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Abstract 
Idag är ett inkomstbortfall ett faktum för de personerna som
är aktiva och försöka jobba och tjäna pengar på YouTube.
Detta på grund av att reklamen som visas i klippen anses
som störande och blockeras med hjälp av applikationer som
sorterar  bort  dessa  från  klippet.  Tanken  med  den  här
uppsatsen har varit att undersöka intresset bland personer
mellan 14-30 år för en alternativ lösning till att visa reklam
på YouTube. En lösning som baseras på att användaren ser
på  två  till  tre  klipp  för  att  få  en  fiktiv  “valuta”  som
användaren kan använda för att skippa de reklamerna som
denne vill hoppa över. 

För att nå ett resultat så undersöktes intresset bland de som
skapar innehållet, YouTubers, och de fick uttrycka sig om
vad  det  tyckte  om  idén.  Den  andra  gruppen  som
undersöktes var personer runt 17-18 år som antas är en stor
del  av  de  som  tittar  på  innehållet  hos  två  av  de
vinstdrivande  kategorierna  vloggar  och  spelvideos.
Resultatet påvisade att ett intresse finns hos de som deltagit
men  reklamens  negativa  effekt  påverkar  intresset.
Slutsatsen  som  kan  dras  av  resultatet  är  att  det  den
alternativa metoden inte är att förkasta utan bör optimeras
och undersökas ytterligare.
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1. Inledning
De som skapar klipp och är de som försöker tjäna pengar på sina klipp benämns i 
uppsatsen som en YouTuber. Detta inledande kapitel behandlar problemområde, 
syfte, målgrupp och slutligen preciserad problemformulering med två specifika 
frågor som detta arbete besvarar.

1.1 Problemområde

Idag är det många på internet som försöker livnära sig på att göra videos som 
sketcher, dagliga videos om deras vardag, videos när de spelar spel,etc. 
Möjligheterna för innehållet är stort. Syftet för de flesta av dessa YouTubers är att 
få så många visningar som möjligt. Om man får många visningar så innebär det 
att chansen att en reklam visats under deras video är stor. En reklam som 
genererar en inkomst. Men många idag tycker inte det är värt sin tid att titta på 
reklamen på internet, inte bara YouTube, och installerar då programvara som 
blockerar denna (An, 2016). Detta innebär en inkomstförlust hos de som gjort 
klippen och företaget som tillhandahåller videotjänsten. Dessutom innebär det att 
de som försöker försöker göra reklam inte får sin reklam visad och kan då förlora 
intresset av försöka visa upp sig på denna plattform.

I och med att allt fler använder sig av reklamblockerare på sin dator, är tjänsten 
även eftertraktad på andra plattformar så som telefoner och annan teknik som är 
kapabel till att spela upp videoklipp från YouTube. Även om Lee et al. (2016) 
påstår att det inte skulle förväntas finnas så många tjänster för reklamblockering 
på mobiltelefoner i slutet på 2016 så existerar de ändå och kan vara på 
frammarsch. Det som driver folk att använda blockering är för att undvika en 
negativ upplevelse på en videotjänst. Oftast när man vill titta på något snabbt eller
visa någon något snabbt så används idag mobilen, och visas innehållet inte snabbt 
blir användaren irriterad. Här finner man den största nyttan av ett alternativt sätt 
att visa reklamen på, att få användarna att finna sig i ett godtyckligt sätt att bli 
utsatt för reklam och då förhoppningsvis undviker användarna att använda sig av 
en reklamblockeringstjänst på t.ex. telefonen. (Se särskilt sidan 12 i An, 2016, 
rapport.)

Samtidigt som det är ett problem för YouTubers är det också ett problem för dem 
som brukar tjänsten. Om de inte kan påverka reklamen som visas för dem på 
något vis ökar frustrationsnivån vid användningen av tjänsten vilket ge en negativ 
upplevelse. (Pashkevich et al. 2012).

1.2 Syfte och Målgrupp

Syftet med uppsatsen är att undersöka intresset för en alternativ lösning till det 
nuvarande sättet att visa reklamen hos både de som tittar och de som skapar. 
Youtube består av mycket material men en stor del av dem som tjänar pengar är 
“vloggar” (videobloggar) och spelvideos (klipp på person/personer som spelar 
spel). Målgruppen kommer vara Youtube, tjänster och företag som visar reklam på
sina hemsidor eller applikationer på liknande vis som YouTube's nuvarande 
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annonseringsmetod och därför eventuellt kan förbättra sin marknadsföringstjänst 
eller få en mer positiv användarupplevelse.

1.3 Problemformulering
Det den här undersökningen ska besvara är om intresse finns för en alternativ 
metod till att framföra reklam på. Den ska besvara om intresset existerar för en 
lösning som baseras på att en användare får belöning när denne tittar på en 
reklamsnutt. Belöningen skulle vara i form av en slags fiktiv valuta som 
möjliggör man kan “betala” för att kunna hoppa över reklamen.
Frågor som ämnas besvaras:

1. Finns det något intresse för den lösningen bland YouTube-användare?
2. Vad tror YouTubers om idén?

För att begränsa undersökningsgruppen för föreliggande studie sattes dessa 
kriterier upp: personer runt 14-30 år som kan tänkas titta på videokategorierna 
vlogg och spel på videotjänsten YouTube.com.
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2. Litteraturgenomgång
I det här kapitlet berörs YouTube's olika annonstyper, TrueView d.v.s YouTube's 
sätt att presentera reklam på men också reklamblockerare och YouTube Red. 
Inledningsvis redovisas information från YouTube, och senare i kapitlet redovisas 
diskussionen i litteratur kring internetreklam.

2.1 “The Most Hated Online Advertising Techniques”

En undersökning från 4 Juni 2017 av Therese Fessenden på Norman Nielsen 
Group, NNG. Där har Fessenden har undersökt vilka annonseringsmetoder 
användare ogillar mest. I undersökningen så har Fessenden utgått från två 
plattformar(Fessenden, 2017), dator (desktop) och mobil (mobile). Resultatet 
påvisade att det inte fanns någon reklam som ansågs positiv utan bara mer eller 
mindre negativ än andra som beskrivs i undersökning så här:

“None of the ad types were particularly liked: the lowest average rating 
was 3.81 (just barely better than the neutral point of 4) — that is, most 
people did not indicate positive affect for any ads, but rather ambivalence 
toward certain advertisement types.” (Fessenden 2017, Rubrik: 
Methodology)

I mängden av olika annonsmetoder som undersökningar har med så finner vi två 
relevanta för den här uppsatsen: 
“Prevideo (no skip)” och “Prevideo (with skip)”. Prevideo (no skip) innebär att 
innan videoklippet spelas upp så visas en reklam som ej går att hoppa över och 
denna testades bara på mobil. Prevideo(with skip) är alltså som den innan fast 
man kan hoppa över reklamen och denna metod testades endast på dator.

Användaren fick sätta på skala mellan 1 (Strong Like) och 7 (Strong Dislike) och 
bland dessa 14 så hamnade prevideo(with skip) på 11:e plats med en poäng på 
4.79 (Fessenden 2017, Rubrik: Most Hated Advertisements on Desktop) och 
motsvarigheten på mobil, som ej var överhoppningsbar, hamnade på 3:e plats av 9
men en poäng på 5.7 (Fessenden 2017, Rubrik: Most Disliked Ads on Mobile).

Här kan vi alltså tolka resultatet som att dessa nödvändigtvis inte är den sämsta 
annonstypen men fortfarande något som användaren uppfattar som negativt och 
bör se över andra alternativ.

2.2 Annonstyper på YouTube

De typer av annonser som är relevanta för uppsatsen som YouTube.com idag 
använder sig utav är videoannonser som går att hoppa över, icke 
överhoppningsbara videoannonser, mellanannonser och bumper-annonser 
(YouTube Creators Academy, u.å).
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2.2.1 Överhoppningsbara videoannonser

Denna annonsform är den som kan hoppas över efter 5 sekunder och är för
tillfället den enda annonsformen som är inkomstbringande på alla enheter, 
dock måste tittaren se 30 sekunder eller till slutet av reklamfilmen för att 
ge inkomst. Denna är den vanligaste annonsformen och kan infogas före, 
under och efter.

2.2.2 Icke överhoppningsbara videoannonser

Denna annons kräver att användaren tittar på hela reklamfilmen som är 
minst 15 sekunder. Denna kan också användas under, före och efter 
huvudklippet men ger endast inkomst per sett reklamklipp på laptop, 
stationär dator och mobila enheter.

2.2.3 Mellanannonser

Den här annonsformen kan endast tillämpas på klipp som är 15 minuter 
eller längre och detta för att efterlikna TV formatet för att t.ex. kunna ta in 
reklampauser där det passar in i klippet som vid övergångar i klippet. 
Inkomst ges endast från sedd reklam på laptop, stationär dator och mobila 
enheter.

2.2.4 Bumper-annonser

Liknande annonsform som icke överhoppningsbar anpassad för mobil och 
är därför upp till 6 sekunder långa för att inte ta för mycket bandbredd och
ses därför som lättviktig annons så kallad lightweight.

2.3 TrueView - Att låta användaren bestämma
År 2010 började YouTube.com att använda sig av ett nytt sätt att framföra reklam 
på, nämligen TrueView som innebar att användaren kunde bestämma efter 5 
sekunder om denne ville fortsätta se reklamen eller inte. Detta sätt att visa 
reklamen på tedde sig riktigt populärt och från 2012 är 70% av reklamen på 
YouTube.com är en överhoppningsbar reklam (Pashkevich et al. 2012). 
De drivande faktorerna för det här formatet var att man ville förbättra 
användarnas upplevelse och undvika konsekvenser som att användare lämnade 
sidan.(Pashkevich et al. 2012).

I undersökning gjord av Pashkevich et al. (2012) så hade undersökningen 
utformats så att fyra olika grupper undersöktes: en kontrollgrupp, en grupp utan 
reklam, en med videoannonser och en utan överlagringsannonser d.v.s banderoller
i klippet, den sistnämnda rör inte denna uppsats. Resultatet i gruppen utan 
videoannonser påvisade att tiden som spenderades på att titta på klipp ökade med 
3.8%. Den gruppen med överhoppningsbara videoannonser ökade tiden som 
spenderades att titta på klipp med 1.2% och sänkte det negativa intrycket med 
30%. Pashkevich et al. (2012) skriver efter ett resonemang om “lost watchtime 
relative to status quo” and “penalty when [watchers] were forced”:

”In other words, from the perspective of lost watch time, the skippable in-
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stream video advertising format was roughly eight times better than the 
traditional one. ”(Pashkevich et al. 2012, s. 68)

Det är alltså tydligt att reklam som är överhoppningsbar ger användaren en positiv
upplevelse. Mer stöd för detta påstående återfinns i samma artikel av Pashkevich 
et al. (2012) där en deltagare i undersökningen hade svarat så här i fritext: 

”Usually if an ad is interesting or relevant I will not use the skip feature 
because I’m genuinely interested in the content of the ad but if it is neither
relevant nor interesting, then I don’t feel like I should be forced to watch 
the duration of a lame ad.” (Pashkevich et al. 2012, s. 67)
 

och en annan deltagare hade svarat: 

”The ads that I can’t skip through before watching a video are incredibly 
irritating. The other ads are tolerable but it’s very frustrating when I’m 
trying to show a friend a video and we have to wait two minutes just to 
watch it. ”(Pashkevich et al. 2012, s. 68)

Här ser vi att användare inte vill tvingas till att titta igenom en reklam som varken
är intressant eller har med videoklippet man vill titta på att göra och dessutom inte
får sin video presenterad direkt utan också måste vänta på en reklam för att videon
ska starta. Dessa citat kan relatera till artikeln av An (2016) där 51% av de 
tillfrågade höll med påståendet “It is my internet experience and I want to be in 
control of it”, dock gäller frågan om reklam generellt på internet men kan ändå 
vara relevant i kontexten av uppsatsen.

Om vi då kopplar ihop dessa användares åsikter till där Pashkevich et al. (2012) 
påstår att TrueView har minskat den negativa påverkan av användarupplevelsen: 

”In fact, YouTube’s TrueView in-stream video advertisements appear to 
have succeeded in substantially reducing the negative user impacts of 
online advertising without sacrificing the value of such advertisements to 
advertisers.”(Pashkevich et al. 2012, s.71)

Pashkevich et al. (2012) säger också:

”Finally, giving users the choice to view (or not view) may actually 
increase this advertising effectiveness by engaging users in the advertising
process. In this way, empowering users to choose the advertisements they 
watch online need not come at the cost of advertiser value but actually 
appears to serve the interests of advertisers and content owners and 
users.”(Pashkevich et al. 2012, s.71)

Och av detta påstående kan slutsatsen dras att om användaren får bestämma över 
vilken reklam som det kan få visad för sig så gynnar detta både användaren och 
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företaget.

2.4 Reklamblockerare

En reklamblockerare är ett program som har ett självförklarande namn: den 
blockerar reklam. I detta fallet blockeras reklamen i webbläsaren med hjälp av ett 
sådant program. Reklamen blockeras på sådant vis att bilder, delar av en hemsida 
eller reklam i videoklipp på t.ex. YouTube filtreras bort (AdblockPlus, u.å).

I Juli 2016 gjordes en undersökning av hubspot research som sponsrades ideellt 
av organisationen AdBlock Plus; se An (2016). Den gick ut på att föra en statistik 
över vilken sorts reklam som användare stör sig av på internet och inte bara 
videoreklam som den här uppsatsen berör.

Resultatet som berörde YouTube från denna studie visade att 57% inte tyckte om 
reklamen på YouTube enligt första grafen på sidan 4 i An’s rapport. Under samma
rubrik finns ytterligare en graf som påpekar 34% procent som starkt håller med 
och 49% som håller med på påståendet “Not all ads are bad, but I want to filter 
away the really obnoxious ones”.

2.5 Från Inkomstförlust till YouTube Red

I och med framväxten av reklamblockerare har intäkten för de som håller på med 
YouTube påverkats påstår en av de största inom YouTube-världen, Felix 
“Pewdiepie” Kjellberg, i sin blogg. Han gjorde en undersökning i form av ett 
röstningsformulär på twitter.com där han frågade hur många som använder sig av 
en reklamblockerare och då har 40% svara ja och 60% nej. Kjellberg (2015) säger
sig stödja resultatet då han skriver:

 ”I can also confirm with my own Google statistics that, that 40% is a 
correct estimate. ”(Kjellberg, 2015)

Google Statistics är alltså ett verktyg som följer upp med statistik på hans egna 
YouTube-kanal.
Kjellberg skriver också så här angående resultatet av sin undersökning:

”It’s a number that has grown a lot over the years, from roughly 15-20% 
when I started. And it’s not unlikely that it will keep growing.What this 
means is that YouTubers lose about 40% of their ad income.” (Kjellberg, 
2015)

Teoretisk sett har Kjellberg rätt men som nämnts ovan om YouTube's 
annonsformat så måste man användaren se färdigt ett överhoppningsbart 
reklamklipp för att generera en inkomst för YouTubern. Om det enda man använt 
sig av var icke överhoppningsbara reklamklipp så skulle en 40% intäktsförlust 
kunnat ske och för att inte dementera Kjellbergs påstående så kan man alltså se att
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en viss inkomst förlust sker. Kjellberg (2015) anser YouTube Red är YouTube's 
försök att kontra dessa reklamblockerare. Kjellberg påstår att:

”YouTube Red exist largely as an effort to counter Adblock. 
Using Adblock doesn’t mean you’re clever and above the system. 
YouTube Red exist because using Adblock has actual consequences.” 
(Kjellberg 2015)

Kjellbergs inlägg på sin blogg är en reaktion på YouTube’s avslöjande 2015 om 
sin nya tjänst YouTube Red (YouTube Blog, 2015). Denna tjänst tillhandahåller 
bland annat ett reklamfritt YouTube, inkluderar en musiktjänst dvs. Google Play 
Music, spara videos för offlineanvändande, spela klipp medan mobilen är låst och 
att man kan välja att endast lyssna på ljudet från ett klipp.

Hittills har tjänsten endast släppts i Australien, Sydkorea, Mexiko, Nya Zeeland 
och USA (YouTube Hjälp, u.å) och ingen riktigt statistik har kommits över när 
uppsatsen skrevs.

2.6 Sammanfattning

Som framgått av detta kapitel har missnöjet över vissa reklammetoder lett till 
allmän användning av reklamblockerare. Denna utveckling kan förstås vara 
problematisk för både företag och YouTubers. Pewdiepie har för ett par år sedan 
diskuterat det här utförligt.

Försök att kontra dessa blockerare är dels YouTube.com's funktioner för att låta 
tittare hoppa över viss reklam och dels betaltjänsten YouTube Red. Trots detta 
använder sig många fortfarande av reklamblockerare. Lösningen som ämnas 
undersökas i den här uppsatsen baserar sig på resultatet ovan, dvs. att användaren 
gillar att ha kontroll över vilken reklam som visas. Användaren vill slippa reklam 
när denne vill visa något snabbt. Hur detta undersök förklaras i nästa kapitel 
(själva prototypen beskrivs i avsnitt Alternativ lösning - prototyp).
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3. Metod

3.1 Översikt
För att kunna besvara frågeställningen så kommer en enkät skickas till YouTubers 
om möjlighet och intresse som kan tänkas finnas för idén om skippa reklaminslag 
med fiktiv “reklamvaluta” som användaren kan tjäna in genom att se på reklamen.
Dessa intervjuer skall ske i form av en enkät där de besvarande får svara på tre 
frågor. Annan empiri som ska samlas kommer vara kvalitativ genom fokusgrupp 
med personer intressanta för undersökningen.    

Inom dessa ramar faller en grupp som generellt kan ses som 
innehållskonsumenter på YouTube som framför allt tittar på två av de 
inkomstdrivande kategorierna vloggande och spelvideos. Den grupp som den här 
undersökningen ämnas undersöka är personer mellan 14-30 år.

Anledningen till att fokusgruppsmetoden användes var för att det är ett lämpligt 
sätt att undersöka intresset på produkter och tjänster bland kunder och användare.

3.2 Mejlintervju med YouTubers
Öppna frågor där de intervjuade själva får beskriva i ord vad de själva tycker om 
lösningen med belöningssystem och sedan jämföra denna lösningen med den 
nuvarande. I mejlet har lösningen beskrivits innan frågorna tas upp.

Frågorna som har ställts är dessa:

Lösningen innebär att när man som användare tittat på 3-5 reklamklipp så får 
man ett mynt. Dessa mynt kan man samla på sig för att sedan välja valfritt 
reklamklipp att hoppa över på bekostnad av ett mynt. Det jag skulle vilja är att du
skulle kunna besvara några frågor.

Fråga 1. Vad är din/era åsikter om idén nämnd ovan angående en slags 
"skippvaluta"?
Fråga 2. Tror du/ni att den här idén skulle uppskattas mer av era tittare än 
YouTube's nuvarande metod?

Fråga 3. Vad tror du/ni om man jämför de nuvarande sätten att ha reklam i 
videos med den som nämns ovan. Vilka fördelar eller nackdelar ser du/ni?
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YouTuber Kategori Datum förfrågan Datum svar

YT1 Spelvideos 2017-05-18 Inget svar

YT2 Vlogg 17-05-18 Inget svar

YT3 Vlogg 17-05-18 Inget svar

YT4 Spelvideos 17-05-18 Inget svar

YT5 Vlogg 17-06-09 Inget svar

YT6 Vlogg 17-06-09 Inget svar

YT7 Vlogg 17-06-21 17-06-25

3.3 Fokusgrupp
Undersökningen genomförs på så vis att en inledande beskrivning hur lösningen 
är utformad presenteras sedan presenteras en prototyp av lösningen och sedan 
besvara några frågor enskilt för att sedan diskuteras i grupp. Efter detta 
presenteras YouTube's nuvarande annonsformer som nämnts ovan i uppsatsen och
återigen besvaras några frågor enskilt för att sedan diskuteras. 

För att se till att ha hög validitet och reliabilitet så ska först enskilda åsikter 
samlas in före gruppen diskuterar gemensamt för att se hur de enskilda åsikterna 
skiljer sig från den gemensamma åsikten som kan bildas när lösningen diskuteras.
Samtidigt får frågorna som ställs inte formuleras på ett sådant sätt att frågan i sig 
inte försöker styra deltagaren att svara på önskat sätt. Därför så ska frågor och 
svar i den här undersökningen formuleras på så neutralt sätt som går. Och för att 
undvika att användarna börjar jämföra den alternativa lösningen för fort med 
YouTube's redan existerande direkt så presenteras den alternativa lösningen först 
och så diskuteras endast lösningen i första diskussionen för att sedan i andra 
diskussionen jämföras med YouTube.com.

3.4 Inbjudan till fokusgrupp

Så här presenterades inbjudan fokusgruppen

Alternativ lösning till att visa reklam på YouTube

Detta är en inbjudan till en gruppintervju där du och några andra
personer ska få se en alternativ lösning till att visa reklam på och
sedan jämföra med YouTube’s sätt att visa reklam på. Resultatet av
intervjun är tänkt att bearbetas och presenteras i min uppsats som
handlar om intresset av denna lösning. 
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Tiden är uppskattad till 30-40 minuter.

Först sker en presentation av lösningen efter vilken ni får svara på
frågor enskilt på ett formulär och sedan sker en gruppdiskussion
om lösningen.

Efter detta presenteras YouTube’s annonsformer och så ombeds ni
återigen att svara enskilt på ett formulär och sedan övergår vi till
en  gruppdiskussion  där  vi  ställer  den  alternativa  lösningen  mot
YouTube’s lösning.

Med vänlig hälsning,
Joakim Wallroth

3.5 Enkät använd under fokusgruppen(erna)

Ålder:              Kön: 

Alternativ lösningsmetod:
1. Vad tycker du om idén?

Mycket Bra - Bra - Neutral - Dålig - Mycket Dålig
Motivering:

2. Ser du några fördelar och nackdelar med den här lösningen?
Fördelar                                               Nackdelar
… ...
… ...

Jämförelse med YouTube
Idag använder sig YouTube av reklam som går att hoppa över innan eller efter 5 
sekunder genom att klicka på en knapp med texten “Hoppa över annons” och så 
existerar reklam som inte går att hoppa över (reklam på minst 15 sekunder). 
Dessa reklamer kan spelas upp innan, under eller efter klippet. 

1.  Vad är din ställning till den alternativa lösningen med belöningssystemet 
nämnt ovan med YouTube's nuvarande lösning?
Mycket Bättre - Bättre - Neutral - Sämre - Mycket Sämre
Motivering:
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3.6 Alternativ lösning - prototyp 

Lösningen som presenteras för fokusgruppen är gjord med hjälp av HTML, CSS 
och JavaScript. Koden är uppbyggd så att när klippet spelas upp så presenteras ett 
reklamklipp, efter det spelas klippet upp tills ca 30 sekunder  och därefter spelas 
samma reklamklipp upp men då har man ett ”mynt”. En text som ligger över 
klippet beskriver att man kan spendera myntet för att hoppa över reklamen. 
Textrutan presenteras som klickbar med en muspekare som ser ut som en hand 
som pekar med pekfingret. Texten och lådan blir tydligare när man för 
muspekaren över.
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Figur 1. Steg 1: Innan man trycker för att spela upp klippet

Figur 2. Steg 2: Första reklamen visas och man har 0 mynt.
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Figur 3. Steg 3: Reklamen spelas upp igen och man har nu ett mynt att spendera



4. Genomförande och resultat

Här presenteras genomförandet av enkätundersökning om YouTubers och 
fokusgruppens enkäter och gruppintervju. I enkätdelen kommer varje fråga behandlas 
och sammanfatta svar och tankar från deltagarna.

4.1 Enkätundersökning om YouTubers
1 av 7 personer har svarat, varav den enda som svarat gjort några vloggar men 
fokuserat på andra videotyper och driver en egen YouTube-kanal, dock visar hen 
ingen reklam på sina videos. Så här har YT7 svarat på frågorna:

1. Jag tror att en skippvaluta skulle kunna vara en bra idé. Dock tänker jag att det
också kan innebära fler frågeställningar: En reklam på Youtube är inte bara en 
generisk längd. Du har allt från korta 5-sekundersreklamer till 30-
sekundersreklamer och även fullängdsreklamer på någon minut eller två. Hur 
mycket är ett mynt värt? Om det är värdefritt (alltså att alla reklamer kan betalas
med just ett mynt) så kommer det ju innebära att folk spenderar mynten enbart 
på långa reklamer t.ex.

2. Jag tror nog att skippvalutan skulle bli poppis bland tittarna. För min egen del, 
som både konsument och kreatör så tycker jag att den största skillnaden mellan 
skippvalutan och dagens system är valet av vilken reklam man väljer bort. 
Mängden reklam som du möts av kommer nog inte vara särskilt mycket mindre 
eller större, men du skulle då ha ett aktivt val att välja bort viss typ av reklam, 
antingen p.g.a. längd eller innehåll.

3. Dagens system är inte perfekt - men det är mycket bättre på Youtube än på 
t.ex. TV4Play, eller liknande. På andra playtjänster/videotjänster med reklam så 
är det omöjligt att klicka sig förbi reklam, och det är i mycket större sjok. 
Skippvalutan har fördelen med det aktiva valet, men i övrigt har jag svårt att se 
att mängden reklam skulle skilja sig avsevärt. Varje video som man ser på 
Youtube idag har inte reklam på sig (dels p.g.a. om kanalen har reklam aktiverat 
eller inte, men också p.g.a. slumpen) och därmed tror jag att mängden är ganska
lika. Nackdelen med dagens system är för mig mer kretsande kring hur mycket 
en kreatör tjänar på att "störa" sina tittare. Nackdelen med en skippvaluta är att 
folk skulle välja bort längre reklamer, och sen klicka sig vidare på alla reklamer 
som antingen är 30 sekunder med en "skip-knapp", eller vänta ut de som enbart 
är 5 sekunder långa.
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4.2 Fokusgrupp

Fokusgruppen genomfördes på sånt vis att alla deltagarna fick sätta sig runt ett 
bord för att kunna se datorskärmen och fick den alternativa lösningen presenterad 
för sig, fick sedan besvara den enskilda enkäten och diskuterade sedan i grupp. 
Samtalet spelades in med deltagarnas muntliga tillåtelse för att kunna öka 
korrektheten i svaren. 

4.2.1 Enkäter

4.2.1.1 Fråga ”Vad tycker du om idén?”

Svaren presenteras i en tabell. 2 av 6 motiverade men resten valde att inte 
motivera sitt svar. Antagandet är att de motiverade sitt svar genom fråga 2.

Ålder Kön Svar Motivering

17 Kvinna Dålig Känns lite osmidigt och liknar redan vad
som finns.

18 Man Neutral Blir en fördel för de som tjänar pengar på
det men inte för ”konsumenten”

18 Man Neutral Inget svar

17 Man Neutral Inget svar

17 Kvinna Mycket Bra Inget svar

17 Kvinna Mycket Bra Inget svar
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Figur 4. Illustration av fokusgruppen.



4.2.1.2 Fråga ”Ser du några fördelar och nackdelar med den här 
lösningen?”

Ålder Kön Fördelar Nackdelar

17 Kvinna Skippa reklam man verkligen inte 
gillar. Kul med belöning.

Känns liknande det som redan 
finns. Man måste ändå kolla 
reklam för att få mynt. 
Osmidigt system

18 Man Man kan välja vad man 
personligen vill se. Det är en 
metod som ser till att företagen 
tjänar pengar.

Kan inte skippa alla reklamer 
vilket man kan i nuläget. t.ex. 
med Adblock eller det faktum 
att det efter cirka 6 sekunder 
kommer upp en ruta som gör att
man kan skippa videon.

18 Man Roligt att få mynt. Det borde väl bli lika mycket 
reklam ändå, eftersom de 
reklamerna man skippar borde 
inte behöva visas ändå.

17 Man Det spar tid. Det gynnar den som 
kollar mycket på youtube för man 
kan kolla reklamen i början för att 
sedan inte behöva under en längre 
period.

Om man betalar med mynt 
finns det risk att företag blir 
utan.
Kollar man endast en/två 
videos så fyller det ingen 
funktion

17 Kvinna Man slipper kolla på reklam 
genom ett smart betalningssystem.

Inga specifika nackdelar 
förutom att folk skulle vända 
sig till andra system.
Man ”måste” kolla på reklamer 
man inte vill se på.

17 Kvinna Bra för företagen, blir en ”kul 
grej” att titta på reklam.

Tråkigt att kolla reklam.
Man kanske skiter i att kolla 
helt istället och orsakar 
youtubern att gå ner i visningar.
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4.2.1.3 Fråga ”Vad är din ställning till den alternativa lösningen med 
belöningssystemet nämnt ovan med YouTube's nuvarande lösning?”

Ålder Kön Svar Motivering

17 Kvinna Neutral Folk kan ha svårt med förändring som då leder till 
kritik men vissa t.ex. dom flesta ungdomar skulle 
säkert tycka det är kul då man som sagt från en 
”belöning”.

18 Man Bättre Detta system ser till att man inte behöver kolla på 
reklam i 3 minuter för att sedan se en video som vara
i 7 sekunder. Sedan vet jag inte hur detta påverkar 
ekonomin för företaget.

18 Man Neutral Om de reklamerna som var 5 sekunder fortfarande 
visades ibland är det bra. Man borde kunna välja om 
man vill se 5 sekunder eller 15 sekunder och sen få 
ett mynt. Typ 5 mynt gör att man blir reklamfri i 6h.

17 Man Bättre Det skulle under de här förutsättningarna fungera 
bättre d.v.s. att man kan kollar på ett reklamklipp i 
början av videon för att sedan kunna ”betala” sig 
vidare från eventuell reklam i mitten av det valda 
klippet.

17 Kvinna Bättre Bättre eftersom det blir mindre reklam för tittaren. 
Man kan dessutom välja vilka reklamer man kan 
tänka sig kolla på. Då behöver man inte bli störd mitt
i klippet av reklam.

17 Kvinna Neutral Kan leda båda vägarna antingen får YouTubern 
mindre visningar eller så får företagen mer rullning.
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4.2.2 Gruppintervju
Gruppen började gruppintervjun att diskutera fördelar och nackdelar med 
lösningen utan att jämföra YouTube. De flesta tyckte att en positivt aspekt var att 
man får belöning för att titta reklam. En deltagare tror att det är mer relevant 
bland ungdomar, att äldre som inte tittar på klipp på internet inte ser någon 
mening med systemet och skulle vara med lockande bland ungdomar och en 
annan tyckte att det passa barn. 

En annan deltagare påpekade att man då skulle kunna sätta sig och titta på klipp 
med reklam jättelänge så kan man spara upp mynt så man inte behöver se någon 
reklam på jättelänge. Detta ledde till att en deltagare tog upp att reklamskaparna 
då får fokusera på att försöka göra mer lockande reklam som man faktiskt vill titta
på. En deltagare tog upp att han tror att anledningen till att det inte lockar de flesta
så mycket är att man som personer inte vill genomgå förändringar och man hellre 
väljer det som man är van vid. Han säger att om normen hade varit den alternativa
lösningsmetoden och de hade fått YouTube.com's 5 sekunders metod presenterad 
så hade de nog tyckt att 5 sekundersmetoden varit mindre lockande. En annan höll
med och att de kanske skulle tyckt det var idiotiskt. 

Sedan tog handledaren upp om att jämföra den alternativa lösningsmetoden mot 
YouTube's redan existerande metod. Då svarade en deltagare att hon var nöjd med
YouTube's redan existerande metod men det begrunda sig mest i att hon inte ville 
ha någon förändring. Hon tyckte att ingen vill ju egentligen se på reklam, att det 
inte funkar att låta folket bestämma utan det är upp till de människorna som har 
hand på tjänsten. Hon menar att eftersom ingen vill se på reklam så tycker hon att 
man som tjänst får tvinga användaren att se på reklam och att användarna får 
infinna sig i det om de vill fortsätta bruka tjänsten. En annan deltagare inflikade 
att i och med att reklamblockerare existerar ansåg han att det inte är någon vits 
med någon av metoderna då man kan installera en sådan tjänst och bli av med 
reklamen.

En annan deltagare tyckte att en idé vore att om man var 5 sekund fick ett mynt 
om man blev tvungen att se t.ex. en 15 sekunders reklam. En annan deltagare höll 
med och tyckte dessutom att man skulle få belöning baserat på hur långt klippet är
för om personen vill se på ett kort klipp men ”betalar” lika mycket för att ta bort 
reklamen på ett 7 sekundersklipp som ett 20 minutersklipp.

En deltagare tror att om man skulle byta från en metod till en annan så tror hon att
en användare skulle bli osäker och eventuellt tro att något var fel, att det kanske 
skulle vara ett datorvirus. Detta baserar hon på att hon tyckte att de fått en bra 
beskrivning av den alternativa metoden men att en ovetandes användare skulle bli 
osäker. Fast en annan tyckte att man i nuläget blir informerad bra angående 
förändringar när man uppdaterar sin app i telefonen eller använder tjänsten. 
Samma deltagare tyckte också att även om man skulle bli utsatt av en förändring 
som man tyckte är dålig så tror hon att man lär sig leva med det. Hon tog upp att 
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en funktion i applikationen snapchat togs bort och i början saknade folk den 
funktionen men nu har anpassat sig. 

Samma deltagare höll med om det en annan deltagare sa om att låta utvecklarna 
bestämma och att man som användare får finna sig i det. En deltagare tyckte då att
det finns en risk att företag inte vill göra reklam eller investera i och med att 
risken finns att de kan bli bortvalda. Deltagaren fick medhåll från ytterligare 3 
deltagare. Då tyckte en person att företag riskerar att spendera mer pengar på att 
göra bra reklam än att fokusera på sin produkt eller tjänst.

Till sist tog en deltagare upp idén om att man kanske att man kunde ha funktionen
att om man ser 5 stycken reklamer så är man reklamfri en vis tidsperiod men 
tycker också att det mest är en vinst för företagen men de andra deltagarna tyckte 
det kunde bli tvärtom.
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5. Analys

5.1 Fokusgrupp

5.1.1 Egna idéer

En av deltagarna hade egna idéer så som att man skulle få mynt baserat på 
hur länge man tittat på reklamen som typ 1 mynt vart femte sekund. I 
teorin skulle det nog inte funka om en skippning kostar ett mynt. Då skulle
företag förlora på det men om en skippning skulle kosta t.ex. 10 mynt så 
kanske det vore men rimligt. 

Ytterligare en idé som en deltagare tog upp var att man skulle bli reklamfri en viss
tid istället för att ha en valuta att spendera men också här gäller det att ha en bra 
balans mellan nytta för företagen som vill få ut sin reklam och att försöka undvika
att användaren får en negativ upplevelse. Så som nämns i avsnitt 2.3 
litteraturgenomgången i uppsatsen så verkar lyckade metoder grunda sig på att 
användaren har en vis kontroll över om vilken reklam användaren blir exponerad 
för så om denne inte är intresserad av en viss produkt så ska denne heller inte 
behöva titta på en reklam om den. 

Ett alternativ skulle då kunna vara att anpassa idén som deltagaren tog upp
och att användaren ser på alla reklamklipp på fem videos så får denne 
exempelvis 15 minuter som då längden på reklamsnuttarna dras av från. 
Skulle användaren få en lång tidsperiod som den är fri från reklam så 
skulle påverkan på företagens exponering bli för stor och det skulle kunna 
missbrukas på sånt vis att kanske vissa YouTubers blir mer utsatta än 
andra som t.ex. en användare tittar på några andra klipp för att bygga upp 
sin tidsperiod och på så vis kan välja klipp från en viss YouTuber som då 
inte få sin del av inkomsten som betalas för klipp. Det gäller att hitta den 
där hårfina balansen mellan att inte påverka användarupplevelsen men inte
heller förstöra för de som tjänar pengar på att hålla på med YouTube. 

5.1.2 Fördelar

Fördelar deltagarna tyckte fanns med den alternativa lösningen var att man
själv kunde välja bort reklamer man inte ville se på och att det blir en ”kul 
grej”, som en deltagare svarat på frågeformuläret, att se på reklamen och 
då få mynt. De tyckte också att det skulle gynna den som tittar mycket på 
YouTube. 

Som nämns i litteraturgenomgången i kapitel 2 av Pashkevich et al. så 
brukar kontroll resultera i en positiv användarupplevelse vilket kan anses 
att den alternativa metoden lyckats med på grund av att den har 
funktionalitet att kunna välja bort reklam man inte är intresserad utav med 
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kompromisser att man ibland måste se reklamer för att kunna hoppa över 
andra. Som nämns i kapitel 2.1 så hamnade reklamklipp med en 
överhoppningsfunktion lägre ner än en reklam utan funktionen på en lista 
över de mest ogillade metoderna. Baserat på detta så borde inte den 
alternativa metoden hamna sämre på skalan i och med liknande metod. 

5.1.3 Nackdelar

Nackdelar som deltagarna tänkt ut var de tyckte det var för likt YouTube's 
nuvarande metod och på så vis inte skulle vara något nytt och bidragande. 
De tyckte också att det osmidigt och dessutom uppfattades det som 
negativt att man skulle bli tvingad att se på reklam man inte vill men i 
dagsläget finns redan en sådan metod i YouTube's annonsformat som 
nämns i kapitel 2.2.1 dvs. i form av icke skippbara 15 sekundersreklam 
som faktiskt används på många klipp på YouTube. En deltagare tyckte 
också att det skulle bli lika mycket reklam ändå men i efterhand antas det 
att deltagaren trodde att man inte kunde spara de intjänade mynten och att 
det myntet bara gällde det klippet man tittade på dvs. man tittar på en 
reklam, får ett mynt, och spenderar det myntet på den sista reklamen sedan
börjar det om. Under gruppintervjun insåg deltagaren hur det funkade och 
dementerade sitt svar i formuläret.

De tror också att om företagen skulle få för mycket press på sig att göra så 
bra reklam som möjligt skulle det resultera i sämre produkter eller tjänster.
De tror också att de företagen som skulle göra mediokra reklamklipp 
skulle bli bortvalda oftare än andra och då skulle deras pengar på att 
exponera sig på YouTube vara meningslös. Fast baserat på lösningen så 
kommer man alltid bli utsatt för reklam vilket resulterar i att den reklamen
blir sedd ändå, sen är fokus inte att skippa vissa reklamklipp utan att 
skippa reklam när man själv anser.

Resultaten går att koppla med kapitel 2.1 där resultatet från Fessendens 
undersökning visar att ingen användare gillar reklam men ogillar vissa 
metoder mer eller mindre än andra. 

Man kan också notera att en deltagare tog upp en reklamblockeringstjänst:
i avsnitt 2.5 återgavs  Kjellbergs belägg för att allt fler använder detta.

5.1.4 Sammanfattning om deltagarnas intryck

Överlag verkar deltagarna nyfikna på idén då de hade några egna idéer 
som tyder på att de var nyfikna. Men de var också skeptiska. De tycker att 
eftersom de anser att man som användare inte vill se reklam 
överhuvudtaget så är de ju negativa till en metod som tvingar dem att se på
reklam och då såna beslut får ligga på utvecklarna och PR-människor att 
bestämma om såna här metoder och så får man som användare infinna sig 
i hur det blir. De tyckte också att YouTube's nuvarande sätt funkar bra och 
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är vana vid det nu och därför ser de inte den alternativa metoden som en 
optimal lösning för att man måste då bli utsatt för en förändring och då 
skulle behöva ändra om sitt användarbeteende när de är inne på YouTube.

5.2 Intresset från YouTubers

I och med så få svar på formulärintervjuerna som skickats ut med mejl så är det 
svårt att dra någon riktigt slutsats. I det här fallet så antas det att de frågade inte 
har tid och heller inget intresse av lösningen. Den enda besvarande, YT7, tror 
dock att det skulle vara till fördel som användare då man själv kan välja bort den 
reklamen man vill jämfört med nuläget eftersom hen skriver såhär 

”Jag tror nog att skippvalutan skulle bli poppis bland tittarna. För min egen 
del, som både konsument och kreatör så tycker jag att den största skillnaden 
mellan skippvalutan och dagens system är valet av vilken reklam man väljer 
bort. Mängden reklam som du möts av kommer nog inte vara särskilt mycket 
mindre eller större, men du skulle då ha ett aktivt val att välja bort viss typ av
reklam, antingen p.g.a. längd eller innehåll.” YT7

Vi ser här att YT7 har samma tankar som framkom i den undersökning som 
refereras i 2.3, nämligen att användare tycker sig få bättre upplevelse om de får 
kontroll över användandet.

YT7 tycker också att om man ska använda det här tillsammans med nuvarande 
reklamer på YouTube.com så uppstår ett problem med ”värdet” på mynten. YT7 
skriver så här:

”Jag tror att en skippvaluta skulle kunna vara en bra idé. Dock tänker jag att 
det också kan innebära fler frågeställningar: En reklam på Youtube är inte 
bara en generisk längd. Du har allt från korta 5-sekundersreklamer till 30-
sekundersreklamer och även fullängdsreklamer på någon minut eller två. Hur 
mycket är ett mynt värt? Om det är värdefritt (alltså att alla reklamer kan 
betalas med just ett mynt) så kommer det ju innebära att folk spenderar 
mynten enbart på långa reklamer t.ex.” YT7

YT7 tycker att dagens system inte är perfekt men bättre än alternativen som andra
tjänster använder sig av dvs. en vanlig reklamstund likt den på TV-sändningar. 
Dock tycker YT7 att dagens system baserar sig på hur mycket en YouTuber 
behöver överväga att ”störa” sin användare genom att tillåta reklam på deras 
klipp.

”Dagens system är inte perfekt - men det är mycket bättre på Youtube än på 
t.ex. TV4Play, eller liknande. På andra playtjänster/videotjänster med reklam 
så är det omöjligt att klicka sig förbi reklam, och det är i mycket större sjok. 
Skippvalutan har fördelen med det aktiva valet, men i övrigt har jag svårt att 
se att mängden reklam skulle skilja sig avsevärt. Varje video som man ser på 
Youtube idag har inte reklam på sig (dels p.g.a. om kanalen har reklam 
aktiverat eller inte, men också p.g.a. slumpen) och därmed tror jag att 
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mängden är ganska lika. Nackdelen med dagens system är för mig mer 
kretsande kring hur mycket en kreatör tjänar på att "störa" sina tittare.” YT7 
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6. Slutsatser
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka intresset för den alternativa lösnings- 
metoden bland användare på YouTube och de som tjänar pengar på att göra klipp på 
YouTube.com dvs. YouTubers vilket också är huvudfrågorna som kommer besvaras i 
det här kapitlet.

6.1 Finns det något intresse för den lösningen bland YouTube-användare?
I dagsläget ser det ut som det finns ett måttligt intresse för den alternativa
lösningen. Anledning till att den är måttlig är att deltagarna var intresserade och 
kom på egna idéer för lösningen men samtidigt ser de reklam som något dåligt 
och reagerade därefter. De anser att att eftersom ingen användare vill bli störd 
av reklam så kommer man som användare alltid bli negativt påverkad och då får
ansvaret ligga på utvecklarna och PR-människor att bedöma vilken metod man 
ska använda och så får man som användare finna sig i den metod som används.

6.2 Vad tror YouTubers om idén?
Eftersom svar uteblivit från de flesta av de tillfrågade så antas det att de inte är
intresserade. Men baserat på den enda som svarat så tror YT7 på att det idén
skulle gynna användaren och baserat på att YT7 tycker att man som YouTuber
måste avväga hur mycket man vill störa användaren med reklam så kan
slutsatsen dras att det inte nödvändigtvis skulle ligga 100% på deras axlar längre
utan användaren själv kan bestämma när denne vill bli ”störd”. YT7 tyckte också
att för att få det att funka så skulle de olika längderna på reklamklippen vara
olika värda så t.ex. 5 sekunders reklamen kostar 1 mynt, 30 sekunders kostar 6
mynt och ett 3 minuters reklamklipp exempelvis 15 mynt. Samma tankesätt fanns
också hos deltagarna i fokusgruppen.

6.3 Diskussion
Överlag har uppsatsen tagit fram ett resultat om intresset för den alternativa
metoden; dock har detta baserats på användarperspektivet från en liten grupp
människor på 17-18 år. Detta lägger grund för att man behöver utforska fler
grupper eller åldrar för att kunna få en korrekt uppskattning av intresset för den
alternativa metoden. Samma gäller resultatet från YouTubers, få svarande
resulterar i ett icke tydligt resultat utan här får man anta att intresse ej finns och
också här behövs alltså mer data samlas in för att kunna ta reda på en korrekt
uppfattning av den alternativa metoden från YouTubers.

Om mer tid funnits till förfogande kunde vissa saker gjorts bättre, framför allt att
samla in mer data. Fler fokusgrupper hade kunnat genomföras alternativt en
pilotstudie eller en ”pilotfokusgrupp” för att kunna testa frågor och enkäter. Detta
för att kunna säkerställa att frågor är tillräckligt tydliga och att dessa driver
fokusgruppen automatiskt utan för mycket påverkan från fokusgruppledaren.
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Omnämnande

Jag skulle vilja tacka min handledare John Sören Petterson som hjälpte mig få ihop en 
fokusgrupp och vill också tacka kurskamrater som opponerat och granskat min uppsats.
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