarnas knep. En annan sak som de äldre nämner är att om tillverkarna av produkten i 

reklamen har den sortens ekonomi att de kan finansiera stora reklamkampanjer i tv, har de råd att 

spendera mycket pengar på kvalité. Tendensen att tänka i dessa banor ser man inte i den yngre 

generationen då de mer fokuserar på vad som levereras i budskapet i själv reklamen. De yngre 

tenderar att förlita sig på om reklamen känns tillförlitlig eller ej. Om fallet är så att varan skänker 

tillförlitlighet är den ett alternativ att ha i åtanke vid nästa inköp. 

Vi ser tydligt avskyn för reklamfilmer på tv i den äldre generationen men däremot lyser det 

påtagligt igenom att de yngre har ett visst intresse för reklam, de finner det underhållande och 

vill gärna hålla koll på om det kommer något nytt på marknaden, de vill vara uppdaterade medan 

de äldre respondenterna litar till det gamla traditionella. Valmöjligheten att byta kanal under 

reklamfilmerna tas mer tillvara på bland de äldre då de gärna ser över den övriga programtablån 

och inte alltid återvänder till det ursprungliga programmet. 80-talisterna däremot håller sig gärna 

kvar på kanalen under reklampausen, om de väl byter kanal är det inte säkert att de återvänder 

tillbaka till kanalen de först tittade på.  

Något som alla grupperna är överens om är att de kopplar en identitet till varan i reklamfilmen. 

Ger filmen ett positivt intryck blir varans identitet positiv. Också det som är välbekant och anses 

som stabilt i tillvaron har en benägenhet att representera det positiva. Detta kan vi placera in i vår 

modell och teorin om överföring av betydelser. Till exempel om ungdomarna i familjen alltid har 

sett Felix ketchup stå hemma i kylskåpet och sedan blir exponerade för en ny Felix ketchup via 

reklamen kommer denna att bli ett naturligt val vid nästkommande inköp. Detta kan då placeras i 

modellen. Reklamfilmen är marknadsföring av produkten och kan placeras i den vänstra spalten. 

Att Felix Tomatketchup alltid har funnits i hemmet passar in i den högra spalten, tillsammans 

skapar de båda kanalerna en högre påverkansgrad som resulterar i ett köp. 
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8.2 Frågeställning 2: Uppfattas budskapet i tv-reklamen av de båda 

generationerna? 

 

Båda generationerna uppfattar klart och tydligt vad Felix vill nå ut med genom sin reklam. I de 

yngre generationsgrupperna uppfattar inte alla enskilt budskapen i reklamfilmen, men 

tillsammans i gruppen kom dock alla budskapen fram. 

Den äldre generationen listade snabbt de budskap reklamfilmen tog upp och det fanns inga 

oklarheter. 

Budskapet att ketchupen nu finns utan socker med samma gamla smak är det som deltagarna 

tycker framgår tydligast. Den heta debatten om fett och socker i media som vi kan läsa om 

dagligen bidrar enligt deltagarna till att budskapet om sockerfri ketchup är det tydligaste.  

 

Enligt Kotler (2003) spelar marknadsföringen av produkter och tjänster in i det kommande 

införskaffandet av dessa. En tydligt marknadsförd produkt säljer bättre. Attraheras konsumenten 

av produkten/priset/platsen/promotionen och dennes ekonomi/teknologi/politik/kultur tillåter ett 

köp kommer köparen att inleda sin beslutsprocess.    

 

8.3 Frågeställning 3: Anser de båda generationerna att tv-reklamen är 

tillförlitlig? 

 

Här skiljer sig svaren inom fokusgrupperna, framförallt inom den yngre generationen. En kvinna 

i 20-årsåldern säger att hon tidigare provat lightprodukter och finner inte att smaken 

överensstämmer med samma produkt som innehåller socker. Därav dras slutsatsen att ketchupen 

inte har samma smak som innan och reklamen känns inte tillförlitlig. De övriga i gruppen 

refererar till att Felix är ett stabilt och välkänt varumärke som finns att hitta i varje Svensson-

familj landet över. Av den anledningen ser de ingen anledning till varför företaget skulle ljuga 

om sina produkter. Resonemanget går som följer att ska de inhandla en ny ketchup, varför då 

inte välja Felix som är välkänt och beprövat sedan tidigare, varför då inte välja en ketchup utan 

socker för att bidra till bättre hälsa. 

Återigen refererar vi till McCracken (2002) och hans modell över överföringar av betydelser. 

Påverkan kommer från två betydelsefulla håll som tillsammans ger köparen ett starkt argument 

att köpa just den specifika produkten. Påverkan kommer ifrån reklamfilmen på tv och från att 

Felix finns i varje Svensson-familj, den erbjuds när man köper korv i korvkiosken, ”alla” har den 

och det resulterar i att man själv köper den. 

 

Den äldre generationen är som tidigare nämnts intresserade av debatten om socker och fetma. 

Alla i den äldre generationen har barn och ser därför den sockerfria ketchupen som ett bra 

alternativ till nyttigare matlagning. Felix är även för dem ett välkänt och stabilt varumärke och 

deltagarna litar till reklamen att den är just sockerfri men med samma goda smak som innan. 
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De äldre resonerar också som så att ett inköp av ketchup är ett lågriskköp. Inköpet innebär ingen 

ekonomisk risk och beslutet kräver ingen stor informationsupphämtning (Kotler, 2003). Det i sin 

tur gör produkten värd att prova.  

Enligt våra respondenter så känner de igen sig i miljön som gestaltas i tv-reklamen. Det är en 

viss ironi i reklamen och en viss överdrift men ändå är det en tid som den äldre generationen 

säger sig förknippa med sin barndom. Igenkännandet i samband med Felix stabila varumärke gör 

att de känner mer för produkten, de litar på den mer.  

Det resonemanget leder oss in på Festingers (1957) teori: Social Comparison Theory. Den 

innebär att man som konsument påverkas antingen positivt eller negativt av en reklamfilm, detta 

leder till att man ser antingen positivt eller negativt på varan som marknadsförs i reklamfilmen. 

De äldre säger sig känna igen sig och det påminner dem, visserligen en aning överdrivet, om 

deras barndom. Känslan de får för varan är i detta fall positiv och en positiv inställning till 

produkten leder till ett köp. 

 

 

8.4 Frågeställning 4: Köper generationerna produkter de har sett i en 

tv-reklam? 

 

Ett lågriskköp är för ungdomsgenerationen svårt att motstå då det handlar om en chokladbit eller 

någon god mat. Att de sedan säger sig ha kraft att stå emot all tv-reklam, ser vi snabbt i 

resultaten att så inte är fallet. De säger sig ha motståndskraft gentemot reklamen de ser på tv:n 

och har en attityd som säger ”…att bara för att reklamen visas på tv, så ska minsann inte jag 

köpa produkten.” Om ungdomarna däremot har ett uttalat behov av en särskild produkt kan tv-

reklamen vara intressant då de upplever den som informativ. En 22-årig kvinna säger att hon kan 

tänka sig att köpa Felix ketchup utan socker, men att det i så fall inte skulle bero på att hon sett 

reklamen för den. Sedan säger hon att hon nog inte hade vetat att det fanns ketchup utan socker 

om hon inte sett reklamen. Vilket tyder på att hon har påverkats av reklamen. 
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Vår fråga om någon har köpt en produkt de har sett tv-reklam om svarar indirekt på vår fråga om 

de blir påverkade av tv-reklam. Ingen i den yngre generationen säger sig ha köpt en produkt de 

har sett reklam för på tv medans alla i den äldre generationen säger sig ha köpt en produkt enbart 

för att de har sett en tv-reklam för varan, de kan dock inte redogöra för vilken produkt eller vid 

vilket tillfälle men alla är övertygade att de gjort det någon gång. En kvinna från den äldre 

generationen säger att hon köpt en produkt enbart för att hennes 16-åriga dotter hade sett reklam 

om produkten på tv. Där vill vi påvisa det vi har tagit upp ovan i texten under tidigare forskning. 

Att ungdomar påverkar sina föräldrar, om detta skulle man kunna skriva en helt annan uppsats 

men vi tycker att det är viktigt att nämna då det påvisar att ungdomar blir påverkade av reklam 

och i sin tur påverkar sina föräldrar. En kvinna ur den äldre generationen hävdar att hon minsann 

inte har gått på reklamen för fläckborttagningsmedlet Vanish, men att hon köpt den ändå för att 

testa. Här anser vi att det tydligt visar på att hon har påverkats av reklamen. En annan kvinna i 

den äldre gruppen hävdar att hon aldrig minns någon reklam, den fastnar inte utan glöms helt 

bort just för att hon finner tv-reklam ointressant. När vi sedan visar vår reklamfilm säger hon att 

jo, den har hon ju sett, det kommer hon ihåg. Här menar vi att när kvinnan kommer till affären 

och ska köpa ketchup, så känner hon igen produkten från Felix eftersom hon har sett tv-

reklamen, hon kommer då att ha Felix som ett alternativ, eftersom den känns välbekant för 

henne, hon har sett den förut. Även om ingen vill erkänna det så påverkas alla av tv-reklamen, 

alla de som vi valt inkludera i våra fokusgrupper. Den äldre generationen trycker mycket på 

behovet, de menar på att om de har ett uttalat behov så är de mer öppna för förslag, de låter sig 

påverkas utan att vara kritiska mot vad de ser. Ser de ett erbjudande gällande en produkt som de 

behöver på tv-reklamen, väljer de denna produkt utan att jämföra liknande produkter och företag.   
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9 Slutsats 

Vi har med vår undersökning fått reda på i liten skala hur 80-talisternas samt deras föräldrars 

generation mottar tv-reklam. Vi har även fått veta deras inställning till tv-reklamen, vad de 

attraheras av när det gäller reklam på tv och om de köper produkterna som tv-reklamerna 

behandlar. 

Resultatet blev inte vad vi hade tänkt oss från början. Vi trodde att den yngre generationen skulle 

vara mer uppmärksamma på hur annonsörerna formulerade sig och lockade sina konsumenter att 

köpa deras produkter. Vi trodde att den yngre generationen skulle vara mer medvetna om 

reklammakarnas knep och inte svälja deras argument med hull och hår. Istället fick vi det 

bekräftat för oss att det var nästan tvärtom, att det var den äldre generationen som besatt dessa 

kunskaper. Vi hade bildat oss den uppfattningen att den äldre generationen skulle vara mer 

lättlurade och köpa alla produkter som sades vara bra i reklamen.  

En slutsats som vi kan dra av dessa undersökningar vi har gjort är att den äldre generationen har 

en negativ inställning till tv-reklam medan de yngre har en mer positiv inställning. När 

reklampausen inträder i tv-rutan är det ett tillfälle att besöka toaletten, koka kaffe eller ta sig 

något att äta. Båda generationerna anser att det ligger något fult i att bli påverkad av tv-reklam. 

Vi har en teori gällande detta, vi tror det har med människans fria vilja att göra. Blir man 

påverkad av någon annan att köpa en produkt som man själv inte kommit på att man behöver 

inskränker detta på ens fria vilja och ses då som något negativt. Det är inte fint att vara svag och 

falla för reklampåverkan, fin är den som är stark och kan stå emot. Trots detta ser vi tydligt att 

alla deltagande respondenter blir eller har blivit påverkade av tv-reklam. Denna påverkan skulle 

gå att generalisera om man utförde undersökningarna på ett antal större fokusgrupper under en 

längre tidsperiod.  

Om vi summerar det hela har vi kommit fram till att båda generationerna blir påverkade av tv-

reklam, vilket emellanåt slutar i ett köp eller högre medvetande om de olika produkterna på 

marknaden. Den äldre generationen är mer kritiska mot reklam jämfört med ungdomarna. De 

äldre vet att reklamen påverkar dem och hur den gör det. Ungdomarna däremot tror sig kunna stå 

emot reklamens påverkan och ser inte att de snubblar och fastnar i reklammakarnas fällor 

omedvetet. Den negativa inställningen till reklam är genomgående i alla fokusgrupper. 

9.1 Förslag på vidare forskning 

Tv-reklam utvecklas ständigt och det gäller för reklamskaparna att hänga med i vad 

konsumenten uppmärksammar. Vi vänjer oss fort vid reklam och behöver ständigt något nytt för 

att det ska fastna och vara det vi kommer ihåg. Det skulle fungera utmärkt att göra samma 

undersökning som vi gjort men på ett större antal fokusgrupper för att kunna generalisera i 

frågorna. Vidare skulle vi finna det intressant att utgå ifrån reklammakarnas och företagens 

perspektiv istället för konsumenternas som vi gjort i denna undersökning. I och med det 

uppkommer det en möjlighet att jämföra de båda sidorna.  
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1. Bilaga pilotundersökning (sammansatt) 

Felix Ketchup – den utan socker 

 

Frågor innan reklamen visats 

 

Uppmärksammar du tv-reklam? 

Minns du någon gång då du påverkats av en tv-reklam? 

 

Vilket märke köper du när du köper ketchup? 

Vad påverkar ditt val av ketchup? Smak, nyhet, pris, reklam? 

Minns du att du sett någon reklam för Felix Ketchup? 

Vad tyckte du om denna? 

 

Frågor efter att reklamen visats 

 

Kommer ni ihåg att ni har sett reklamen tidigare? 

 

Vad tycker ni om reklamen? Bra/dålig? Känslor, tankar, reaktioner? 

Vad får ni för känsla av reklamen? positiv eller negativ? Dyrt/billigt, hög/låg kvalitet? 

 

Tycker du att reklamen sticker ut bland andra?  

- att du skulle uppmärksamma den under en reklampaus. 

 

Tror du att du påverkas av reklamen? 

mer pga att det är en tv-reklam? 

Vad vet du påverkar dig? 

 

Minns du någon gång då du påverkats av att köpa en produkt du sett i en tv-reklam? 

 

Vad är budskapet i reklamen? Att det är sant vad man säger om produkten? 

Har du använt produkten i reklamen? 

Märkte du någon skillnad i smaken? 

 

Får reklamen dig att vilja testa produkten? 
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Vad får du för känsla av varumärket?  

 

Gör reklamen att du får en annan syn på Felix än vad du hade tidigare? 

 

Vad skulle du ändra i reklamen? 

 

Vet du vad Felix säljer för övriga produkter? 

 



 

 

41 

 

2. Bilaga, intervjuguide, Frågor till fokusgrupper – Felix ketchup 

 

Frågor innan vi visat reklamen: 

Uppmärksammar du tv-reklam? 

Vad är det du uppmärksammar? 

Byter du kanal under reklamen? 

 

Har du någon gång köpt en produkt på grund av reklamen? 

Vad var det i reklamen som fick dig att köpa produkten? 

 

Minns du att du sett någon reklam för ketchup? 

 

Frågor efter att vi visat reklamen: 

Kommer ni ihåg att ni sett reklamen tidigare? 

Bra/dålig 

Känslor, tankar, reaktioner 

Positiv/negativ 

 

Har du använt produkten i reklamen? 

 

Får reklamen dig att vilja testa produkten? 

 

Vad får du för känsla av varumärket? 

dyrt/billigt 

hög/låg kvalitet 

 

Vad tycker du är budskapet i reklamen? 

 

Tror du på budskapet i reklamen? 

Är reklamfilmen tillförlitlig? 

 

Lista tre övertygande argument från reklamfilmen som ska få konsumenten att köpa produkten? 

 

Vad skulle du ändra i reklamen för att göra den mer säljande? 
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Vad skulle du ändra i reklamen för att göra den mer tydlig? 

serie, könsrollerna, teaterrollerna, gestaltning av flaskan gentemot omgivningen 
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3. Bilaga 
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