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Abstract: This thesis is a study of Facebook users’ beliefs attitudes and 

behaviour towards personalised adverts on the site, using Wang & 

Suns theory about the relationship between beliefs and attitude toward 

online advertising (ATOA) and the connection between attitude and 

behaviour. The result, based on qualitative research and interviews, 

will introduce a deeper understanding and interpretation of users’ 

beliefs, attitudes and behaviour toward personalised adverts. The result 

showed that people perceive the site’s personal adverts as intrusive and 

interfering with their personal space and the purpose of the site. Users 

also have a slightly more positive attitude towards adverts which were 

recommended or “liked” by a friends. Furthermore, the result shows 

that users negative attitude towards the ad also affects their behaviour 

and interaction with the ads.  
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1. Inledning 
 

Facebook är stort! Även om man inte använder det själv så vet man sannolikt vad det är, eller 

känner andra som använder det. Att 54.29 % av den svenska befolkningen har ett Facebook-

konto (Socialbakers, 2012-11-28) visar tydligt dess popularitet. Många människor använder 

sig av detta gigantiska nätverk, vilket ur ett marknadsföringsperspektiv måste vara rena 

guldgruvan. 

Annonsering är något som Facebook jobbar flitigt med att utveckla. I slutet av 2011 hade 

företaget en annonsförsäljning värd 3.8 miljarder US dollar och i början av år 2012 

lanserades en ny annonsmodell – anpassade annonser i nyhetsflödet. Med den nya 

annonsmodellen kommer annonserna synas i nyhetsflödet och är anpassade efter den 

information som finns om varje användare (Hof, D., 2011, p.  108).  

Åsikterna kring anpassade annonsers effektivitet går isär. En undersökning av AdReaction 

(2010) har visat att endast 22% av de tillfrågade hade en positiv attityd till annonsering i 

sociala medier. Dessutom hade 8% valt att sluta använda SNS-sajten på grund av för mycket 

annonsering. Taylor, Lewin & Strutton (2011 p.  258) menar också att anledningen till att 

SNS-sajten MySpace tappade användare kan ha varit för mycket, och ovälkommen, 

annonsering. Statistik visar dessutom att Facebook-användare klickar på annonser en gång på 

2000 exponeringar, alltså inte ett högt antal jämfört med andra annonsformer på Internet 

(Hof, D., 2011, p. 108). Men trots detta fortsätter ändå Facebooks annonsintäkter att öka. 

Det finns alltså relativt mycket kvantitativ forskning kring annonsering i sociala medier, så 

det som gör den här studien intressant är dess kvalitativa ansats. Fokus ligger på användarnas 

uppfattningar, attityder och beteende. Förhoppningen är att resultatet skall kunna ge en ökad 

kunskap och bättre insikt kring användarnas attityder till anpassade annonser. Detta kan 

dessutom utgöra ett komplement till den kvantitativa forskning som redan finns.  

Studiens fokus kretsar alltså kring tre begrepp.  För att undvika förvirring kring begreppen 

och underlätta läsningen har jag valt att här nedan inkludera kort en begreppsförklaring:  

Uppfattning 
Den här studien menar att uppfattningar är beskrivande för olika attribut kring något. 

Exempel på detta kan vara att man uppfattar annonser som underhållande. 

Attityd 
Den här studien anser att attityder har sitt ursprung i människors uppfattningar. Attityder är 

en ”samlad utvärdering” av attribut. Exempel på detta kan vara att man utifrån sina 

uppfattningar kring annonsering anser att det är något bra och har en positiv attityd. 

Beteende 
Det finns en koppling mellan attityd och beteende. Beteende i denna studie avser om man 

läser annonsen och sedan ”klickar” vidare för mer information, ”gillar” eller ”delar” en 

annons. 
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1.1 Problemformulering 

Den här studien kommer fokusera på anpassade annonser i nyhetsflödet på Facebook och, ur 

ett mottagarperspektiv, undersöka användarnas uppfattningar, attityder och beteende kring 

detta. Studien avgränsar målgruppen till personer i åldrarna 25-34 och som använder 

Facebook mellan en till fem timmar per vecka. 

Den anpassade annonseringen på Internet, eller riktad annonsering som det också kallas, 

anses ha förmågan att bygga upp lojalitet hos kunder eller användare. Lojalitet tillsammans 

med Internetannonsernas relativt låga kostnader kan sedan leda till ökad ROI (return on 

investment) (Allen, C., et al, 2002, pp. 110). För en marknadsförare innebär detta sannolikt 

en oemotståndlig kanal för annonsering.  

Annonsering i sociala medier ses alltså som en attraktiv form av annonsering och blir mer 

och mer integrerad i företags marknadsföringsstrategier. I och med detta blir det förstås också 

viktigt att förstå målgruppen och hur de tänker kring den här typen av annonsering. Det 

handlar trots allt om annonser som placeras och syns på en plats som en del användare kanske 

anser vara deras ”privata sfär”.  

Genom kvalitativa intervjuer vill den här studien fånga upp relationen till anpassade annonser 

utifrån användarnas uppfattningar, attityder och beteende. Informationen som samlas in 

kommer sedan att tolkas utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket resulterar i studiens 

analys och resultat.  

Förhoppningen är att studiens resultat kan medföra ökad kunskap, samt bättre insikt, kring 

användarnas relation till anpassade annonser i nyhetsflödet på Facebook. Även om studien är 

avgränsad till annonser inom Facebook, bör resultatet även kunna bidra till förståelse för 

människors uppfattningar, attityder och beteende kring anpassade annonser generellt.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med studien är att ur ett mottagarperspektiv undersöka användarnas uppfattningar, 

attityder samt beteende till anpassade annonser i nyhetsflödet på Facebook. 

Frågeställningar 

Hur uppfattar användarna de anpassade annonserna i nyhetsflödet? 

Denna fråga vill försöka fånga användarnas uppfattningar och attityder kring annonserna, 

med fokus på Wang & Suns (2010) dimensioner; information, trovärdighet, underhållning 

samt undersöka om det finns någon skillnad på attityd gentemot annonser som andra har 

”gillat” eller de som kommer direkt från avsändaren.  

Hur beter sig användarna gentemot anpassade annonser i nyhetsflödet? 

Denna fråga vill fånga användarnas beteende, dvs. undersöka om man läser annonserna samt 

om man väljer att ”klicka”, ”gilla” eller ”dela”, samt hur är detta kopplat till deras attityder.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Sociala medier och Web 2.0 

Begreppen hör vi nästan dagligen, men vi tänker sällan på vad de verkligen betyder. Web 2.0, 

eller den sociala webben som det också kallas, är ett samlingsbegrepp som myntades 2004 

och syftar på den nya generationens webbtjänster och affärsmodeller på Internet. Gemensamt 

för Web 2.0 är att användarna ska ha stora möjligheter till interaktivitet och samarbete. En 

användare skall till exempel själv kunna vara med och bidra till sidans innehåll och ha 

möjlighet till kontroll över sin information (Carlsson, L., 2010, p. 8).  

Sociala medier kan beskrivas som aktivitet och handling bland ”communities”, dvs. grupper, 

som delar information, kunskap och åsikter med hjälp av medier på Internet. Med största 

sannolikhet tillhör man flera grupper på Internet, beroende på sitt användande. Att t.ex. ladda 

ner en video på YouTube eller lyssna på en podcast innebär att man har använt sig av två 

olika medier eller ”communities”(Safko, L., & Brake, D., 2009, p. 6). Detta innebär också att 

de utgör platser där gamla gränser suddas ut, både offentligt och privat samt kommersiellt 

och ideellt (Carlsson, L., 2010, p. 9). 

2.2 Social networking site (SNS) och dess användare 

Facebook är vad man kallar en social networking site (SNS) och kan definieras enligt följande 

citat: 

” a web-based service based on certain meaningful and valuable relationships including 

friendship, kinship, interests, and activities”...”which allows individuals to network for a 

variety of purposes including sharing information, building and exploring 

relationships...”(Lorenzo-Romero, C.& Alarcon-del-Amo, M., 2012, p. 401) 

För en privatperson kan en SNS fylla många olika funktioner. Det kan t.ex. handla om att 

hålla kontakt med vänner, hitta nya vänner som delar samma intressen, sprida information, få 

svar och få hjälp att välja rätt produkter vid inköp eller få inspiration och kunskaper inom 

olika intresseområden. Detta innebär också att vi förändrar vår vardag; ett telefonsamtal till 

väninnan kanske byts ut mot Facebook-chatten (Carlsson, L., 2010, pp. 20). 

Alla människor är olika och detta påverkar också sättet vi använder sociala medier. Man talar 

om olika användargrupper inom SNS och Lorenzo-Romero & Alarcon-del-Amo (2012 p. 

405) har identifierat tre olika användargrupper. De menar att användarna kan definieras som 

introverta (introvert users), mångsidiga (versatile users) eller expertkommentatorer (expert 

communicator users). 

 introverta användare är minst aktiva, uppdaterar sin profil sällan och spenderar 

mindre än en timme per vecka på att använda sociala nätverkstjänster. 

 mångsidiga användare är den största gruppen och är aktiva genom att ladda upp foton, 

leta efter nya vänner, samt uppdatera sin profil. Användartid är mellan en till fem 

timmar per vecka. 

 expertkommentatorer ingår i den minsta gruppen, men också den mest aktiva genom 

att ”dela” intressanta länkar, uppdatera sin profil flitigt samt ladda upp och dela foton. 

Användartiden är en gång per dag och minst en timme per vecka.  

(Lorenzo-Romero, C.& Alarcon-del-Amo, M., 2012, pp. 405-411). 
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Studiens respondenter kommer utgöras av Facebook-användare som faller inom den 

mångsidiga gruppen. Detta eftersom de spenderar mest tid på Facebook och anses därför 

bekanta med koncepten med att ”klicka”, ”dela” eller ”gilla” Då det är den största gruppen 

kan dessa respondenter också representera den ”vanligaste typen” av användare, vilket kan 

stärka resultatets relevans och användbarhet.  

2.3 Kort fakta om Facebook 

Facebook har över 800 miljoner användare världen över. I slutet av 2011 var företaget 

värderat till 80 miljarder US dollar samt ha en annonsförsäljning värt 3.8 miljarder US dollar 

(Hof, D., 2011, p. 108) och dess användare består av allt från privatpersoner, företag, artister 

och organisationer som alla är sammanbundna via detta gigantiska medium och nätverk.  

Facebook har idag ca 4 904 100 svenska användare. Det innebär att 54.29 % av den svenska 

befolkningen har ett Facebook-konto. Av de svenskar som har ett Facebook-konto är 49 % 

män och 51 % kvinnor och åldrarna är spridda över flera generationer. Den största 

åldersgruppen är 25-34 följt av gruppen 18-24 (Socialbakers, 2012-11-28). Målgruppen för 

den här studien kommer vara användare inom den största gruppen, dvs. mellan 25-34 år.  

När det gäller annonsintäkter ligger Facebook relativt långt efter t.ex. Google. Under år 2011 

var Googles totala annonsintäkter 36,9 miljarder US dollar i jämförelse med Facebooks 3,8 

miljarder US dollar. Å andra sidan visar Facebook en ökning på 104% i jämförelse med 

Googles 24,5% (Hof, D., 2011, p. 110).  

 Annonsintäkter Ökning i % 

Google US $ 36,9 milj 24.5 

Facebook US $ 3,8 milj 104 
Bild 1 Annonsintäkter 

Källa: Hof, D., 2011, p. 110 

2.4 Klicka, Gilla, Dela 

På Facebook används funktionerna ”gilla” och ”dela”. Sedan kan man ju också ”klicka” 

vilket den här studien likställer med att söka mer information om en annons. ”Gilla-

funktionen”, som representeras i form av en tumme som pekar uppåt, tillåter användarna att 

just ”gilla” olika saker eller annonser på nyhetsflödet. Detta innebär att användarens vänner 

sedan ser texten ”Förnamn Efternamn gillar detta” under de som användaren valt att ”gilla” 

(Jogren, A. & Karlsson, H., 2010, p. 6). ”Dela”-funktionen är på väg bort men finns 

fortfarande kvar på vissa länkar i nyhetsflödet. Principen är detsamma, ”delar” en användare 

en annons eller länk så kommer det upp på nyhetsflödet (Moscaritolo, A., 2012).  

”..if your friend Jim has clicked the "like" button back on Columbia Pictures' fan page, a line 

of text will pop into the ad saying "Jim Squires likes Ides of March" alongside his photo. 

People are twice as likely to remember an ad if their friend is in it...and they tend to click on 

it or share it with friends more often than they do plain-vanilla display ads.  

What's more, their intent to purchase rises fourfold when they see "social" ads like this. 

Twice the recall. More clicks. Quadruple the purchase intent..” (Hof, D., 2011, p. 108). 

Detta är ett citat av David Fischer – tidigare inflytelserik person på Google men nu chef över 

Facebooks annonsavdelning – och beskriver tanken bakom konceptet med att ”gilla” eller 

”dela” annonser på nyhetsflödet.  
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2.5 Anpassade annonser i nyhetsflödet 

David Fischer menar också att "...the best ads on Facebook are the ones that are most 

consistent with what's already being done on Facebook..", vilket har stark koppling till de 

anpassade annonser som den här studien har sitt fokus på. Alltså de som kommer upp i 

nyhetsflödet tillsammans med vänners kommentarer eller bilder (Hof, D., 2011, p. 108). 

Åsikterna om dessa anpassade annonsers effektivitet går isär. Statistik visar att Facebook-

användare klickar på annonser en gång på 2000 exponeringar, alltså inte ett högt antal jämfört 

med andra annonsformer på Internet. Vanliga ”banners” har visat sig vara dubbelt så 

effektiva som annonser på Facebook. Dessutom blir annonser på Google ”klickade” 40 

gånger så ofta (Hof, D., 2011, p. 108).  

I början av år 2012 lanserade Facebook en ny annonsmodell – anpassade annonser i 

användarnas nyhetsflöde. Annonserna, som annonsören har betalat för eller en vän har gillat, 

syns därmed i nyhetsflödet (Moscaritolo, A., 2012). Detta innebär i praktiken att Facebook 

anpassar innehåll och annonser genom att ranka information gällande användarens vänner, 

appar, sidor som besökts, kommentarer som lagts upp och hur ofta personen besöker sidan. 

Facebook (2012) menar att de på detta sätt vill erbjuda användarna en ”...home page that’s 

tailored to the things that are most relevant to them each time they log in – whether that be 

every few hours or every few weeks...”. Dessutom kan betalande annonsörer anpassa och rikta 

annonser till specifika målgrupper utifrån den personliga information som användarna 

lämnade när de registrerade sig. De kan också välja att rikta annonser till alla som ”gillat” 

deras sida. Ett exempel på målgruppsanpassning kan vara att annonsören önskar nå alla 

”Facebook-användare som är gifta och bor i Chicago” (Facebook.com, 2012). Facebook 

erbjuder också annonsörer möjligheten att marknadsföra sin sida, dvs. betala för att få sitt 

Facebook-inlägg delat till andra användare. Dessa inlägg hamnar då överst i nyhetsflödet hos 

olika användare och brevid annonsen står det ”sponsored” med diskret text i ena hörnet. Detta 

står med för att kunna differentiera inlägget som kommersiellt innehåll (Facebook.com, 

2012).  
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3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1 Mottagarperspektiv 

I syftet beskrivs det att den här studien har ett mottagarperspektiv, men vad innebär det? 

Inom kommunikationsforskningen finns det två olika synsätt: transmissionssynen och 

semiotiska synsättet. Enligt transmissionssynen är kommunikationen linjär och med en tydlig 

sändare och mottagare. Sändaren är den som sänder ut, eller kodar, meddelande och 

mottagaren är den som tar emot, avkodar, meddelandet. Det är avsändaren som väljer 

meddelandets betydelse och hur det skall tolkas av mottagaren.  

Det semiotiska synsättet menar istället att kommunikation innebär skapande och utbyte av 

betydelser. Mottagarna tolkar alltså kommunikationen enligt sin egen sociala och kulturella 

kontext. (Fiske, J., 1990, pp. 12-14). Den här studien antar ett mottagarperspektiv enligt det 

semiotiska synsättet, vilket innebär att de anpassade annonserna kan uppfattas olika beroende 

på vem mottagaren är.  

3.2 Anpassade annonser på Internet 

Begreppet anpassade annonser är svårt att definiera eftersom det har olika innebörd för olika 

kommunikatörer eller marknadsförare. Gillenson (2000) definierar anpassade annonser, eller 

”personalized advertising” som det heter på engelska, med följande citat:  

“...marketers offering customers specific products for their consideration 

 based on the consumer information...” 

Det handlar alltså om riktad annonsering, dvs. att annonserna är riktade till varje enskild 

konsument genom betald media och baserad på personlig information. I och med möjligheten 

till denna sortens annonsering så ökar också mätbarheten av responsen på kampanjer samt 

nya möjligheter för annonsörer att utveckla deras strategier. Dagens avancerade teknologier 

tillåter alltså annonsörer att gå från traditionell masskommunikation till individanpassad 

kommunikation (Hyun, T. B. & Morimoto. M., 2012, pp. 59-60). 

Allen (2002) menar att riktad annonsering på Internet kan ha förmågan att bygga upp lojalitet 

hos kunder eller användare av t.ex. en webshop.  Lojalitet tillsammans med Internetannonsers 

relativt låga kostnader kan sedan leda till ökad ROI (return on investment). En kombination 

som självklart gör riktad annonsering på Internet till en attraktiv form av kommunikation. 

Några av fördelarna med den här typen av annonsering är: 

 Möjligheten att anpassa och skicka rätt kommunikation till rätt målgrupp på rätt tid 

 Uppmuntra till dialog med kunder 

 Låga annonskostnader, vilket kan ge utrymme för fler annonser med olika budskap 

inom samma kampanj 

 Lätt att utvärdera och mäta kampanjens resultat (Allen, C., et al, 2002, pp. 110-111) 

I föregående avsnitt beskrevs det hur Facebook arbetar och tänker kring sin annonsering. Det 

är tydligt att detta bygger på just riktad annonsering, med anpassade annonser som strävar 

efter att just skapa rätt information till rätt målgrupp på rätt tid, vilket gör teorin relevant för 

den här studien.  
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3.3 Attityder och uppfattningar 

Attityder och uppfattningar är centrala begrepp i den här studien. De är också begrepp som 

lätt kan leda till förvirring. Redan i studiens inledning förklarades hur dessa begrepp kommer 

att användas, men här nedan kommer det att göras en djupare och vetenskaplig förklaring till 

dess inbördes betydelse.  

Inom forskningen finns det två skilda meningar gällande förhållandet mellan människors 

uppfattningar och deras attityder. En del forskare menar att begreppen är likvärdiga och 

ombytliga, medan andra anser att det är en grundläggande skillnad mellan uppfattning och 

attityd. Enligt den sistnämnda synen anses uppfattningar vara beskrivande för olika attribut 

inom t.ex. annonsering. Exempel på detta kan vara att man generellt uppfattar annonser som 

underhållande. Attityder är däremot en ”samlad utvärdering” av attribut och nyttor gällande, 

t.ex. att annonsering är något bra (Wang, Y. & Sun, S., 2010, p. 334). I den här 

undersökningen anses attityder vara något som har sitt ursprung i människors uppfattningar, 

alltså i enighet med den sistnämnda synen.  

3.4 Attityder till Internetannonser (Attitudes Toward Online Advertising, 

ATOA) 

Gällande attityder till Internetannonsering (ATOA) så finns det en tydlig koppling mellan 

människors uppfattningar om Internetannonsering och deras attityder till 

Internetannonsering (Wolin, D., Korgaonkar, P.  & Lund, D., 2002, p. 107). Wang och Sun 

(2010 p. 342) har identifierat fem vanliga dimensioner gällande människors uppfattningar: 

information (information), trovärdighet (credibility), underhållning (entertainment), 

ekonomin (economy) samt värderingskorruption (value corruption). Dessa uppfattningar 

påverkar och skapar alltså människors ATOA. 

Dimensionen information innebär att i ju högre grad som människor uppfattar annonsen som 

informativ och hjälper dem i deras val av produkter, desto mer positiva blir deras ATOA 

(Wang, Y. & Sun, S., 2010, p. 342). Uppfattningen om annonsering som något informativt 

och användbart vid köp av produkter har även ansets vara den främsta faktorn till positiva 

attityder (Taylor, Lewin & Strutton, 2011, pp. 261-262). I den här studien används 

dimensionerna som likvärdiga.  

Att uppfatta annonsering som underhållande är viktigt för skapandet av ATOA och annonsen 

bör dessutom tillfredställa människors känslor och skapa en ”emotionell relation” (Wang, Y. 

& Sun, S., 2010, p. 342). Tidigare studie av Ducoffe (1996 p. 31) har också visat att 

underhållning är en viktig faktor till att människor har en positiv inställning till annonsering. 

Eftersom Facebook för många användare troligtvis anses underhållande kan kanske denna 

dimension blir extra intressant för den här undersökningen.  

Trovärdighet är också starkt relaterad till människors ATOA. När människor uppfattar 

annonsering som trovärdig tenderar de att ha en positiv attityd. Attityden till annonsen 

försämras alltså när människor generellt uppfattar annonsering som falsk eller vilseledande 

(Wang, Y. & Sun, S., 2010, p. 342 & Wolin, Korgaonkar & Lund, 2002 p. 108). 

Dimensionen ekonomin, dvs. om man uppfattar Internetannonsering som något som gynnar 

samhällsekonomin och sysselsättning, har också visat sig ha en påverkan på ATOA. 

Uppfattar och värderar man annonsering kan skapa en positiv påverkan på samhällsekonomin 

så har man oftast också en positiv ATOA (Wang, Y. & Sun, S., 2010, pp. 341-342).  
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ATOA Uppfattning Beteende 

Den fjärde dimensionen, värderingskorruption, syftar på annonsers koppling till värderingar i 

samhället. Om människor uppfattar Internetannonser som korrupta och negativa för 

värderingar i samhället, har det som följd att deras attityder gentemot Internetannonsering blir 

negativa (Wang, Y. & Sun, S., 2010, pp. 341-342).  

Alla de fem ovan nämnda dimensionerna anses alltså påverka människors attityder till 

Internetannonsering. Huruvida deras attityd är positiv eller negativ är alltså kopplat till och 

beroende på hur deras uppfattningar om dimensionerna ser ut. För den här studien kommer 

tre av dimensionerna att tillämpas och två att uteslutas. Eftersom syftet är att undersöka 

attityder till  anpassade annonser på Facebook, dvs. en specifik sajt, så gjordes valet att 

utesluta ekonomi och värderingskorruption. Detta eftersom de kan ses om mindre relaterade 

till annonsen i sig, utan är mer relaterade till människors värderingar i stort. 

3.5 Samband mellan attityd och beteende 

Det finns en koppling mellan Internetanvändares attityder till annonsering och deras 

beteende. Ju mer positiva användarna är till annonsering, desto större är sannolikheten att de 

kommer ha ett delaktigt beteende, dvs. klicka vidare på annonsen eller köpa produkten 

(Wolin, D., Korgaonkar, P.  & Lund, D., 2002, p. 108 & Korgaonkar, P.  & Wolin, D., 2002, 

pp. 202-203). Wang & Suns (2010, p102) forskning har även visat på att det finns en tydlig 

koppling mellan attityder till Internetannonsering (ATOA) och beteende. Deras resultat 

stödjer ovanstående påstående, dvs. att ju starkare och positivare ATOA, desto större 

sannolikhet att man klickar på annonsen. De förklarar kopplingen mellan attityd och beteende 

med följande modell: 

 

 

 
Bild 2 Koppling mellan uppfattning och beteende 

Källa: Wang, Y. & Sun, S., 2010, p. 93.  

Bilden är en modifiering av originalet. 

Den här studien kommer alltså att undersöka användarnas beteende och se hur detta är 

kopplat till deras attityder till anpassade annonser i nyhetsflödet på Facebook. Användarnas 

beteende handlar i den här studien om att undersöka huruvida användarna läser annonserna 

på Facebook samt väljer att ”klicka” vidare för mer information, ”gilla” eller ”dela” en 

annons.  
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4. Metod och material  
 

4.1 Förhållande mellan metod, empiri och teori 

Inledningsvis kommer det här avsnittet klargöra förhållandet mellan de begrepp som kommer 

tas upp i studiens metodavsnitt med avsikten att göra det så lättförståligt och intressant som 

möjligt för läsaren. Den här studien faller inom ramen för samhällsforskning och inom 

samhällsforskningen finns det ett tydligt samspel mellan teori och empiri. Metoden bildar 

sedan ett underlag för en systematisk och fruktbar utformning och utveckling av samspelet 

mellan teori och empiri. Ofta präglas forskningen också av en pendling mellan teori och 

empiri, beroende på den metod som forskaren valt att använda (Grönmo, S., 2004, p. 44).  

 

 

 

 

Bild 3 Pendling mellan teori och empiri 

Källa: Grönmo, S., 2004, p. 44 

En samhällsvetenskaplig studie omfattar vanligtvis både problemformulering och tolkning. 

Man börjar med problemformulering på grundval av existerande teori, genomför sedan en 

empirisk undersökning av frågeställningarna och avslutar med en teoretisk tolkning av 

resultatet (Grönmo, S., 2004, p. 44). Den här studien följer detta upplägg och en mer 

ingående presentation av de olika delarna kommer härmed att presenteras. 

4.2 Vetenskapligt förhållningssätt 

Inom samhällsforskningen finns det två huvudsakliga förhållningssätt: det hermeneutiska- 

samt det positivistiska förhållningssättet. De som ansluter sig till den positivistiska synen 

hävdar att vetenskapen är neutral och värdefri. Inom hermeneutiken, även kallad 

tolkningsläran, anser man däremot att det är skillnad mellan fysiska och sociala fenomen. De 

menar också att det inte finns några oföränderliga lagar för mänskligt beteende eller för 

samhället, utan att varje individ har möjlighet att förändra och skapa sin egen framtid 

(Halvorsen, K., 1992, p. 14). Den hermeneutiska studien lägger alltså vikt vid att tolka och 

förstå vilken mening som skall tillskrivas olika handlingar samt att inga fenomen kan förstås 

oberoende av den större helhet som de ingår i (Grönmo, S., 2004, p. 412).  Den här studien 

försöker fånga upp relationen till anpassade annonser utifrån användarnas uppfattningar, 

attityder och beteende. Analysen kommer att tolka den information som samlats in genom 

kvalitativa intervjuer och har inte till avsikt att betona fakta, snarare tolka och skapa en 

förståelse för användarnas tankar kring ämnet. Studien har därmed ett hermeneutiskt 

förhållningssätt.   

4.3 Teoretiskt förhållningssätt 

De två alternativa angreppssätt som kan användas för att dra slutsatser vid en undersökning 

kallas: induktion och deduktion. Studier som lägger tonvikt på problemformulering och 

teoritestning kan sägas ha en deduktiv ansats. Det handlar alltså om att härleda bestämda 

problemställningar från den teori som skall testas. Har studien däremot tonvikten på tolkning 

Problem- 

formulering 

Teori 

Empiri 
Tolkning 
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eller teoriuppbyggnad kan man säga att den har en induktiv ansats. Syftet är alltså att bygga 

upp en teoretisk förståelse utifrån analysen som genomförts (Grönmo, S., 2004, p. 45). 

Den här studien vill ge en kvalitativ förståelse för Facebook-användares relation till 

anpassade annonser och kommer därmed ha en induktiv ansats. Eftersom det dessutom är ett 

relativt nytt fenomen, med lite tidigare forskning, lämpar det sig väl för en induktiv studie.  

4.4 Undersökningsmetod 

Valet av undersökningsmetod avgör vilken typ av data man får. Inom forskningen brukar 

man välja mellan att antingen använda en kvalitativ- eller kvantitativ metod. Kortfattat kan 

man säga att kvantitativ metod ger data som är mätbar, så kallad hårddata, och kan uttryckas i 

siffror. Däremot ger en kvalitativ metod data som ”berättar” något om egenskaperna hos 

undersökningsenheterna. Datan är alltså inte mätbar och brukar kallas för mjukdata 

(Halvorsen, K., 1992, p. 78).   

Eftersom den här studien vill fånga användarnas uppfattningar och attityder kring annonserna 

gjordes valet att använda en kvalitativ metod. Det ligger utanför studiens intresse att mäta hur 

många som tycker si och så, eller hur många som klickat på en annons. Istället är syftet att få 

en djupare förståelse för hur användarna tänker och deras attityder, samt varför de klickar 

eller inte klickar vidare osv. För att sedan kunna få fram kvalitativ data kommer informella 

intervjuer att utföras. Det är en modell som bygger på samtal emellan intervjuaren och de 

olika utvalda respondenterna, som är det här fallet utgörs av Facebook-användare. Under 

intervjun kommer en intervjuguide att användas i syfte att ge intervjuerna generella riktlinjer 

och styra samtalen. Viktigt att poängtera är dock att med denna metod ges inga i förväg 

fastställda svarsalternativ (Grönmo, S., 2004, p. 131).  

4.5 Datainsamlingsmetod 

De källor, dvs. data, som används i den här studien är både primär- och sekundärdata. Inom 

vetenskapen brukar man skilja mellan dessa två typer av data, där primärdata är ”ny” data, 

som forskaren själv samlar in. Sekundärdata är alltså data som insamlats av andra, dvs. 

information som redan föreligger i en eller annan form (Halvorsen, K., 1992, p. 72). 

Den här studiens analysdel kommer att bygga på primärdata som samlats in med hjälp av de 

utförda intervjuerna. Det är också primärdata som är av störst vikt för den här studien 

eftersom det är främst denna information som kan besvara uppsatsen syfte.  

4.6 Intervjuguide 

Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades utifrån studiens frågeställningar och kretsade 

följaktligen kring dessa teman: 

Uppfattningar och attityder till de anpassade annonserna 

Beteende till anpassade annonser i nyhetsflödet 

Wang & Suns (2010) tre dimensioner styr också hur frågorna har blivit strukturerade. 

Eftersom intervjuguiden hela tiden knyter an till studiens frågeställningar, eller teman, ger det 

intervjuerna en tematisk karaktär. Guiden innehåller också följdfrågor, för att hålla samtalet 

igång, vilket ger intervjuerna en dynamisk karaktär. Detta kan medföra att intervjuaren, med 

så korta frågor som möjligt, kan få fram så långa svar som möjligt. Något som anses viktigt 

inom en kvalitativ intervju (Esaiasson, P. , Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., 
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2002, p. 279). Viktigt att poängtera är att följdfrågorna kan komma att skilja sig något i 

respektive fall, men kommer hela tiden knyta an till problemområdet och ge respondenten 

utrymme att tala fritt. Som en introduktion kommer intervjuguiden också att inkludera 

information om respondentens rätt till anonymitet. Även en förklaring av anpassade annonser 

kommer göras genom att exempel från nyhetsflödet visas.  

4.7 Urval av respondenter 

En studies problemställning bildar underlag för vilka enheter, alltså vad eller vilka, som blir 

direkt undersökta. Summan av dessa enheter kallas för studiens population (Grönmo, S., 

2004, p. 89). Den här studiens respondenter, som kommer presenteras i senare avsnitt, utgör 

alltså studiens population.  

Grönmo (2004 pp. 93-94) talar om en teoretisk generalisering inom kvalitativ forskning, dvs. 

att man studerar utvald population med sikte på att utveckla en helhetsförståelse av den större 

gruppen eller den kontext som de utgör tillsammans. Han menar också att en teoretisk 

generalisering tar sin utgångspunkt i strategiska urval.  

Den här studien kommer använda ett strategiskt urval utifrån kriterierna: personer mellan 25-

34 år som använder Facebook mellan en till fem timmar per vecka. Respondenterna kommer 

främst från författarens närhet, dvs. bekanta eller bakantas bekanta. Efter att ha frågat runt i 

bekantskapskretsen hittades ett antal personer som ville ställa upp som respondenter. Ett 

medvetet val är att inte använda nära vänner eller personer ur familjen, då det befaras kunna 

påverka intervjuns utförande samt den information som ges. Även studiens tidsram har 

påverkat valet av respondenter, där personer i författarens närhet känns befogat ur ett 

arbetsekonomiskt perspektiv.  

Gällande urvalets storlek tillämpas teoretisk mättnadspunk. Detta innebär att urvalet kan 

avslutas när inkluderingen av nya respondenter inte längre anses tillföra väsentlig och 

relevant information (Grönmo, S., 2004, p. 95). Trots att man, enligt denna typ av urval, inte 

kan förutse urvalsstorleken avser den här studien att utföra fem intervjuer. Med tanke på 

tidsramen finns det risk för att teoretisk mättnad inte är möjlig, utan används kanske mer som 

en guidning i urvalsprocessen.  

4.8 Intervjuernas genomförande 

Vid genomförandet av intervjuerna användes en diktafon för att spela in informationen. Detta 

innebär att det har varit möjligt att ordagrant kunna återge respondenternas svar samt försäkra 

att ingen viktig information gått förlorad. Den längsta intervjun tog ungefär 25 minuter och 

den kortaste ungefär 15 minuter. Alla intervjuerna utfördes i respondenternas hemmiljö, 

vilket skapade en ostörd och avslappnad plats.  

Efter intervjuernas utförande har samtalen transkriberats, dvs. överförts till text, för att 

underlätta för kodning och analys av materialet. Respondenterna fick också möjlighet att ta 

del av texten innan den kodades och analyserade. Detta gjordes för att ge dem en chans att 

bekräfta att intervjun och informationen blivit korrekt återgiven.  

4.9 Pilotintervjuer 

Inför kvalitativa studier är möjligheterna för kvalitetsförbättringar först och främst knutna till 

de kvalitetsbedömningar som görs under utformningen av undersökningsprojekt och 

mätinstrument, samt i samband med pilotundersökning av projekt och mätinstrument. 

Eftersom en pilotintervju ofta medför ändringar av undersökningens upplägg och 
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mätinstrument - innan den verkliga datainsamlingen börjar - kan det stärka undersökningens 

reliabilitet samt validitet (Grönmo, S., 2004, p. 237).  

På grund av möjligheten till att kunna stärka studiens reliabilitet och validitet, samt en 

personlig önskan om att kunna känna sig ”varm i kläderna”, gjordes valet att utföra en 

pilotstudie. Respondenten som medverkade i pilotstudien var inte medverkande senare under 

de verkliga intervjuerna. Resultatet av pilotstudien bidrog främst till att omformulera vissa 

frågor samt strukturera om intervjuguiden. Detta var också en mycket givande intervjuövning 

som gav tillfället att öva intervjuteknik samt testa de tekniska hjälpmedel som användes, dvs. 

diktafon.  

4.10 Kritisk diskussion 

4.10.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur pålitliga mätningarna är. Hög reliabilitet betyder att oberoende 

mätningar ska ge ungefär identiska resultat och kan garantera att data är pålitliga och därmed 

kan belysa den vetenskapliga problemställningen. Data som samlas in måste dessutom vara 

valid, dvs. relevant för problemställningen. En annan viktig sak för studiens reliabilitet är att 

mätprocessen måste vara precisa för att inte koda eller registrera data fel (Halvorsen, K., 

1992, p. 42). 

I praktiken är det inte alltid möjligt att genomföra upprepade insamlingar av data om samma 

fenomen, dels för att många fenomen befinner sig i ständig förändring och dels för att en del 

undersökningsprojekt är alltför komplexa för att datainsamlingen skall kunna upprepas på 

exakt samma sätt. Detta gäller inte minst insamling av kvalitativ data. Man kan i detta fall 

fokusera på hur undersökningsprojektet är utformat och hur datainsamlingen genomförs. Hög 

reliabilitet förutsätter att undersökningsprojektet är så klart utformat att det fungerar på ett 

entydigt sätt, samt att datainsamlingen genomförs grundligt och systematiskt (Grönmo, S., 

2004, p. 220). 

Eftersom den här studien kommer samla in kvalitativ data kan det som sagt vara svårt att 

upprepa studien på exakt samma sätt. För att uppnå och försäkra en hög reliabilitet är det 

därför oerhört viktigt att utförandet är tydligt och följs på ett enhetligt sätt under hela 

projektets gång. Som nämnts tidigare, avsåg studien att utföra minst fem intervjuer och med 

förhoppningen att kunna uppnå en teoretisk mättnadspunkt. Såhär i efterhand kan slutsatsen 

dras att fem intervjuer inte är tillräckligt för att kunna uppnå en fullständig teoretisk mättnad. 

Däremot började vissa liknelser mellan svaren att avslöjas, vilket ansågs vara nog för att 

kunna bidra till analys och en teoretisk generalisering. Även studiens tidsram var avgörande 

för hur många intervjuer som var realistiskt möjligt att utföra. 

Gällande intervjuernas utförande och skapandet av intervjuguide, visade sig intervjuguiden 

vara mycket viktig för att stärka reliabiliteten. Guiden följdes likvärdigt under alla 

intervjuerna, med avvikelser för en del olika följdfrågor beroende på samtalets utveckling. 

Särskilt viktigt var att alla fick samma frågor och att samtalen hölls kring samma teman som 

intervjuerna avsågs kretsa kring. Detta stärker därför studiens reliabilitet och gör att 

uppföljningsstudier eller likvärdiga studier kan följa samma frågeställningar.  

4.10.2 Validitet 

Begreppet validitet kan förklaras med orden giltighet eller relevans. Utmaningen när man 

utför en studie är alltså att samla in data som är relevant för den problemställning man arbetar 

med (Halvorsen, K., 1992, p. 41). Validiteten är hög om undersökningen och datainsamlingen 
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resulterar i data som är relevant för problemställningarna. Den blir också högre ju bättre 

faktiska data svarar mot forskarens intentioner. Däremot är validiteten låg om data inte 

stämmer överens med problemställningarna och att det resulterar i en studie av något annat. 

Hög validitet förutsätter att både populationen och de olika begreppen i studien definierats 

på ett systematiskt sätt, såväl teoretiskt som operationellt. Det skall också råda stor 

samstämmighet mellan de teoretiska och operationella definitionerna, och att valet av 

metoder för urval av population och insamling av data har anpassats väl efter dessa 

definitioner (Grönmo, S., 2004, p. 221).  

Detta innebär alltså att validiteten främst hänger på hur den här studien är utformad, eftersom 

det resulterar i vilken data man samlar in. Valet av en kvalitativ undersökningsmetod höjer 

studiens validitet eftersom det ger kvalitativ data som kan ge djupare information och 

förståelse för användarnas uppfattningar, attityder och beteende. Som diskuterats tidigare, är 

den här studien inte ute efter data som kan svara på hur många som tycker si och så, eller hur 

många som klickat på en annons. Istället är syftet att få en djupare förståelse för hur 

användarna uppfattar annonserna, deras attityder samt varför de klickar, vilket gör att den 

kvalitativa undersökningsmetoden stärker studiens validitet.  

Studiens strategiska urval är utifrån den målgruppsavgränsning som presenterats tidigare. 

Data som samlas in kommer inte vara representativ för alla Facebook-användare, vilket 

heller inte är studiens intention. Detta är dock den största användargruppen, vilket kan höja 

användbarheten och göra resultatet extra användbart. Som sagt, kommer inte resultatet bli 

representativt för alla användare ur den här gruppen. Men i och med den teoretiska 

generalisering som den kvalitativa metoden eftersträvar, blir valet att använda ett strategiskt 

urval passande för att tolka och förstå informationen, vilket överensstämmer med 

problemformuleringen och studiens intention.  

Valet att använda respondenter från författarens närhet har motiverats i tidigare avsnitt. Men 

det är ändå värt att ta upp detta i samband med studiens validitetsdiskussion. Att personerna 

kommer från författarens närhet anses inte påverka den information som ges och studiens 

resultat. Personerna intervjuades under professionella och vetenskapliga former och 

förväntades ge samma svar oavsett relation till intervjuaren. Svaren återgavs också i form av 

text, efter transkribering, vilket gav dem möjlighet att bekräfta det som hade sagts. Något 

som också kan stärka validiteten.   

4.11 Kodning av kvalitativ data 

Eftersom alla intervjuer som utförts också har transkriberats så finns undersökningens 

kvalitativa data i form av texter. Detta underlättar för kodning av materialet, ett viktigt 

tillvägagångssätt för att skapa överblick genom förenkling och sammanfattning innehållet. 

Kodning som tar sikte på att kategorisera kräver en systematisk bearbetning av materialet 

och måste ta sin utgångspunkt i  vissa gemensamma egenskaper hos olika fenomen som 

beskrivs. Dessa egenskaper måste först identifieras och definieras (Grönmo, S., 2004, p. 247). 

Eftersom den här studiens alla intervjuer följde den tematiska intervjuguiden och studiens 

frågeställningar, underlättar detta arbetet med att kategorisera materialet.  

Vidare kommer kodningen fortsätta från kategorisering till begreppsutveckling, dvs finna 

beteckningar på kategorierna som är teoretiskt fruktbara och kan relateras till etablerade 

begrepp.  Konfrontationen mellan etablerade begrepp och den empiriska redovisningen kan 

därmed bidra till att klargöra, nyansera eller omarbeta begrepp.  Resultatet kan även bli 

utveckling av helt nya begrepp, vilket är viktigt för teoretisk generalisering (Grönmo, S., 

2004, p. 248). Studiens frågeställningar har fokus på Wang & Suns (2010) tre dimensioner; 
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information, trovärdighet, underhållning. Detta har koppling till människors  ATOA – 

Attitude Towards Online Advertising – vilket utgör ett etablerat begrepp som kommer att 

konfronteras med det empiriska materialet.  

Det slutgiltiga målet är alltså att kodningen resulterar i empiriska mönster som kan tolkas och 

förstås i ljuset av teoretiska perspektiv, samt resultera i en teoretisk generalisering av det 

empiriska resultatet (Grönmo, S., 2004, p. 247). Kodningsprocessen är alltså nödvändig för 

att det insamlade materialet, eller data, sedan ska kunna presenteras och analyseras.  
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5. Empiri 
 

5.1 Presentation av respondenter 

För att läsaren skall kunna få en bild av de respondenter som deltog i undersökningen ges här 

här en kort presentation. Som tidigare förklarats i metodavsnittet, gjordes ett strategiskt urval 

där respondenterna är mellan 25-34 år samt använder Facebook mellan en till fem timmar per 

vecka. Presentationen kommer således inkludera ålder samt respondentens Facebook-

användande. Ytterligare information gällande yrke, familjeförhållanden och utbildning 

presenteras också. Detta har ju inget att göra med studiens strategiska urval eller kriterier, 

utan inkluderas enbart för att skapa en bättre bild av respondenterna.  

Erik 

…är 32 år och sambo med två barn. Han har universitetsutbildning och jobbar inom 

kommunen med miljöfrågor. Han använder Facebook mellan två till tre timmar per vecka och 

främst via sin mobil.  

Charlotte 

…är 30 år och gift med ett barn. Hon har en KY-utbildning inom hotell- och restaurang men 

arbetar idag på en privat firma med projektledning och administration. Hon använder 

Facebook mellan en till tre timmar per vecka och främst via sin mobil. 

Jonny 

…är 34 år och sambo. Han har en universitetsutbildning och arbetar som civilingenjör på ett 

privat bolag. Han använder Facebook cirka två timmar i veckan och främst via sin iPad.  

Marlene 

…är 28 år och sambo med två barn. Hon har gymnasieutbildning men går nu en 

lärlingsutbildning för att bli konditor. Hon använder Facebook mellan tre till fyra timmar per 

vecka och främst via sin mobil.  

Anna 

…är 31 år och sambo. Hon är universitetsutbildad och jobbar statlig inom rättsväsendet. Hon 

använder Facebook mellan tre till fem timmar per vecka och främst via sin mobil.  

5.2 Presentation av resultat  

Detta avsnitt kommer presentera det resultat som studien har fått fram från de kvalitativa 

intervjuerna. För att underlätta läsning och förståelse kommer avsnittet att följa studiens 

frågeställningar och tematiska ordning som intervjuguiden följde.  

Inledningsvis kommer resultatet kring attityder och uppfattningar att presenteras och kretsa 

runt Wang & Suns (2010) teori och dimensioner. Studien har ju inte som syfte att testa en 

hypotes eller tidigare forskning kring teorin, utan istället använda detta som ett verktyg för att 

fånga Facebook-användarnas uppfattningar och attityder.  
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Frågeställning 1: Hur uppfattar användarna de anpassade annonserna i nyhetsflödet? 

När respondenterna fick frågan om vilka spontana känslor som de anpassade annonserna 

väcker, blev svaren enbart negativa: 

”Irritation” ”Fruktansvärt” ”Inget jag gillat så blir irriterad”  

”Jag stör mig faktiskt på det” ”Scrolla vidare” 

Respondenterna uttrycker alltså övervägande negativa attityder till anpassade annonser i 

deras nyhetsflöde på Facebook. Deras attityder och tankar utvecklas vidare och Anna menar 

att hon skulle vilja ”dra det så långt att jag skulle kunna tänka mig att sluta med Facebook 

pga. att det är så mycket reklam som tar över” samt att det största irritationsmomentet är att 

det är ”påprackande och kommer upp och är i vägen liksom”. Charlotte är negativt inställd 

och  tycker de är störande eftersom ”det tar upp tid…och jag vill kolla mina kompisar och 

inte intresserad av att se massa företagsannonser”. Erik menar att han bara scrollar vidare 

eftersom han ”inte är på Facebook för att läsa annonser” och Jonny tycker de ”är i 

vägen…för jag vill kolla de andra grejerna, vad mina kompisar har skrivit”.  

För att kunna gå in djupare på ämnet och fånga upp deras uppfattningar, som kan ligga till 

grund för deras negativa attityder, presenteras följaktligen resultatet kring Wang & Suns 

(2010) dimensioner.  

Gällande frågan om den här typen av annonser kan vara informativa, och hjälpa till vid t.ex. 

köp av produkter, tycker två av respondenterna menar att de hellre söker informationen själv 

eller på annat sätt. Jonny menar att ”det jag är intresserad av söker jag upp själv” och Erik 

tror att han skulle vara mer mottaglig om han var på en specifik sida för ett ändamål: ”är jag 

på en resesajt så skulle jag vara mer mottaglig för annonser kring just ämnet”. Övriga anser 

att annonserna skulle kunna vara en källa till mer information, men anser sig själva inte 

använda annonserna i det syftet. Anna tror att det ”kan funka och smyga sig på en, även om 

jag är irriterad…varumärket sätter sig säkert där” men hon poängterar att hon själv inte 

anser att hon skulle använda annonsen på detta sätt utan ”snarare skulle försöka välja bort 

dem för att jag blir irriterad på dem [annonsörerna]”. Charlotte och Marlene anser att 

annonserna skulle kunna var en källa till mer information, men att det främst handlar om att 

den dyker upp vid rätt tidpunkt. Charlotte säger att ”om något dyker upp som känns mycket 

aktuellt just då så kanske man tittar lite”, men tillägger också att hon ”skulle sökt 

informationen på annat sätt”. Marlene tycker att man kanske kan få ”lite allmänna tips om 

typ resmål och så”, men att det måste kännas aktuellt just då ”eller något jag vill göra eller 

så”. Hon tar också upp ett exempel där hon hade tittat lite extra på en annons om bröllop på 

en herrgård eftersom hon ”inte är gift och så tittade jag lite för att se vad det var det 

kostade”.  

Vidare svarade respondenterna på frågor gällande Wang & Suns (2010) andra dimension; om 

annonserna uppfattas som underhållande. Ingen av respondenterna anser att den här typen av 

annonser är direkt underhållande. Marlene tycker de är rätt tråkiga då ”de bara brukar vara 

någon bild typ” och andra kan inte minnas någon underhållande annons. Däremot beskriver 

Anna att hon ”nog tänkt lite på att det här är riktat till mig…så på så sätt har de ju 

lyckats…att få in rätt profil”. Hon kan också dra sig till minnes att hon sett en rolig annons 

och menar att ”underhållande skulle funka” samt ”om de [annonserna] skulle göras mindre, 

med kanske bara en bild och lite text”. Som det är nu anser hon att ”det tar upp för mycket 

plats och är störande”. Marlene är lite inne på samma spår, gällande om annonserna skulle 

kunna göras mer attraktiva genom underhållning, och menar att hon ”gillar lite humor som 
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ibland finns på TV”. Hon tycker också att tävlingar är underhållande och att man ”gillar en 

annons för att det är en tävling”.  

Gällande annonsernas trovärdighet så skiljer sig respondenternas uppfattningar åt något. 

Anna tycker att de anpassade annonserna på Facebook är lika trovärdiga som annan reklam 

eftersom ”det är ju inte så att de har mindre trovärdighet för att de ligger på Facebook…de 

är som reklam varsomhelst”. För hennes del handlar trovärdigheten mer om produkten eller 

det som skall säljas. Hon menar att t.ex. ”bleka tänderna reklam…är mindre trovärdig 

eftersom hon tänker att den branschen är fuffens” och att ”det är nog inte så mycket mediet” 

som påverkar. Erik menar också att ”de är lika trovärdiga som andra annonser”. De andra 

respondenterna har en något mer skeptisk uppfattning gentemot annonserna och Jonny säger 

att han är ”nog mest skeptiskt till reklam” men gör ingen skillnad mellan annonserna på 

Facebook och annonser eftersom han ”tycker inte någon reklam är egentligen trovärdig”. 

Marlene och Charlotte är däremot mer skeptiska mot annonser på Facebook. Marlene 

upplever att ”hon känt sig lite smålurad på Facebook och Internet innan” och beskriver att 

hon ibland ”trott att något är bra eller ska klicka sig vidare till någon annan sida…som visat 

sig vara lurendrejeri”. Hon gör däremot ingen skillnad mellan annonser på Facebook och 

övriga Internetannonser. Charlotte är den som är uttalat mest skeptisk till annonsering på just 

Facebook. Hon menar att de anpassade annonserna inte är trovärdiga ”när de ligger på 

Facebook” och anser att annonser på ”t.ex. Göteborgs-Postens hemsida känns mer 

trovärdiga”. Hon kan inte förklara exakt varför hon anser annonserna får mindre trovärdighet 

på Facebook, men menar att det ”är en känsla” och att hon ”känner lite att Facebook är mitt 

egna och det känns fel att det anpassar annonserna till mig”. Skillnaden tros ligga i att ”på 

Göteborgs-Posten är det till alla…det känns bättre”. Vidare anser hon att det främst har att 

göra med att ”Facebook känns privat och…att jag är utvald känns liksom inte rätt” samt att 

hon är ”rädd att det skall leda till något annat…”.  

I samband med annonsernas trovärdighet fick respondenterna också frågan om de ansåg sig 

ha en annan inställning till annonser som en vän har gillat, jämfört med en annons som bara 

lagts ut på deras nyhetsflöde. Alla respondenterna ansåg sig ha en annorlunda och fördelaktig 

inställning till de annonser som ”gillats” av en vän. Erik, som ”oftast brukar scrolla vidare” 

när han ser annonserna på Facebook, tror att han ändå skulle ”stanna upp en tiondels sekund 

längre” vid en annons som en vän har gillat. Jonny anser inte att en annons blir mer trovärdig 

för att en vän har gillat den utan tänker att ”personen [vännen] har gjort det av en 

anledning…oftast är det väl för att de har något att vinna på det, eller?” Han menar ändå att 

annonsen väcker ”lite mer intresse” än en vanlig, anpassad annons. Charlotte tycker inte 

heller att det stärker annonsens trovärdighet, men att det ökar intresset eftersom ”man vill se 

vad kompisen har gillat”. Hon beskriver det med att ”allt bottnar ju lite i att man är där för 

att kolla sina vänner och då vill man ju se vad hon eller han har gillat”. Marlene är även hon 

mer positivt inställd till annonser som en vän har gillat eftersom hon tror att om ”någon gillat 

det så bör det ju vara för att det är något bra”. Anna är inne på samma spår då hon tycker 

annonsen skulle locka mer eftersom ”det blir ju som en rekommendation från någon” men 

tillägger att även hon tror ”att den som ”gillar” något ofta tjänar något på det…typ rabatt på 

något”.  

Frågeställning 2: Hur beter sig användarna gentemot anpassade annonser i 

nyhetsflödet? 

Studiens andra frågeställning handlar om användarnas beteende, dvs. om de läser annonsen 

och sedan ”klickar” vidare för mer information, ”gillar” eller ”delar” en annons. Som nämnts 

i studiens teoriavsnitt så finns det en koppling mellan attityder och beteende. Ju mer positiva 
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användarna är till annonsering, desto större sannolikhet att de kommer ha en delaktigt 

beteende och klicka vidare.  

Respondenterna uttrycker en restriktiv hållning till annonserna och få säger sig läsa 

innehållet. Erik menar att han inte läser innehållet eftersom han ”inte är på Facebook för att 

köpa grejer” och Jonny anser sig inte läsa dem därför att han ”inte är intresserad, helt 

enkelt”. Anna menar att hon ”nog tyvärr börjat läsa”, men ”blir det får långt så läser jag 

inte allt”. Hon tror dock att hon ”tittar nog mer på bilden” än läser själva texten. Marlene 

säger att hon ”inte ofta” läser annonserna, men troligtvis vid tillfällen då ”någon gillat det 

eller om det har en stark koppling till mig…och tilltala mig just då”. Charlotte säger att hon 

”knappt läser någon” vilket bottnar i att hon ”lägger inte tid på det och är inte där för att få 

den informationen”. Hon tror att hon ”kanske har läst typ två rader men sedan lagt ner det”.  

Trots att Marlene är skeptisk mot annonsering på Facebook är hon den enda av 

respondenterna som har klickat vidare för mer information. Hon säger att hon klickat för att 

”ta reda på mer” och det ”har nog varit främst annonser som är en tävling där man kan ta 

del av erbjudanden om man klickar eller gillar”. Hon är också den enda som någon gång har 

”gillat” eller ”delat” en annons. Hon menar att hon ”gillat” annonsen främst ”för att det är en 

tävling” och att ”man gillar för att vinna något”. Men hon menar också att hon har gillat 

annonser för att hon ”gillar produkten”. Hon har t.ex. ”gillat IKEA…då var det för att jag 

ville ha deras annonser”, samt ”andra mataffärer, typ ICA, för att få mer information och 

tips”.  

Ingen av de andra respondenterna har klickat vidare, ”gillat” eller ”delat” någon annons. 

Anna ger skälet att hon ”stör sig på konceptet och vill inte medverka till det”. Jonny säger sig 

inte vara intresserad av annonserna och även om han var intresserad av produkten eller dylikt 

så skulle han inte klicka vidare eftersom han hellre ”skulle kolla upp saken, eller prylen, när 

jag var klar på Facebook”. Han menar att det är just det störande momentet som gör hon 

restriktiv till att klicka vidare och beskriver det som ”typ pop-up grejer, det stör det jag 

egentligen höll på med”. Charlotte har liknande åsikter kring varför hon inte skulle klicka 

vidare, ”gilla” eller ”dela” en annons. Hon tror att hon ”hellre skulle söka den informationen 

vid sidan om, inte på Facebook” och menar att om hon såg en annons för ett SPA så skulle 

hon ”hellre sökt på det själv och inte klickat vidare”. Främsta anledningen är även här att 

hon ”inte är intresserad av det…gick inte in på Facebook av den anledningen”. Hon säger att 

hon ”söker i så fall den informationen när hon har tid senare”. Erik säger sig inte heller vara 

intresserad av att ta del av annonser men ”förstår ju att de finns där för att betala för tjänsten 

som jag använder…men jag är inte intresserad”.  

Respondenterna fick också möjlighet att tala fritt om ämnet, mer generellt, vilket gav lite 

andra intressanta tankar och uppfattningar. Saker som nämnts tidigare under intervjun kunde 

utvecklas vidare etc. Det var främst deras syn på Facebook som kom på tal, samt deras syn på 

reklam i allmänhet. Förhoppningen är att detta kan bidra till intressant information för vidare 

forskning eller större insikt i ämnen generellt.  

Anna upplever att annonseringen på Facebook har ökat, vilket har ändrat hennes syn på 

Facebook. Hon tänker att ”det kanske inte är värt att hålla på med detta, eftersom det är 

massa skit mellan det som man vill åt…att man drunknar i det”. När hon jämför detta med 

annonsering i TV så menar hon att det ”konceptet har man ju köpt nu” medan annonsering på 

Facebook ”är nytt och har ökat…kanske jag vänjer mig”. Fast hon tycker ändå att det är 

”mer störande för det är i text som kommer upp bland mitt eget typ”. Jonny drar också 

paralleller till reklam i TV och tycker att annonseringen påverkar hans syn på Facebook. Han 
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säger att det är ”typ som med TV4 när de började visa massa reklam…man var ju inte 

positiv”. Han anser också att det är Facebook som är störande och inte själva annonsörerna. 

Marlene har börjat tänkta på annonseringen i och med att hon upplever att den ökat och stör 

sig ”mest när det kommer upp utan att någon gillat…att det bara kommer upp massa reklam 

liksom”. Hon tycker däremot illa om annonsören och berättar om en annons från ett elbolag 

och säger att hon ”inte bett om det och ingen gillat det…det vill jag inte ha på mitt feed”. 

Hon säger också att ”det inte får bli mer [annonsering]…då kommer jag nog sluta använda 

Facebook”. Charlotte tycker annonseringen påverkar hennes syn på Facebook negativt och 

menar att ”det var ju inte därför man skaffade Facebook”. Hon tycker dock att det även 

påverkar annonsören negativt. Trots att Erik är negativ till konceptet så säger han ändå att han 

”förstår ju att det finns och…accepterar det”. Men han tillägger ändå att det nog är ”lagom 

nivå nu som det är…det får inte bli mer”.  

Under dessa diskussioner kom även tankar kring att betala för ett annonsfritt Facebook på tal. 

En person skulle kunna tänka sig att betala för detta, medan de andra inte sa sig vara 

intresserade av att betala för detta. Marlene förklarade detta med att hon tycker ”Facebook 

har nått sin topp”.  

Användarnas irritation går alltså ut över deras inställning till Facebook. Charlotte menar att 

det ”definitivt kan påverka framtida användning” negativt men att det också påverkar hennes 

syn på annonsören. Marlene är av samma åsikt och säger att hon ibland ”kan tycka illa om de 

företag som kommer upp”. Hon säger också att ”det får inte bli mer, men kommer det bli mer 

så kommer jag nog sluta använda Facebook”. 
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6. Analys och slutsatser 
 

Resultatet visar en tydlig negativ attityd till de anpassade annonserna i nyhetsflödet på 

Facebook. Annonserna skapar irritation och känns påträngande eller är i vägen. De stör och 

avviker helt enkelt för mycket från själva konceptet med Facebook, dvs. att man är där för att 

se vad sina vänner gör eller skriver. Annonseringen upplevs därför som extra störande och 

hamnar i vägen för det vännerna skriver eller gör på nyhetsflödet.  

När intervjun gick djupare in på ämnet och försökte fånga deras uppfattningar kring 

annonserna som informativa eller som en källa för viktig information vid köp av produkt etc., 

så var det ingen som direkt uppfattade annonserna som en bra informationskälla. Resultatet 

visar istället att man hellre verkar vilja söka information på annat sätt, när man anser sig 

färdig med det man håller på med på Facebook. Återigen tyder det på att annonserna 

uppfattas som störande och avbryter det man först och främst är där för att göra. Användarna 

anser sig heller inte vara på Facebook för att köpa något, vilket kan vara en stor anledning till 

att man inte ser annonserna som en informativ källa. Vissa sade sig ändå kunna vara smått 

intresserade i de fall då annonsen verkligen kändes aktuell, dvs. den måste visas för dem vid 

rätt tidpunkt.  

Man kan därför dra slutsatsen att receptet för en lyckad annons, som når fram och fångar 

användarens uppmärksamhet, handlar om att nå rätt person, vid rätt tidpunk och att den 

verkligen känns aktuell för användaren. I studiens bakgrundskapitel beskrevs hur annonserna 

är anpassade efter användarens profil, vilket gör det lätt att placera ”rätt annons för rätt 

person”. Även i teoriavsnittet beskrevs begreppet anpassade annonser, eller riktad 

annonsering, som just handlar om att skicka rätt information, till rätt målgrupp och vid rätt 

tid. I det här fallet handlar nog inte problematiken om anpassningen, utan snarare om att få 

annonsen att kännas aktuell just då. Även om en annons är anpassad till t.ex. kvinnor som har 

barn är det ju inte säkert att alla tycker samma saker känns aktuella vid samma tillfälle. Med 

tanke på hur många som idag använder Facebook dagligen, kan man förmoda att en annons 

ändå kan komma att kännas aktuell för några av de som tar del av den. Detta skulle i så fall 

kunna leda till att de klickar vidare och i slutändan leda till ökad ROI. Om man ser till den 

här studiens resultat är sannolikheten ändå att majoriteten upplever den som ointressant och 

troligen störande. I resultatet framkom det att en av respondenterna faktiskt hade klickat 

vidare på en annons, eftersom den  kändes aktuell och rätt vid just det tillfället. I studiens 

inledning nämns statistik på över hur många gånger Facebook-användare klickar på annonser, 

dvs. endast en gång på 2000 exponeringar. Ett mycket lågt tal jämfört med andra 

annonsformer på Internet. Man kan alltså ställa sig frågan om användarna kan hinna bli ännu 

mer negativt inställde innan dagen infinner sig då de upplever en annons som aktuell och 

rätt? Och är detta verkligen en effektiv form av one-to-one annonsering? 

Lösningen på en förbättring av de anpassade annonserna, och kanske kunna förändra 

användarnas negativa attityd, kan vara att göra annonserna mer underhållande. Resultatet 

visar att annonserna i dagsläget uppfattas som tråkiga och med för mycket text. De sägs också 

ta upp för mycket plats och därmed – återigen – upplevs som störande i användarnas 

nyhetsflöde. Skulle annonserna däremot göras mer underhållande, med humoristiska inslag, 

anses detta kunna höja värdet och göra dem mindre störande. Detta kan även ha att göra med 

hur Facebook används; att användarna vill ta del av vad vänner skriver eller bilder och videos 

som läggs upp.  Det är i grunden en slags underhållning och annonserna bör därför anpassas 

därefter. Tolknig av resultatet säger alltså att ju mindre annonserna stör, och ju mer de passar 

in med det övriga innehållet på Facebook, desto positivare blir användarna attityder. 
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När det gäller uppfattningar kring annonsernas trovärdighet verkar resultatet skilja sig åt 

något. En del av respondenterna är skeptiska till reklam i allmänhet, medan andra känner att 

trovärdigheten minskar på Facebook. Annonserna upplevs personliga och därmed 

påträngande. Man skulle kunna säga att respondenterna tillhör två grupper; där den ena 

gruppen är skeptisk mot annonser av mer principiella skäl och den andra av emotionella skäl. 

De med principiella skäl verkar ha en grundinställning som gör dem skeptiska mot reklam i 

allmänhet. De gör dock ingen skillnad på annonserna och anser att annonserna på Facebook 

är lika trovärdiga som annan reklam. Den andra gruppen, den emotionella, upplevs ha en mer 

emotionell inställning. Denna gruppen tycker däremot att annonserna på Facebook är mindre 

trovärdiga eftersom de  upplevs som personliga och påträngande karaktär, vilket de tycker 

inger en falskt och sämre känsla.  

Intressant är att annonser som vänner har ”gillat” eller ”delat” får en ökad trovärdighet och 

uppmärksamhet hos alla respondenterna. Även detta kan ses som ett tecken på att annonserna 

bör anpassas bättre till Facebook konceptet och sättet användarna använder sig av det. Att 

annonser som vänner har ”gillat” får höjt intresse, verkar ha att göra med att användarna är 

där för att se vad vännerna skriver och de blir därmed mer mottagliga för denna sortens 

information. Annonser som vänner har ”gillat” eller ”delat” uppfattas också som en sorts 

rekommendationer, och därför upplevs som mer trovärdiga informationskällor. Tävlingar 

verkar också vara annonsformer som fungerar bättre och tas emot på ett mer positivt sätt. En 

del verkar uppleva att vänner klickar på annonser för att vinna saker och har något att vinna 

på det, vilket säkert stämmer i många fall. Just tävlingar uppfattas ändå som kul och 

underhållande, vilket därmed skulle kunna göra användarna mer positiva till annonserna.  

Resultatet kan också till viss del stärka Wang & Suns teori gällande attityd till 

Internetannonsering (ATOA). Respondenterna upplever annonsernas informativa värde som 

lågt och inte särskilt underhållande, samt har en negativ attityd till annonserna. Detta 

stämmer alltså överens med deras teori som menar att om annonsens informativa värde 

uppfattas som lågt, och föga underhållande, leder detta till negativa attityder. Gällande 

dimensionen trovärdighet så skiljer sig den här studiens resultat från Wang & Suns (2010) 

teori. Den respondent som tolkas som mest positiv till annonserna, och som även klickat 

vidare för mer information samt ”gillat” en annons, upplever ändå annonsernas trovärdighet 

som låg. En annan respondent som också är skeptisk till trovärdigheten visar ändå en relativt 

positiv attityd till annonsering om det känns aktuellt och visas vid precis rätt tidpunkt. Detta 

stämmer alltså inte överens med Wang & Suns (2010) teori. Intressant är dock att dessa 

personer upplever annonser som vänner har ”gillat” som mer trovärdiga. Detta stärker 

ytterligare slutsatsen att vänner rekommendationer är oerhört viktigt för att skapa en mer 

positiv attityd och höja intresset för de anpassade annonserna.  

Gällande användarnas beteende hade endast en av respondenterna någon gång klickat vidare 

för mer information, eller ”gillat” och ”delat” en annons. Främsta anledningen var att hon 

ville ta del av en tävling eller få regelbunden information och tips från ett varumärke som hon 

tyckte om. Hon ansågs sig alltså ha något att vinna på sitt agerande, samt att hon upplevde det 

som kul och underhållande. Samma respondent är också den som, i jämförelse med övriga, 

kan tolkas ha en något mer positiv attityd och är mer öppen för annonserna. Övriga ansåg att 

annonserna var för störande eller ville inte bidra till att ”gilla” eller ”dela” annonser som var 

störande och i vägen. Detta resultat stödjer teorin om att en persons attityd till 

Internetannonsering (ATOA) påverkar beteende och delaktighet. De respondenterna med 

negativ ATOA visar låg delaktighet och har inte heller inte ”klickat”, ”gillat” eller ”delat”.  
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Utifrån resultatet drar studien slutsatsen att främsta anledningen till att de anpassade 

annonserna upplevs som irriterande och störande är att användarna vill kunna använda 

Facebook som sin privata sida, där de ostört vill ta del av vänners inlägg och uppdateringar. 

För att annonserna ska kunna förbättras, bli mindre störande och få ett positivare mottagande, 

bör de anpassas till Facebook och mer likna det sätt som användarna delar eller tar del av 

information på nyhetsflödet. Annonserna bör alltså utformas mer som ett inlägg, med lite text 

och en underhållande, humoristisk prägel. Avsikten bör därmed vara att locka fler användare 

till att ”gilla” eller ”dela”, vilket i sin tur skulle leda till ökat intresse bland deras nätverk och 

få fler att läsa innehållet, även om de själva inte väljer att sprida annonsen vidare.  
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7. Slutdiskussion och vidare forskning 
 

I resultatet kom det också fram tankar och attityder som faller utanför studiens 

frågeställningar, men likväl intressanta att ta upp för diskussion. En av de saker som kom på 

tal var en eventuell möjlighet att betala för en annonsfri version av Facebook. I dagsläget 

finns inte denna möjlighet, men under intervjuerna framkom det att många ansåg detta som 

en trolig utveckling och nästa steg för företaget. Endast en av respondenterna kunde, om än 

tveksamt, tänka sig att betala för att slippa annonsering. Resterande ansåg inte att det var värt 

att betala för någon sådan tjänst. Någon sa sig acceptera annonserna, men vill inte se en 

ökning. En annan tyckte att Facebook har nått sin topp.  Utifrån resultatet och de slutsatser 

som den här studien har kommit fram till så skulle man nästan kunna fråga sig om Facebook 

nu står vid ett vägskäl? Deras introduktion av annonser har helt klart satt deras popularitet på 

spel och därmed kanske också deras framtid. I studiens inledning talades det om SNS-sajten 

MySpace fall, som hade sin grund i för mycket, och ovälkommen, annonsering. I inledningen 

talades det också om att användare av sociala medier tenderar att ha en negativ syn på 

annonsering i sociala medier, vilket stärks av den här studiens resultat. Så vilken riktning bör 

då Facebook ta för att behålla sin popularitet hos användarna? 

Utifrån denna frågeställning skulle det vara intressant att i vidare forskning undersöka hur 

många som faktiskt klickat på en viss annons eller hur stor andel användare som kan tänka 

sig betala för att slippa annonsering. Dessa kvantitativa studier skulle kunna komplettera, 

eller stärka, den har studiens kvalitativa resultat och bidra med ytterligare kunskap inom 

ämnet.  

Även användarnas nationalitet skulle vara en intressant och viktig aspekt att studera. 

Eftersom respondenterna i den här studien är svenska, och bor i Sverige, så får resultatet en 

viss kulturell avgränsning. Kanske skulle resultatet skilja sig något om respondenterna hade 

varit t.ex. asiater eller nordamerikaner? Det kan alltså förekomma kulturella skillnader som 

kan vara viktiga att fånga upp inom ämnet. En hypotes skulle kunna vara att nordamerikaner 

är mer vana vid reklam och kanske därför inte lika negativ inställda till annonseringen? Detta 

skulle också innebära att Facebook kanske borde lokalisera sitt innehåll och anpassa sin 

annonsmodell utifrån användarnas kultur.  

Studiens resultat har också snuddat vid integritetsproblematiken i sociala medier. Vissa 

respondenter upplevde annonserna som ett intrång på deras ”privata” sida. Men är Facebook 

en privat plats? Eller är sociala medier en plats där det ”privata jaget” egentligen inte 

existerar? För att lyckas med annonsering på Facebook, och kanske i sociala medier generellt, 

verkar detta således vara en viktig aspekt att ta hänsyn till. Trots studiens begränsade 

underlag kan man ändå dra en viss slutsats om att det verkar finnas en viss problematik när 

anpassade annonser blir alltför anpassade och tränger sig på i det ”privata”.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Studien beskrivs med en kortfattad introduktion samt redogörelse av syftet.  

 Fråga om respondenten ger sitt medgivande till att namn, ålder, samt 

Facebook-användning publiceras i studien, eller om anonymitet önskas. 

Fråga också om det är möjligt att spela in samtalet.  

 Inleder med att visa exempel på anpassade annonser i nyhetsflödet så 

respondenterna har klart för sig vilka sorts annonser det handlar om.  

 

Tema: Uppfattningar och attityder till de anpassade annonserna 

 (Attityd) 

När du ser anpassade annonser i ditt nyhetsflöde, vilka spontana känslor väcker 

annonserna hos dig?  

Vad tycker du om dessa annonser? Bra? Dåliga? Varför? 

(Gällande dimensionen informativ) 

Tycker du att den här typen av annonser kan vara informativa och hjälpa dig vid 

t.ex. köp av produkter? Ge exempel?  

(Gällande dimensionen underhållande) 

Tycker du att anpassande annonser oftast är underhållande? Om ja, vad är det 

som gör dem underhållande för dig? Om nej, varför inte? 

(Gällande dimensionen trovärdighet) 

Tycker du annonserna på nyhetsflödet är trovärdiga? Varför/varför inte?  

Tycker du att en annons som en Facebook-vän har ”gillat” är mer trovärdig? 

Varför/varför inte? 

Anser du dig generellt ha en annan inställning till en annons som en vän har 

”gillat”? Varför/varför inte? 

Anser du att en sådan annons är mer trovärdig? 

 

Tema: Beteende till anpassade annonser i nyhetsflödet 

Läser du innehållet i anpassade annonser? Varför/varför inte? 
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Om respondenten läser innehållet: 

Har du någon gång klickat vidare för mer information? Varför/varför inte? 

Har du någon gång gillat eller delat annonser? Varför/varför inte? 

 

Avrundning 

Har du några andra synpunkter eller åsikter gällande ämnet? Vad tycker ni om 

ämnet generellt? 

Har du några synpunkter gällande intervjun? 

 


