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Förord 
 

 

Det har inte alltid varit helt problemfritt att skriva denna C-uppsats, vilket förmodligen 

hade varit ännu tuffare utan de alla fantastiska människorna omkring oss  

som stöttat och peppat under arbetets gång. 

 

Vi vill därför uttrycka vår oerhörda tacksamhet till alla er som varit hjälpsamma  

under uppsatsens gång och bidragit till att arbetet förts framåt. Ni har varit ett stort och 

viktigt stöd för oss under denna process. Främst vill vi tacka våra handledare  

Jörgen Elbe och Sara Otterskog för deras goda råd och vägledning.  

Vidare vill vi också tacka alla opponenter för deras konstruktiva synpunkter under 

seminarierna. Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter  

som deltog i fokusgrupperna, utan dem hade studien  

aldrig kunnat genomföras. 
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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att skapa en förståelse för generation y’s attityder till reklam på 

dagens fyra största sociala medier. Generation y innefattar individer födda mellan år 

1980-1999. Dessa individer har vuxit upp i en tid med framfart av teknologiska 

produkter där majoriteten använder sociala medier mer eller mindre dagligen. Denna 

grupp individer anses därmed bli det mest betydelsefulla kundsegmentet för digital 

marknadsföring i framtiden. För att kunna besvara syftet har en kvalitativ metod 

tillämpats. Författarna utgick först från teorier som låg till grund för den empiriska data 

som samlades in, för att slutligen analysera resultatet tillbaka till teorierna. Detta 

utgjordes av fokusgruppsintervjuer för att på så vis undersöka och erhålla förståelse om 

individers attityder gällande reklam på sociala medier. 

 

Vad som framkom av denna studie är att generation y i studien tolkas ha en positiv 

attityd till reklam från företag de själva valt att följa på sociala medier. Individerna 

tolkas även ta till sig mer av reklam som är riktad personligt mot dem. I vilken 

utsträckning individerna tar till sig av reklamen kopplas även ihop med vilket socialt 

medium den riktas från. Vidare kan resultatet av denna studie ge dagens och framtida 

marknadsförare en insikt i hur det betydande marknadssegmentet generation y uppfattar 

reklam i sociala medier, vilket kan möjliggöra marknadsföringsinnovationer hos 

företagen som vill stärka varumärket och påverka konsumenternas köpintention positivt. 
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Abstract 
This study alludes to create an understanding for Generation Y’s attitudes regarding 

advertisement on the four biggest social media platforms today. Generation Y includes 

individuals born between 1980 and 1999. Thanks to the advanced progress of 

technology during these individuals’ growth, the majority of them are using social media 

on a daily basis and therefore is this group of individuals the most significant customer 

segment for digital advertising in the future. To be able to answer the purpose of this 

study a qualitative method has been used. The authors made their starting point in 

theories which become the foundation to the empirical data which were collected. The 

result of the data was later analyzed back to the theories. The data was collected via 

focus groups interviews to examine and create an understanding for the individuals’ 

attitudes regarding advertisement on social media. 

 

This study interprets that the Generation Y have a positive attitude regarding 

advertisement from companies themselves have selected to follow on social media. The 

individuals also interpret to be more accessible to advertisement aimed for them 

personally. In which extent the individuals are accessible to the advertisement is also 

connected to which social media platform the advertisement is coming from. The result 

of this study can give marketers today, and in the future, an insight on how the most 

significant customer segment attitudes are regarding advertisement on social media. This 

study makes it possible for marketing innovations for companies looking for new ways 

to strengthen their brand and influence consumers’ intention of buying in a positive 

direction. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrund för ämnesområdet som sedan mynnar ut i en 

problemformulering med en presentation av uppsatsens syfte.  

 

 

1.1 Marknadsföringens förändring över tid  
Den marknadsföring som behandlas i de flesta läroböcker idag infördes kring 1960-talet 

(Grönroos, 1994). Begreppet marknadsföringsmixen beskrevs som en självklar basmodell 

för strategier inom marknadsföring. Denna modell sågs som en mix av variablerna produkt, 

pris, plats och påverkan. Dessa skulle ge marknadsförare medel för att optimera vinsten 

och vara konkurrenskraftiga. (Grönroos, 1994). Genom internets framväxt har 

marknadsmixens varje del påverkats. Den snabba kommunikationen mellan individer har 

lett till att det blir mindre viktigt var konsumenten befinner sig. Prisdiskriminering minskas 

även då konsumenterna snabbare kan identifiera det billigaste alternativet. Tidigare har 

produkterna massproducerats men har utvecklats till att bli mer individanpassade. Genom 

internet skapas en tvåvägskommunikation mellan företag och konsumenter, vilket kan 

möjliggöra en mer personlig påverkan genom marknadsföringen. (Gordon & De Lima-

Turner, 1997). 

 

Ett verktyg som företag kan använda sig av inom marknadsföring är att de segmenterar 

marknaden. Detta innebär att marknaden bryts ner i mindre delar för att företaget skall 

kunna nå en specifik målgrupp (Kotler & Keller, 2016). Detta ansågs tidigare vara en 

process som var för kostsam för vissa företag, då de ofta över-segmenterade marknaden 

(Cahill, 1997). Anledningen till detta kan bero på att företagen tidigare saknade tillräcklig 

information om konsumenterna. De marknadsförde därför mot en större marknad genom 

olika massmedier såsom television, radio samt tidningar. Den massmedia som tidigare 

dominerade som marknadsföringskanal var televisionen (Moncrief & Cravens, 1999). 

Genom internets uppkomst har denna kanal tappat sin effekt på konsumenterna. Detta har 

istället lett till nya utmaningar som dagens marknadsförare står inför. (Strategic Direction, 

2012). 
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1.2 Marknadssegmentet generation y 
De konsumenter som anses bli det dominerande marknadssegmentet i framtiden är 

generation y, vilka är individer födda mellan år 1980 och 1999 (Lazarevic, 2012; Bolton, 

Parasuraman, Hoefnagels, Migchels, Kabadayi, Gruber, Loureiro & Solnet, 2013). Denna 

generation kan definieras som de konsumenter som vuxit upp med framfarten av 

smartphones och andra teknologiska konsumentprodukter (Bolton et al., 2013). De 

individerna är bekvämare med varumärken än föregående generationer (Lazarevic, 2012). 

På grund av detta har generation y-konsumenterna en unik inställning till varumärken och 

svarar mot dem på varierande sätt. De efterfrågar varumärken som fungerar mer som 

personliga uttryck. (Lazarevic, 2012; Valentine & Powers, 2013). Generation y-individerna 

är grupporienterade med en stark känsla av identitet. De beskrivs vara individualister, 

välutbildade, tekniskt kunniga, sofistikerade, mogna och strukturerade. (Valentine & 

Powers, 2013). Denna generation är skeptisk till den traditionella reklamen som fungerat 

på tidigare generationer, vilket har gett upphov till nya konkurrerande 

marknadsföringskanaler. (Valentine & Powers, 2013). Riktad reklam anses vara mer 

exponerat för generation y än tidigare generationer. Generation y är därför mer mottagliga 

av produktinformation från marknadsförare som förstår generationen och vet vad de 

efterfrågar. (Lazarevic & Petrovic-Lazarevic, 2007). Vissa individer av generation y är 

misstänksamma mot marknadsföring och ogillar att bli påtvingade produkter. De föredrar 

snarare att få produkterna rekommenderade från trovärdiga källor såsom familj, vänner och 

trendsättare inom sociala medier (Lazarevic & Petrovic-Lazarevic, 2007). Med ett 

betydande antal människor, sin nuvarande samt potentiella köpkraft anses dessa individer 

vara en viktig del utifrån ett företagsperspektiv i marknadsföringen, både idag och i 

framtiden (Lazarevic, 2012). 

 

1.3 Sociala medier som marknadsföringskanal 
Konsumenternas beteende för insamlande och delande av information har genom 

teknologins utveckling förändrats (Keller, 2009). Interaktionen och 

tvåvägskommunikationen som den nya marknadsföringseran möjliggör mellan 

konsumenterna och företagen kallas för Web 2.0 (Allyson Dooley & Jones Don Iverson, 

2012). Detta har lett till en förändring av marknadsföringsstrategierna hos företagen 

(Constantinides, 2014). Internet har gett uppkomst till de sociala nätverk som finns idag, 
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där Facebook, Instagram, Snapchat och Twitter är de största sociala nätverken (Kotler & 

Keller, 2016; Elson Anderson, 2015). Företagen kan genom sociala medier nå sin valda 

målgrupp på ett effektivare sätt än vad tv, radio och tidningar gör. (Keller, 2009; Bruhn, 

Schoenmueller & Schäfer, 2012).  

 

Konsumenters ökade användande av sociala medier har skapat nya plattformar för företag 

att sprida sin reklam. Sociala medier som marknadsföringskanal har en relativt låg 

investeringskostnad jämfört med de traditionella marknadsföringsmetoderna. Det blir 

därför av betydelse att företagen befinner sig där konsumenterna finns. På så sätt kan 

företagen komma konsumenterna nära (Heller & Parasnis, 2011). Reklam i denna 

marknadsföringskanal kan således stärka företagets varumärke. (Bruhn et al., 2012; Heller 

& Parasnis, 2011; Whiting & Williams, 2013). De främsta fördelarna som marknadsföring 

i sociala medier kan generera för företag är ökad kundtrafik och synlighet. Det kan också 

ge ökad marknadsexponering, nya affärsrelationer samt reducerade 

marknadsföringskostnader. (Constantinides, 2014). Kunskapen kring hur och varför 

konsumenterna använder sociala medier är däremot knapphändig (Whiting & Williams, 

2013). 

 

1.4 Reklamens påverkan på individers attityder  
Det snabba informationsutbytet och den förskjutning av påverkan som sociala medier gett 

uppkomst till, kan vara en effekt av den nära relation som företaget kan skapa med 

konsumenterna (Ajzen, 1989). Då attityder anses vara en dold variabel eller hypotetisk 

konstruktion är en individs attityder oåtkomliga för direkt observation. Med detta menas att 

slutsatser av individers attityder måste dras utifrån deras positiva eller negativa 

utvärderingar av det som studeras. Dessa utvärderingar kan härledas ur verbala eller icke-

verbala reaktioner. De kan vara av kognitiv, emotionell samt konativ natur. De tre olika 

attityderna kan förklaras i tabell 1 nedan, vilket ger exempel på olika typer av svar på 

reaktioner som dessa attityder kan ge. (Ajzen, 1989). 

 

 

 

 



 

 4 

 Kognitiv Emotionell Konativ 

Verbala reaktioner Uttalade 

attitydföreställningar 

till någonting 

Känslomässiga uttryck 

mot någonting 

Uttryck för 

beteendeintentioner 

Icke-verbala reaktioner Perceptuella reaktioner 

på någonting 

Fysiologiska reaktioner 

mot någonting 

Synligt beteende 

relaterat till attityd mot 

någonting 

 

Tabell 1. Reaktioner relaterat till attityder (Ajzen, 1989) 

 

Da Silva & Alwi (2006) menar att individers tankar och känslor är oskiljaktiga. Detta 

innebär att ovan nämnda attityder påverkar individers inställning och således beteende 

inför en valmöjlighet (Da Silva & Alwi, 2006). 

 

1.5 Problemformulering och syfte 
Konsumenternas användande av sociala medier har ökat de senaste åren. En del forskning 

har gjorts på området, vilket gett svar på varför individer använder sociala medier. De 

vanligaste skälen till användande av sociala medier är den sociala interaktionen och 

informationssökande om exempelvis produkter (Sashi, 2012). Då reklam blir allt mer 

vanligt på sociala medier, menar författarna att det finns anledning att studera hur individer 

uppfattar reklamen där.  

 

Utvecklingen av teknologin och individernas ökade användande av sociala medier har lett 

till att företag fått tillgång till värdefull personlig information om användarna. På sociala 

medier konkurrerar företag om annonsutrymmet och således användarnas uppmärksamhet. 

Reklam på tv störs inte av annat innehåll på samma sätt som på sociala medier. (Hadija et 

al., 2012). Individers ökade användande av sociala medier har lett till att företag tvingas 

befinna sig där konsumenterna befinner sig. Detta har gjort att reklamen där ökat och fler 

företag sprider reklam där. Författarna menar att det saknas förståelse för vilket inflytande 

denna typ av marknadsföring har på generation y som använder sociala medier dagligen. 

Det saknas även förståelse för hur deras attityd till varumärken påverkas genom reklam 

där. Tidigare forskning har visat hur företag påverkas av marknadsföring genom sociala 

medier (Constantinides, 2014). Författarna har därmed identifierat att det finns en 
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kunskapslucka om vilka attityder generation y’s har till reklam på de sociala medierna. I 

denna studie definierar författarna reklam på sociala medier som sponsrade annonser samt 

reklam företag postar på sina egna sociala medier-konton.  

 

Generation y är en viktig målgrupp på grund av sin betydande storlek, dess nuvarande samt 

potentiella köpkraft (Lazarevic, 2012). Studiens avgränsning mot denna målgrupp 

motiveras med att de vuxit upp med teknologins utveckling och är vana användare av 

sociala medier. De använder sociala medier flera gånger dagligen och anses även bli det 

dominerande segmentet för digital marknadsföring. Tidigare massmedier har tappat viss 

betydelse på grund av sociala mediers snabba utveckling. Generation y förutspås bli det 

viktigaste segmentet för digital marknadsföring, och de sociala medierna expanderar 

gällande reklam. Detta gör att det blir intressant att se hur reklamen egentligen påverkar 

användarna där. De fyra valda sociala medierna, Facebook, Instagram, Snapchat och 

Twitter, har ett stort antal användare och är snabbast växande. Detta gör att de blir 

relevanta att studera. Den kunskap som denna studie utmynnar i kan generera en förståelse 

hos marknadsförare om hur reklamen mottas av konsumenterna i de sociala medierna. 

Detta kan kan skapa möjligheter för företag att åstadkomma strategier som riktar sig till det 

specifika kundsegmentet. Syftet med denna studie är därför att skapa en förståelse för 

generation y’s attityder till reklam i dagens fyra största sociala medier. 
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2 Begreppsmässigt ramverk 
 

Detta kapitel syftar till att  presentera det begreppsmässiga ramverket. Vidare ges en 

redogörelse för dagens fyra största sociala medier och de olika typerna av reklam som 

företag använder sig av där. 

 

 

2.1 Web 2.0 
Användare på internet kan genom en tvåvägskommunikation som webbsidorna använder 

interagera och dela information, vilket går under begreppet Web 2.0 (Allyson Dooley & 

Jones Don Iverson, 2012). Ett utbyte av informationsflöde skapas av användarna genom 

Web 2.0, vilket har lett till en ny era av marknadsföring (Allyson Dooley & Jones Don 

Iverson, 2012). Företag på sociala medier bör ha en felfri närvaro för att detta nya 

marknadsföringsverktyg skall ha effekt (Constantinides, 2014). Utvecklingen av internet, 

Web 2.0-eran och sociala medier har idag blivit mer avgörande för konsumenter, vilket lett 

till att de äldre metoderna för massmarknadsföring har en mindre påverkan på 

konsumenterna (Constantinides, 2014).  

 

2.2 Electronic word of mouth 
Den digitala kommunikationen förmedlas på olika sätt, bland annat genom bloggar, 

diskussionsforum online eller genom olika sociala nätverk. När kommunikation förmedlas 

på detta sätt sker det via elektronisk media vilket kallas electronic word of mouth, eWOM. 

Viral marknadsföring har växt fram till en utmärkande marknadsföringstrend (Ferguson, 

2008). Både stora och små företag använder sig av detta i form av att bland annat lansera 

videos och dela produktinformation för att på så vis sprida budskap genom word of mouth 

(Ferguson, 2008). De sociala nätverken skapar interaktion mellan användarna, vilket i sin 

tur kan skapa ett snabbt informationsutbyte i form av eWOM. Denna kommunikation kan 

exempelvis ske genom att användare kommenterar på̊ företagets inlägg på sociala medier, 

där sedan en annan användare kan kommentera eller förmedla information vidare. 

Tidigare, potentiella eller faktiska konsumenter kan via eWOM uttala positiva eller 

negativa meddelanden om en produkt eller ett företag. En stor mängd människor kan 
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därmed ta del av dessa meddelanden då de sprids online. (Cheung et al., 2008). Forskning 

visar att denna snabba kommunikation är betydelsefullt för företag då de snabbt kan få 

värdefull information som kan användas till exempelvis produktutveckling (Cheung et al., 

2008). Författarna har dock inte funnit studier som redogör för vad eWOM mellan 

konsumenterna och företagen via sociala medier egentligen skapar för attityder hos 

generation y.  

 

Tidigare undersökningar visar att konsumenters åsikter om ett varumärke som finns 

tillgängliga online, anses lika trovärdiga som webbsidan för varumärket. Detta indikerar på 

att eWOM har en betydande roll gällande konsumenters beslutsprocess vid ett potentiellt 

köp. Om åsikterna om ett varumärke möter konsumentens efterfrågan och behov kan 

dennes köpbeslutsprocess därmed bestämmas utifrån den upplevda kvalitén på produkten 

eller servicen som framkommer av informationen. Undersökningar har även visat att 

konsumenter blir påverkade i deras köpbeslut av traditionell word of mouth (WOM), vilket 

även anses mer effektivt än traditionell marknadsföring vid exempelvis tv-reklam. (Cheung 

et al., 2008). Tidigare forskning har påvisat att traditionell WOM påverkar konsumenternas 

köpbeslut vilket motiverar vidare forskning kring den WOM som kan spridas via internet, 

och då framförallt sociala medier. Detta för att se vilka effekter reklam kan ha på 

konsumenternas attityder via denna marknadsföringskanal. Marknadsföring via eWOM har 

blivit en mer accepterad källa i marknadsföringen, där flera studier visat vilken betydande 

roll kommunikation på detta sätt har (Hodeghatta & Sahney, 2016). Samtidigt redogörs att 

konsumenters köpintention påverkas mer positivt av eWOM jämfört med traditionell 

marknadsföring (Hodeghatta & Sahney, 2016) 

 

2.3 Visuell marknadsföring  
Tidigare har digital kommunikation och rekommendationer skett genom textform, vilket 

idag har vuxit fram till en annan typ av kommunikation. I och med att teknologin 

utvecklats i en snabb framfart inom den digitala kommunikationen, har det idag blivit 

lättare för konsumenter att publicera bilder och videos genom olika forum på internet. 

Forskning har visat att atmosfären online, exempelvis produktvisualiseringar, kan ha en 

betydande roll vad gäller vilka val konsumenter gör. Detta indikerar på att visuell 

information genom eWOM kan spela roll för konsumenters uppfattningar och köpbeslut, 
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vilket även gör att det blir viktigt för marknadsförare att förstå hur de skall kommunicera 

visuellt för att på bästa lämpliga sätt nå ut till konsumenter. (Lin, Lu & Wu, 2012). 

Tidigare studier har inte fokuserat på visuell marknadsföring utan enbart på textbaserad 

(Lin et al., 2012), vilket gör det intressant att göra en studie som omfattar den visuella 

trenden inom marknadsföring. När konsumenter söker efter produkter de vill köpa letar de 

efter information som kan beskriva produkten på ett annat sätt än verbalt, vilket kan vara 

en produktbeskrivning visuellt genom exempelvis bilder eller videos. Shoppingsidor på 

internet brukar kombinera dessa sätt, verbalt och visuellt, för att förmedla 

produktinformation. Detta för att konsumenters kognitiva handlingar skall bli påverkat. 

(Lin et al., 2012).  

 

Tidigare forskning har visat på två olika riktningar gällande effekterna av visuell 

information, där den ena fokuserar på hur visuell information påverkar minnet och den 

andra inriktar sig på konsumenters attityder. Forskningen visade att människor kommer 

ihåg reklam som innefattar bilder bättre än de annonser som inte har bilder, samtidigt som 

människor känner igen och minns sådan typ av reklam under en längre tid. Det framkom 

även att information som förmedlas via bilder stimulerar konsumenters kognitiva 

handlingar mer, vilket gör att det kan utvecklas större plats för minnen hos konsumenten, 

vilket i sin tur kan öka sannolikheten för att den information som individen tagit emot 

tidigare återkommer senare i minnet. Den andra riktningen visar som tidigare nämnts hur 

visuell information påverkar konsumenters attityd. Forskning har visat att reklam som 

innehåller visuell information är mer effektiv än verbal reklam, och kan därför lättare 

skapa en positiv attityd gentemot varumärket. Det kan därmed sägas att visuell information 

spelar en betydande roll gällande konsumenters attityder till varumärken och produkter. 

(Lin et al., 2012).  

 

2.4 De fyra största sociala medierna 

2.4.1 Facebook  
Genom det sociala nätverket Facebook kan både individer och företag kommunicera med 

varandra, vilket har lett till att information blir mer lättillgänglig (Dimitriadis & Tsimonis, 

2014). Facebook har mer än en miljard aktiva användare varje månad (Dimitriadis & 

Tsimonis, 2014) där användarna interagerar tillsammans genom att ”bli vänner” med 
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varandra på plattformen (Rauniar, Rawski, Yang & Johnson, 2014). Genom att företag 

använder plattformen som marknadsföringskanal kan konsumenten få en positiv attityd till 

företagets varumärke (Amornpashara, Phadoongsitthi & Rompho, 2015). Forskning visar 

dessutom att konsumenter påverkas mer positivt av marknadsföring som företag gör via 

Facebook än vad exempelvis rekommendationer från konsumenters nära vänner 

gör (Amornpashara et al., 2015), vilket kan antyda att traditionell word-of-mouth har 

förlorat en del av sin påverkan på grund av de sociala mediernas uppkomst. De företag som 

väljer att marknadsföra genom exempelvis det sociala mediet Facebook kan välja att rikta 

sin marknadsföring mot flera olika segment. Facebook har med andra ord segmenterat 

marknaden åt företagen och delat upp användarna av det sociala mediet i olika segment 

beroende på användarnas plats, intressen, demografi, beteenden och kontakter. 

(http://www.facebook.com). 

2.4.2 Instagram 
Under de senaste åren har smart-phone industrin haft en snabb framväxt vilket har skapat 

applikationer på marknaden som varit mer eller mindre framgångsrika. Den applikation 

som vuxit och blivit en av de mest populära är det sociala mediet Instagram, som är 

kostnadsfri och laddas ner till smart-phones eller surfplattor, där användarna kan ladda upp 

och dela bilder med andra inom det sociala mediet. (Amornpashara et al., 2015). 

Användarna interagerar genom att ”följa” varandra och kan efter det se varandras bilder 

och videos i flödet. Instagram har sedan det lanserades oktober 2010 vuxit och har idag 

över 400 miljoner användare runt om i världen (http://www.swedroid.se). Som 

marknadsföringskanal har Instagram skapat förändringar i kommunikationen mellan 

företag och individer vilket samtidigt har lett till förändringar i konsumenternas beteende. 

Forskning har visat att många individer följer företag på Instagram av den anledningen att 

individerna har ett intresse för själva varumärket, vilket innebär att företag kan skapa 

fördelar genom att dela produktinformation direkt via det sociala nätverket. 

(Amornpashara et al., 2015).  

2.4.3 Snapchat  
En ny typ av social applikation har på senare tid uppkommit, vilken handlar om kortvarig 

kommunikation som endast visas under en viss tid eller ett antal gånger. Detta sätt gör det 

lätt att kommunicera via text, bild och video, men samtidigt blir kommunikationen bara 



 

 10 

tillfällig då den försvinner efter att ha lästs eller setts. Populariteten av denna applikation 

ökar vilket märks på marknadsföringen världen över då den idag inriktar sig mer på 

kortvarig kommunikation. Den snabbast växande och mest välkända applikationen för 

denna typ av kommunikation är Snapchat. (Elson Anderson, 2015). Applikationen 

grundades år 2011 och har över 100 miljoner användare dagligen 

(http://www.snapchat.com). Användningen av Snapchat har ökat snabbt och radikalt som 

inga andra sociala plattformar tidigare gjort, och under den senaste tiden kan konstateras 

att Snapchat är en kraft att räkna med inom marknadsföring och media. Snapchat anses 

vara det nuvarande bästa sättet för att nå ut till individer i ålder 18-34 år, och är idag den 

tredje populäraste plattformen näst efter Facebook och Instagram. (Elson Anderson, 2015). 

I USA samarbetar Snapchat med varumärken som bland annat NFL och Burberry (Elson 

Anderson, 2015), vilket indikerar på att plattformen är betydelsefull inom marknadsföring.  

2.4.4 Twitter 
Det sociala nätverket Twitter kan definieras som en mikroblogg-tjänst, där så kallade 

tweets är textmeddelanden som användarna kan läsa och skicka till varandra (Hodeghatta 

& Sahney, 2016). Denna plattform lanserades år 2006 och sedan dess har antalet användare 

ökat till 320 miljoner månatliga aktiva användare under år 2015 (http://about.twitter.com). 

Forskning har visat att konsumenter påverkas av produktbetyg i exempelvis mikrobloggar 

innan ett köpbeslut fattas (Hodeghatta & Sahney, 2016). Twitter kan skapa eWOM då 

plattformen har framställts som en viral marknadsföringskanal (Burton & Soboleva, 2011). 

Därmed anses Twitter vara en populär plattform inom PR, reklam och 

marknadsföringskampanjer då miljontals konsumenter kan påverkas omedelbart, samtidigt 

möjliggörs kommunikation mellan företag och konsument som gör att företags 

produktutveckling kan påverkas (Hodeghatta & Sahney, 2016).  

 

2.5 Olika sätt att marknadsföra på sociala medier 

2.5.1 Sponsrad reklam  
På sociala medier finns det olika sätt för företag att göra sin reklam synlig för användarna 

(M. Karlsson, personlig kommunikation, 20 maj 2016)1. Ett av dem är sponsrade 

                                                             
1 Författarna valde att referera till Karlsson (2016) då dennes sysselsättning är Social Media 
Manager på ett etablerat svenskt företag, vilken därför ansågs vara en tillförlitlig källa. 
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reklamannonser som baseras på att företag riktar sin annons mot en passande målgrupp 

baserad på användarnas offentliga information (M. Karlsson, personlig kommunikation, 20 

maj 2016). Sponsrade reklamannonser på sociala medier är en effektiv lösning för företag 

som både vill höras och synas (Seege, 2013). Den sponsrade reklamen som författarna 

syftar på i denna studie är de reklamannonser som företag kan skapa genom Facebooks 

egna reklamapplikation som möjliggör reklamens synlighet på både Facebook och 

Instagram (http://www.facebook.com). Dessa sponsrade reklamer är avgiftsbelagda och 

förekommer antingen på användarnas högra sida på startsidan, eller i användarnas 

nyhetsflöde (Seege, 2013). Den sponsrade reklamen på Facebook genererar två lönsamma 

resultat; konsumentinteraktion samt direktreklam. Samtidigt som företag kan skapa reklam 

som är väl anpassad till företagets målgrupp kan reklamen på Facebook skapa en 

exponentiell effekt genom att reklamen kan nå konsumenters vänner på det sociala 

nätverket. (Ramon, 2013). Genom att användare gillar2 en sponsrad annons på Facebook 

kan företag med andra ord nå användarnas vänner på Facebook, vilket resulterar i en större 

spridning.  

 

En annan typ av sponsrad reklam baseras och riktas mot en individ beroende på hur denne 

har agerat tidigare på internet genom att till exempel besöka ett företags hemsida. 

Reklamen som då riktas mot individen på sociala medier baseras då på dennes beteende på 

internet. (M. Karlsson, personlig kommunikation, 20 maj 2016). Detta innebär att när en 

individ besöker en webbplats lagras små bitar av information som överförs till användarens 

dator som en del av en http-begäran, vilket kallas för cookies (Kuehn, 2013). Inom reklam 

används cookies på flera sätt, bland annat genom att göra reklamen anpassad och mer 

relevant för användaren (http://www.minacookies.se). Genom cookie-reklam kan 

användarnas online-beteenden spåras för att kunna profilera och rikta specifika annonser 

till dem, som då matchar deras intressen och beteenden (Kuehn, 2013; Pierson & Heyman, 

2011). Olika nätverk kan använda sig av detta för att lära sig om språk, tidigare besökta 

webbadresser och så vidare relaterat till användaren (Kuehn, 2013).   

 

                                                             
2 Med detta menas att användare kan gilla inlägg på sociala medier genom att klicka på en 
”gilla-knapp”.  
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Företag kan även sprida kostnadsfri reklam via sina egna konton på sociala medier. Det 

blir då endast de individer som valt att ”följa” företaget som ser reklamen. (M. Karlsson, 

personlig kommunikation, 31 maj 2016).  
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3 Teoretiskt ramverk 

 

Detta avsnitt syftar till att ge en ram av den teoretiska behandlingen av det vetenskapliga 

problem som undersökts. Denna ram ligger till grund för undersökningens analys.  

 

 

3.1 Attitydbildning och attitydförändring  
Enligt Egidius (2005) anses ordet attityd vara en inställning till något, där de inställningar 

en individ har gentemot någonting innehåller ett starkt moment av bedömning, 

ställningstagande och beredskap för att reagera och agera i en situation. Psykologerna 

Thomas och Znaniecki menar att attityder uppstår genom social påverkan och i ett socialt 

samspel. De föreställningar individer har om vad som betraktas bra eller dåligt kan 

härledas av deras sätt att uppfatta och förhålla sig till saker och ting enligt de samhälleliga 

normerna. (Egidius, 2005). Genom att studera hur individer uppfattar och reagerar med 

gillande eller ogillande på företeelser, menar Egidius (2005) att man kan förstå 

individernas attityder och således kontrollera dem. Egidius (2005) menar även att individer 

då själva kan reflektera över hur de uppfattar och förhåller sig till saker och ting.  

 

Teorier om hur attityder bildas och hur de förändras förklarar att individer strävar efter att 

skapa jämvikt i sitt välbefinnande (Egidius, 2005). Exempelvis kan vänners idéer och 

inställningar gentemot någonting skapa ett tryck hos individer att anpassa sina idéer, 

övertala vänner att ändra sina idéer eller ompröva sin attityd mot dem (Egidius, 2005). 

Hogg & Vaughan (2011) menar att en ökad förståelse för individers attityder gentemot 

någonting kan vara användbart för att möjligen påverka individens beteende. Den 

psykologiska attitydsforskningen menar att en attityd har tre aspekter (Egidius, 2005): 
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Figur 1  Författarnas egna illustration av attitydsforskningens tre aspekter   

 

Ø Kognitiv, hur en individ uppfattar och tolkar någonting 

Ø Emotionell, den känslomässiga reaktionen på någonting 

Ø Konativ, intentionen att agera på ett speciellt sätt gentemot någonting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1 Kognitiv attitydsaspekt  
De intellektuella samt perceptuella processer som uppstår hos en individ som analyserar 

och tolkar sina tankar samt handlingar förklaras med benämningen kognition (Savolainen, 

2015). Den kognitiva attitydsaspekten kan förklaras som en grundkomponent som skapar 

individers uppfattning om en produkts eller tjänsts attribut (Grimm, 2005). Da Silva & 

Alwi (2006) menar att denna attitydsaspekt är den som har den största inverkan på 

individens varumärkespreferenser.  

3.1.2 Emotionell attitydsaspekt  
Grimm (2005) förklarar den emotionella attitydsaspekten som en effekt som kan relateras 

till ett varumärkes preferenser, vilken en individ skapar genom att påverkas av dennes 

emotionella känslor. Den emotionella attitydsaspekten kan tolkas påverkas av individens 

känslor och intryck, men också dennes känslomässiga inställning och humör (Savolainen, 

2015). Oliver (1999) menar att en individs gillande eller inställning, alltså den emotionella 

aspekten, till ett varumärke kan utvecklas genom progressiv tillfredsställelse.  

3.1.3 Konativ attitydsaspekt 
Den konativa attitydsaspekten menar Grimm (2005) inte har någon koppling till de attribut 

som är relaterade till en produkt och tjänst, utan beror mer på en individs personlighet och 

image. En respons på exempelvis en annons blir konativ om individen som mottar 

Attityd	   Emotion	  

Konation	  

Kognition	  
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meddelandet övertygas och utlöser ett beteende (Granlund & Stenvinkel, 2010). Denna 

attitydsaspekt kan påverkas genom att konsumenten erhåller upprepade händelser av både 

positiva och negativa influenser mot ett varumärke (Oliver, 1999).  

 

3.2 Individers attityder och beteende 
Samhället påverkar människors attityder och således deras beslutsfattanden i stor 

utsträckning. Det kan därmed sägas att människor följer subjektiva normer vid ett 

beslutsfattande, då den sociala påverkan har en betydande roll. Två faktorer påverkar 

människans inställning till ett beteende, vilka är personliga faktorer samt en utvärdering av 

handlingen. (Amornpashara et al., 2015). Det tolkas även som att människor kan ställa sig 

positiva till ett beteende om det antas leda till en positiv effekt. Hypotesen om att 

människor generellt sett är rationella kan styras till konsumentens beteendeintention, 

samtidigt som de använder information systematiskt vilket då blir en fördel vid 

beslutsfattandet. (Amornpashara et al., 2015). Det går därmed att säga att innan människor 

beslutar om de skall utföra en handling eller inte överväger de vilken inverkan deras 

handling har och vad konsekvenserna av den blir. På så vis kan det tolkas att 

beteendeintentionen spelar roll för resultatet av mänskliga handlingar. 

 

När det talas om åsikter och synpunkter gällande reklam i sociala medier och 

varumärkeskännedom, tas det i de flesta fall hänsyn till individers attityder. (Hadija, 

Barnes & Hair, 2012. Clow & Baack (2016) menar att konsumenters attityder kan påverkas 

genom effektiv marknadsföring samt att attityderna i sin tur påverkar konsumenters 

köpbeslut. Om en konsument uppfattar ett varumärke positivt är sannolikheten större att ett 

köpbeslut fattas (Clow & Baack, 2016). Således kan det vara av betydelse att reklamen 

tilltalar konsumenten för att denne ska bli mer benägen att fatta ett köpbeslut. Då 

konsumenter möter hundratals reklammeddelanden dagligen är det av betydelse att 

marknadsförare når ut genom reklambruset för att meddelandet ska fastna i konsumentens 

långtidsminne (Clow & Baack, 2016). Den forskning som finns kring varför 

konsumenterna använder sociala medier och vad dessa medier ger för tillfredsställelse hos 

individerna har visat sig vara social interaktion, informationssökning, tidsfördriv samt 

underhållning (Whiting & Williams, 2013).  
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4 Angreppssätt och metod  
 

I detta avsnitt beskriver författarna det tillvägagångssätt de hade för insamlande av den 

empiriska data.  

 

 

4.1 Forskningsstrategi 
För att besvara studiens syfte valde författarna att utgå från tidigare teorier innan den 

empiriska datainsamlingen skedde. De begreppsmässiga samt teoretiska ramverken låg till 

grund för den empiriska datan som samlades in för att slutligen analysera tillbaka datan till 

teorierna. För att få en förståelse om en viss egenskap kan en kvalitativ forskningsstrategi 

användas (Bjereld et al., 2009; Andersen, 1994). Genom kvalitativa metoder kan forskaren 

samla in information för att få en djupare förståelse av det ämne som studeras (Holme & 

Solvang, 1997). För att uppnå syftet med studien, vilket är att få en förståelse om 

generation y’s attityder till reklam på sociala medier, använde författarna 

fokusgruppsintervjuer vid insamlingen av den empiriska datan. Fokusgruppsmetoden 

innebär att en grupp människor samlas och diskuterar sina attityder kring ett visst ämne 

(Denscombe, 2016). Forskaren kan genom denna metod få veta varför individerna har 

dessa attityder (Denscombe, 2016). Att få veta varför individer har en viss attityd kan leda 

till att författarna får en förståelse för det ämne som studeras. Genom denna metod kunde 

författarna få respondenterna att diskutera sin attityd kring ämnet på ett sätt som inte hade 

varit möjligt vid exempelvis en enkätundersökning, där endast respondentens svar ges utan 

möjlighet till diskussion mellan dem. Fokusgruppsintervjuerna kan ge deltagarna en chans 

att diskutera sina åsikter tillsammans kring ämnet, vilket gör att författarna kan få en 

förståelse för deras attityder. Således kan det ge författarna den information de behöver för 

att syftet skall besvaras. Författarna har även övervägt enskilda djupintervjuer som 

alternativ metod. Wibeck (2010) menar att det är en markant skillnad på hur individer 

diskuterar ett ämne i grupp, jämfört med om en individ gör det själv. Av den anledningen 

ansåg författarna att fokusgruppsintervjuer lämpligast kunde härleda respondenternas 

attityder och på så vis besvara syftet.  
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4.1.1 Urvalsstrategi 
För att uppnå syftet med studien valde författarna deltagare som definieras som ”rätt” 

respondenter, vilket tolkas som användare av sociala medier samt att de kunde klassificeras 

som generation y-individer. Målgruppen valdes ut då de antas använda sociala medier i 

större utsträckning än individer i annat åldersspann. Detta var av betydelse då syftet med 

studien var att få en förståelse för generation y’s attityder gällande reklam i sociala medier. 

Bryman & Bell (2011) menar att personer som finner temat intressant kan utgöra lämpliga 

deltagare, vilket författarna tolkar att respondenterna i studien gjorde då alla var användare 

av sociala medier samt tolkades ha erfarenheter kring ämnesområdet.  

 

När deltagare väljs ut med utgångspunkt i studiens mål kan fokusgrupper sättas samman 

genom ett strategiskt, icke-slumpmässigt urval (Denscombe, 2016; Wibeck, 2010). Ett 

icke-slumpmässigt urval är ett sätt att nå lämpliga respondenter utifrån deras erfarenheter, 

där forskaren under själva urvalsprocessen har en viss bestämmanderätt (Denscombe, 

2016). Deltagare till studien erhölls genom att författarna postade ett missivbrev på deras 

Facebook-, Snapchat- och Instagram-konton, samt besökte en klass på Högskolan Dalarna. 

Missivbrevet postades dock inte på Twitter då författarna inte har något användarkonto 

där. Författarna var tydliga i missivbrevet att individer födda mellan år 1980 samt 1999 var 

intressanta för studien, då endast generation y-individer kunde bidra till att uppnå syftet 

med studien. Anledningen till att författarna valde att informera om studien på sina konton 

var för att de ville nå respondenter som var användare av sociala medier, och således 

ansågs lämpliga för studien. Denscombe (2016) menar att sociala medier är ett bra sätt att 

dela inbjudan till undersökningar genom, då forskaren kan nå en stor grupp individer med 

gemensamma intressen och identiteter. Författarna informerade även om att det som sägs 

under fokusgruppsintervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Detta är, enligt 

Denscombe (2016), ett bra sätt för att skapa tillit hos deltagarna i fokusgrupperna samt för 

att möjliggöra att deltagarna kan diskutera ämnet på ett öppet och fritt sätt utan att känna 

sig illa till mods.  

 

När författarna besökte högskoleklassen informerade de om studien samt delade ut 

missivbrevet innehållande en anmälningsblankett. Högskoleklassen valdes ut slumpmässigt 

då författarna antog att individer som studerar på högskolor är från 18 år och uppåt, vilket 
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gjorde att individer inom generation y möjligen kunde förekomma i klassen. Då författarna 

redan erhållit deltagare till studien genom inbjudan på Facebook, Snapchat och Instagram 

samt deltagare genom högskoleklassen, behövde inte fler potentiella deltagare tillfrågas. 

För att motivera individer att delta i studien erbjöd författarna goodiebags till de som 

deltog. Författarna var medvetna om risken att erhålla respondenter till fokusgrupperna 

som endast ville delta i syfte att få en goodiebag. Genom missivbrevet var författarna 

därför tydliga med att kravet för deltagande var att individerna är användare av något av de 

fyra största sociala medierna samt att författarna önskade att en givande diskussion skulle 

uppstå.  

 

4.2 Utformning av fokusgrupperna 
Antalet gruppdeltagare som skall ingå i en fokusgrupp rekommenderas bestå av fyra till 

åtta personer, där antalet grupper bör vara minst fyra eller fem för att kunna uttala sig om 

studiens resultat (Ahrne & Svensson, 2015). Är deltagarantalet färre än fyra finns det en 

risk för att det bildas spänningar mellan dem, där en deltagare kan välja att inte uttala sig 

alls eller spela ut de andra två mot varandra (Wibeck, 2010). Om fokusgrupperna består av 

fler än sex individer kan det leda till att tillbakadragna personer inte får komma till tals 

(Wibeck, 2010). Författarna valde att utforma fyra stycken fokusgrupper med fem till sex 

deltagare i varje grupp, detta för att kunna uttala någonting om resultatet samt underlätta 

kommunikationen mellan deltagarna för att samtliga skulle våga yttra sig så att en givande 

diskussion kunde uppstå. Genom det valda antalet gruppdeltagare menar författarna att de 

erhöll varierande information och perspektiv på svaren relaterat till det ämne som 

diskuterades. Deltagarna placerades i grupperna baserat på vilken av de två dagarna de 

meddelat att de kunde närvara på. Författarna placerade både män och kvinnor i grupperna 

för att skapa mångfald.  

4.2.1 Homogenitet och mångfald i fokusgrupperna 
Genom att använda sig av homogena grupper kan forskaren uppnå samförstånd mellan 

deltagarna, där informationsutbytet underlättas (Wibeck, 2010). Fokusgruppen bör vara 

homogen för att individerna skall bli mer villiga att dela sina åsikter med varandra, där 

homogenitet exempelvis kan vara ålder och kön (Wibeck, 2010). Författarna definierar 

homogeniteten i fokusgrupperna som deltagarnas användande av sociala medier, samt att 

de klassificeras som generation y-individer. Även om homogenitet är prioriterat vid en 
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gruppsammansättning är det också viktigt med skillnader mellan deltagarna för att täcka in 

mångfald i gruppen, vilket kan vara exempelvis kvinnor och män (Ahrne & Svensson, 

2015). Det var fem män som anmälde intresse via inbjudan på de sociala medierna, medan 

två män anmälde intresse via inbjudan i högskoleklassen. Sju kvinnor anmälde sig via 

inbjudan i högskoleklassen och tio kvinnor anmälde sitt intresse via inbjudan på sociala 

medier. Författarna fick således ett färre antal män som deltog i studien vilket bidrog till att 

mångfalden i grupperna inte blev optimala. Däremot erhöll författarna en viss homogenitet 

genom åldersspannet på deltagarna till studien då de var födda mellan år 1983 och 1994. 

Totalt deltog 21 personer i fokusgruppsintervjuerna.  

4.2.2 Gruppdynamiken 
De bästa fokusgrupperna är de som ger forskaren en förståelse för varför deltagarna tycker 

som de gör, och inte bara vad de tänker om någonting (Denscombe, 2016). Av den 

anledningen ville författarna skapa en så god gruppdynamik som möjligt för att deltagarna 

skulle våga svara på varför de tyckte någonting. Denscombe (2016) menar att god 

gruppdynamik främjar deltagarna att utrycka sina åsikter och bli delaktiga i diskussionen, 

samt reflektera över andras synpunkter. Författarna försökte skapa en god gruppdynamik i 

samtliga fokusgrupper genom att placera deltagarna tillsammans som hade homogenitet till 

varandra genom användandet av sociala medier. Detta för att minimera osäkerheten som 

kan uppstå inför nya människor och att deltagarna inte skulle våga dela med sig av sina 

åsikter. Då författarna delade inbjudan i högskoleklassen erhöll de deltagare till studien 

som möjligen var gemensamma vänner med varandra, vilket i sin tur kunde skapa en viss 

trygghet till att de vågade utrycka sina åsikter i grupperna.  

 

Deltagarnas inställning till att dela med sig av sina tankar och erfarenheter i gruppen kring 

ämnet påverkas av många faktorer, vilka kan kategoriseras till bland annat intrapersonella 

faktorer och miljöfaktorer. Den intrapersonella faktorn handlar om att grupprocessen 

påverkas på två olika sätt, där det ena är att deltagarnas personligheter påverkar deras 

beteende och hur de andra deltagarna svarar på det. Det andra sättet innebär att gruppens 

beteende påverkas genom deltagarnas personligheter där exempelvis en utåtriktad person 

kan påverka gruppen att reagera mer positivt på dennes idéer och tankar. För att undvika 

detta är det lämpligt att blanda flera personligheter i fokusgruppen. (Wibeck, 2010). Detta 

var ett tänkbart problem då författarna inte i förväg kunde avgöra vilka personligheter 
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deltagarna hade innan fokusgruppintervjun startade. Författarna fick därmed vara 

uppmärksamma på att samtliga deltagare var aktiva under samtalet och att var och en fick 

möjlighet att uttrycka sina åsikter.  

 

En aspekt att tänka på gällande miljöfaktorer är den fysiska omgivningens betydelse, där 

ett seminarierum på universitetet skulle kunna få vissa deltagare att känna sig obekväma 

och leda till att diskussionen blir hämmad (Wibeck, 2010). Författarna valde ändå att 

utföra studien i ett seminarierum på Högskolan Dalarna och beaktade samtidigt att det 

kunde uppfattas som en stressande miljö för deltagarna som studerade på högskolan. 

Samtidigt fanns det en risk att deltagare som inte studerade på högskolan uppfattade miljön 

som otrygg. Denna miljö kan å andra sidan uppfattas som trygg för de deltagare som 

studerade på högskolan då de kan anses vara mer vana med den miljön än deltagarna som 

inte besökt högskolan tidigare. För att försöka skapa en avslappnad och trivsam miljö valde 

författarna ett rum som var rymligt där det fanns ett runt bord med bekväma stolar. Ett runt 

bord kan väljas för att skapa en känsla av gemenskap under själva samtalet (Wibeck, 

2010). 

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 
Författarna tog hänsyn till forskningsetiska aspekter gentemot den information som 

inhämtades från fokusgrupperna. Fokusgrupper kan anses vara mer etiskt riktiga än 

intervjuer som är styrda i en högre grad, då denna metod bjuder in till en diskussion samt 

att deltagarna kan välja att inte uttrycka sin åsikt om ämnet blir för känsligt (Wibeck, 

2010). Rörande de inblandade personerna i forskningen utgick författarna från de fyra 

etiska reglerna som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 

Frivillighetsregeln innebär att forskarna informerar deltagarna om forskningens syfte samt 

om vilka moment om ingår i undersökningen (Bryman & Bell, s. 137, 2013). Deltagarna i 

fokusgruppen blev också informerade om att deras medverkan var frivillig samt att de när 

som helst kunde avbryta sitt deltagande enligt samtyckeskravet. Att deltagarna är anonyma 

och att svaren från fokusgrupperna kommer behandlas konfidentiellt hade författarna också 

informerat deltagarna om enligt konfidentialitets- och anonymitetskravet. (Bryman & Bell, 

s. 137, 2013). Det kan även vara viktigt att informera deltagarna om att de inte får utlämna 

personliga uppgifter om de andra medlemmarna (Wibeck, 2010). Detta var dock ingenting 
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författarna ansåg vara av betydelse för det ämne som skulle diskuteras samt då ingen 

personlig information utrycktes under intervjuerna. 

4.3.1 Bortfall av respondenter 
Författarna var väl medvetna om ett tänkbart problem som kunde uppstå, vilket var om 

deltagarna som anmält sitt intresse inte dök upp. För att förebygga att detta skulle inträffa 

förtydligade författarna vikten av att lämna återbud i god tid. Vid eventuella återbud kan 

det vara fördelaktigt att ha extra deltagare som kan närvara istället (Wibeck, 2010). 

Efter att författarna placerat deltagarna i respektive grupper meddelades återbud från sju av 

deltagarna. Dessa deltagare ersattes genom att författarna tillfrågade fem slumpmässigt 

utvalda individer som befann sig på Högskolan Dalarna. Författarna säkerställde även att 

de uppfyllde kraven för deltagande i studien. Då de fem personerna ville delta i studien 

blev det totala bortfallet två personer. 

 

4.4 Studiens operationalisering 
Fokusgruppsintervjuer kan vara antingen strukturerade eller ostrukturerade. En 

strukturerad fokusgruppsintervju innebär att moderatorn styr samtalet i gruppen, medan en 

ostrukturerad fokusgruppsintervju syftar till att gruppmedlemmarna styr samtalet själva 

mellan varandra (Wibeck, 2010). Då studiens metod utgick från fokusgruppsintervjuer var 

det av betydelse att författarna inte ställde slutna frågor eller styrde samtalen för mycket. 

Författarna använde sig av en mix av både strukturerade och ostrukturerade 

fokusgruppsintervjuer, då författarna hade förutbestämda frågor som de ställde till 

respondenterna. När ett ämne är känsligt och deltagarna sårbara kan det vara fördelaktigt 

att använda strukturerade fokusgrupper där moderatorn styr frågorna och har kontroll över 

ämnet som diskuteras (Wibeck, 2010). Då författarna menar att sociala medier inte är ett 

känsligt ämne valde de att använda sig av en ostrukturerad fokusgrupp med strukturerade 

inslag. En fördel med denna typ av fokusgrupp är att det ger en möjlighet för forskaren att 

analysera deltagarnas egna intressen och låta de leda diskussionen kring det valda ämnet 

(Wibeck, 2010). Den nackdel som Wibeck (2010) menar att ostrukturerade fokusgrupper 

har är att diskussionerna i fokusgruppen kan bli oorganiserade. Respondenterna i en av de 

fyra fokusgrupperna blev stundtals oorganiserade i sina diskussioner, vilket författarna 

bemötte med följdfrågor som ställdes till de när diskussionerna kom in på irrelevanta 

områden eller slutade diskutera med varandra. Respondenterna styrde dock diskussionerna 
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mestadels av sig själva. Vid några tillfällen ställde författarna varför-frågor där syftet var 

att få respondenterna att reflektera över sina svar och utveckla de. Författarna ställde 

exempelvis den öppna frågan ”vad tror ni det beror på”, när de märkte att gruppen släppte 

en diskussion utan att utveckla sina svar. 

 

En intervjuguide användes till fokusgruppsintervjuerna som utgick från tre 

diskussionsämnen, vilka utformats utifrån de begreppsmässiga och teoretiska ramverken. 

De tre ämnena låg till grund för de öppna diskussionsfrågorna som ställdes till 

respondenterna för att kunna besvara syftet. I kommande avsnitt ges ett förtydligande till 

ämnena som var ”användande av sociala medier”, ”reklamens påverkan” samt ”reklam på 

sociala medier”, som respondenterna under fokusgruppsintervjuerna diskuterade 

tillsammans. Nedan kommer en redogörelse för de huvudfrågor som ställdes samt hur de 

har operationaliserats utifrån teorin. 

4.4.1 Diskussionsfrågorna till fokusgrupperna 

4.4.1.1 Användande av sociala medier 

I vilket syfte använder ni sociala medier?  

Denna fråga valde författarna att ställa för att ta reda på respondenternas nyttjande av de 

sociala medierna. Detta kunde ge svar på om respondenterna använde de olika sociala 

medierna på olika sätt samt eventuella underliggande orsaker till detta. Whiting & 

Williams (2013) teori gällande varför individer använder sociala medier och vad det ger 

för tillfredsställelse, kan skapa förståelse för vilken anledning de använder de olika sociala 

medierna. Genom att diskutera denna fråga önskade författarna härleda respondenternas 

emotionella attitydsaspekt.  

 

Vilken typ av användare följer ni på de sociala medierna? 

Frågan syftade till att identifiera om det fanns respondenter som följer företag på sociala 

medier samt anledningen till deras val av att följa vissa användare. Författarna insåg att 

denna fråga kunde uppfattas som styrande och inte idealisk för fokusgruppsintervjuer, men 

ansåg ändå att frågan var befogad för att uppnå syftet med studien. Frågan motiveras med 

att författarna önskade kunna härleda respondenternas uppfattning om reklam från 

varumärken de eventuellt valt att följa självmant, då Lazarevic (2012) menar att generation 

y har en unik inställning till varumärken och efterfrågar varumärken som fungerar mer som 
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personliga uttryck. Frågan kunde därför bidra till att skapa en förståelse för 

respondenternas kognitiva attitydsaspekt som relateras till individers uppfattningar. 

4.4.1.2 Reklamens påverkan 

Vad har ni för uppfattning om reklam på tv, radio och i tidningar?  

Författarna valde att ställa denna fråga utifrån Valentine & Powers (2013) teori att 

generation y är skeptiska till reklam i de traditionella marknadsföringskanalerna. 

Constantinides (2014) menar även att de äldre massmarknadsföringsmetoderna har en 

ineffektiv påverkan på generation y-konsumenterna. Vidare menar Valentine & Powers 

(2013) att denna generation inte påverkas av marknadsföring i traditionell media samt att 

de har utvecklat en motståndskraft till reklamen som visas där. Denna fråga gav författarna 

en möjlighet att se om de traditionella marknadsföringskanalernas effekt på generation y 

har minskat på grund av reklamen i de sociala medierna. Lin et al. (2012) menar att 

konsumenter påverkas mer av information som förmedlas via bilder. Denna fråga kunde ge 

möjlighet att skapa förståelse för respondenternas kognitiva aspekt. 

 

Vad tycker ni om reklam på sociala medier?  

Genom denna fråga kunde författarna härleda respondenternas emotionella respons till 

reklam i sociala medier. Frågan kunde dessutom ge svar på om reklamen uppfattas och 

tolkas olika beroende på i vilket socialt medium respondenten mottar reklamen. Frågan 

kunde samtidigt ge en förståelse för respondenternas konativa attitydsaspekt rörande deras 

tänkta agerande efter att ha mottagit reklam på sociala medier. Enligt Hogg & Vaughan 

(2011) är den konativa aspekten en individs intention att agera på ett visst sätt gentemot 

någonting. Denna fråga kunde slutligen ge en förståelse för om respondenterna ens lägger 

märke till reklamen på de sociala medierna, eller om den fastnar i bruset av all annan 

information i deras flöden.  

4.4.1.3 Reklam på sociala medier 

Om ni ser en vän gilla en produkt eller varumärke på sociala medier, hur tror ni att 

ni påverkas av att se den informationen i ert flöde? 

Denna fråga ställdes relaterat till Cheung et al. (2008) som menar att konsumenter 

påverkas av tidigare individers positiva eller negativa uttalanden om en produkt eller 

varumärke. Denna scenario-fråga kan därför möjligen förklara respondenternas konativa 
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attitydaspekt. Författarna ville därmed härleda hur respondenterna möjligen agerade eller 

skulle agera samt hur de påverkades av att se en vän gilla en produkt eller ett varumärke på 

sociala meder. Egidius (2005) menar att en väns inställning gentemot någonting kan 

påverka individen till att anpassa sina idéer till vännens.  

 

Hur uppfattar ni reklam som ni anser inte intresserar er på de sociala medierna? 

Författarna ställde denna fråga med avsikten att möjligen identifiera den emotionella 

aspekten hos respondenternas attityd till reklam i sociala medier. Denna fråga kunde 

dessutom ge författarna information om det eventuellt fanns skillnader i hur ointressant 

reklam uppfattades i de olika sociala medierna. Enligt Clow & Baack (2016) kan effektiv 

marknadsföring påverka konsumenters köpbeslut, såvida konsumentens attityd är positiv 

till själva marknadsföringen. Vidare menar Clow & Baack (2016) att det är av betydelse att 

reklamen är tilltalande för konsumenten för att ett köp ska genomföras. Genom denna fråga 

kunde diskussioner uppkomma kring respondenternas attityd till reklam i sociala medier. 

Operationaliseringen har sammanställts och kan skådas i tabellen nedan. Frågorna 

kategoriserades utifrån de tre diskussionsämnena, vilka i sin tur relaterades till 

attitydsaspekterna kognition, emotion samt konation.  

 

Nedan beskrivs attitydsaspekterna relaterat till ämnesområdena samt frågeställningarna. 

Attitydsaspekt	   Ämnesområden	  	   Frågeställning	  
	  

Kognition	  

o Användande	  av	  sociala	  
medier	  

o Reklamens	  påverkan	  

o Vilken	  typ	  av	  användare	  följer	  ni	  på	  de	  sociala	  
medierna?	  

o Vad	  har	  ni	  för	  uppfattning	  om	  reklam	  på	  tv,	  radio	  
och	  i	  tidningar?	  

	  

Emotion	  

o Användande	  av	  sociala	  
medier	  

o Reklam	  på	  sociala	  medier	  

o I	  vilket	  syfte	  använder	  ni	  sociala	  medier?	  
	  

o Hur	  uppfattar	  ni	  reklam	  som	  inte	  intresserar	  er?	  

	  

Konation	  

o Reklamens	  påverkan	  
o Reklam	  på	  sociala	  medier	  

o Vad	  tycker	  ni	  om	  reklam	  på	  sociala	  medier?	  
o Om	  ni	  ser	  en	  vän	  gilla	  en	  produkt	  eller	  varumärke	  

på	  sociala	  medier,	  hur	  tror	  ni	  att	  ni	  påverkas	  av	  
att	  se	  den	  informationen	  i	  ert	  flöde?	  

Tabell 2. Författarnas egna sammanställning av studiens operationalisering 
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4.5 Beskrivning av fokusgrupperna 
Den första fokusgruppsintervjun genomfördes en dag innan de övriga tre intervjuerna. 

Fokusgrupperna två, tre och fyra genomfördes under samma dag med cirka en timmes paus 

emellan för moderatorerna. Båda författarna till studien utsåg sig till moderatorer. Under 

pauserna gick moderatorerna igenom vad som framkommit under intervjuerna samt 

antecknade detaljer kring hur aktiva deltagarna varit, detta för att inte glömma eventuella 

viktiga aspekter. Den första fokusgruppen skulle kunna beskrivas som en pilotstudie där 

författarna fick möjlighet att testa sina frågor för att se om de behövde omarbetas till 

grupperna dagen därpå. Då författarna ansåg att frågorna till första fokusgruppsintervjun 

fungerade väl togs det empiriska materialet ändå med i studien. Varje fokusgruppsintervju 

inleddes med att moderatorerna berättade vilka de var samt kort beskrev vad som 

förväntades av deltagarna. Samtliga fokusgrupper tillfrågades om de gav sitt godkännande 

att intervjun spelades in med hjälp av författarnas mobiltelefoner, vilket samtliga deltagare 

gav sitt godkännande till. Enligt Denscombe (2016) ger ljudupptagningar en permanent 

dokumentation över det som sägs under fokusgruppsintervjuerna. Författarna inledde varje 

fokusgruppsintervju med några öppningsfrågor genom att be varje respondent uppge sin 

ålder, vilka sociala medier de använder samt hur ofta de använder dessa och om de 

eventuellt använde något socialt medium mer än något annat. Beslutet att fråga om 

deltagarnas ålder grundade sig i att författarna ville säkerställa att deltagarna kunde 

kategoriseras inom urvalet för generation y. Författarna ställde frågor kring vilka eller 

vilket socialt medium respondenterna använder för att få bekräftat att respondenterna var 

användare av de fyra största sociala medierna som finns i dagsläget. Att deltagarna var 

användare av sociala medier hade författarna redan säkerställt, dock inte vilka sociala 

medier de använde och var aktiva på. Dessa inledande frågor syftade dessutom till att 

värma upp deltagarna innan moderatorerna ställde de mer öppna frågorna. Nedan följer en 

detaljerad beskrivning av respektive fokusgrupper. 

4.5.1 Fokusgrupp 1 
Den första gruppen bestod av tre män och tre kvinnor i åldrarna 21-27 år. Dynamiken i 

gruppen var god och deltagarna diskuterade med varandra utan större inverkan från 

moderatorerna. Denna grupp hade inte påverkats av något återbud, vilket kan ha bidragit 

till den avslappnade dynamiken mellan respondenterna. Moderatorerna ställde varje fråga 

och respondenterna svarade och diskuterade sina åsikter tillsammans. Två av 
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respondenterna var mer aktiva än de övriga, vilket kan ha påverkat de andra deltagarna till 

att inte våga uttrycka sina åsikter i samma utsträckning. Gruppintervjun tog cirka 40 

minuter.  

4.5.2 Fokusgrupp 2 
Gruppen bestod av två män och tre kvinnor där åldersspannet var 23-25 år. 

Gruppdynamiken upplevdes som något spänd till en början, men respondenterna slappnade 

av efter cirka 15 minuters diskussion. Efter det pratade de på självständigt i stor 

utsträckning utan moderatorernas inverkan. Respondenterna diskuterade flitigt med 

varandra och utbytte åsikter kring de ämnen som moderatorerna gav dem. Fokusgruppen 

skulle från början haft tre manliga deltagare, men fick ett återbud som istället kunde delta i 

fokusgrupp 4. Denna fokusgrupp avbröts efter 60 minuter då intervjun endast var avsatt för 

att pågå under en timme, samt att den gav tillräckligt med information till författarna. 

4.5.3 Fokusgrupp 3 
Respondenterna i denna grupp bestod av en man och fyra kvinnor i åldrarna 21-33 år. Från 

början var det tänkt att gruppen skulle bestå av två män, men båda lämnade återbud samma 

dag. Författarna fick därför snabbt försöka finna två nya deltagare till studien. Detta ledde 

till att endast en man deltog i denna fokusgrupp. Gruppdynamiken kan ha påverkats på 

grund av återbuden då de nya deltagarna anslöt till fokusgruppen senare än de övriga, 

vilket kan ha skapat en stressig miljö. Två av kvinnorna pratade mer än de andra 

deltagarna, varför moderatorerna bitvis fick ställa frågor mer riktat mot de deltagare som 

var något tillbakadragna. Kvinnorna pratade mer fritt och diskuterade bra tillsammans, där 

den manliga respondenten kan ha blivit något hämmad av kvinnornas mer aktiva 

diskussioner. Denna fokusgruppsintervju tog cirka 35 minuter. 

4.5.4 Fokusgrupp 4 
Den sista gruppen bestod av en man och fyra kvinnor, 21-31 år gamla. Denna fokusgrupp 

bestod från början endast av kvinnliga respondenter, men en av männen som lämnade 

återbud tidigare önskade vara med i denna grupp som hölls senare på eftermiddagen. 

Deltagarna uppfattades som något spända och hade svårt att komma igång och diskutera 

tillsammans. En av de kvinnliga respondenterna var mindre aktiv än de övriga, vilket ledde 

till att moderatorerna frågade om hennes åsikt då hon tenderade att inte diskutera den 

annars. Denna fokusgrupp upplevdes som mer ansträngd och sökte ofta kontakt med 
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moderatorerna för att få bekräftelse eller stöd för det de yttrat sig om. Diskussionen 

hamnade stundtals på områden som författarna inte ansåg relevanta för studien, varför 

författarna då fick ingripa och ställa frågor som styrde in deltagarna på ämnet igen. Denna 

fokusgruppsintervju hade en tidsåtgång på cirka 40 minuter.  

 

4.6 Metod för dataanalys 
För att kunna analysera materialet spelade författarna in intervjuerna av fokusgrupperna 

samt transkriberade det efteråt. Wibeck (2010) menar att transkribering är det bästa sättet 

för att få underlag till en noggrann analys, men att den även är tidskrävande. Författarna 

påbörjade därför transkriberingen av materialet dagen efter att alla fokusgrupperna hade 

genomförts för att kunna sammanställa resultatet så snabbt som möjligt. Det empiriska 

materialet transkriberades utifrån Wibeck (2010) tredje nivå av transkribering, vilken 

innebär att texten består av fullständiga meningar som syftar till att återge den relevanta 

informationen från samtalen utan att vara helt ordagrann. Tillvägagångssättet för 

analysmetoden i studien började med att författarna relaterade tillbaka till studiens syfte. 

Analys av fokusgruppsdata handlar om att undersöka om det finns mönster och trender i 

materialet, dela upp det i kategorier samt att koda det empiriska materialet (Wibeck, 2010). 

De teoretiska och begreppsmässiga ramverken användes som kategorisering till 

diskussionsämnena ”användande av sociala medier”, ”reklamens påverkan” samt ” reklam 

på sociala medier”, där respondenternas svar från intervjufrågorna sedan placerades in i de 

tre diskussionsämnena. Då studiens syfte är att skapa en förståelse för generation y’s 

attityder till reklam i dagens fyra största sociala medier har författarna analyserat det 

empiriska resultatet genom att upptäcka möjliga mönster i deltagarnas uttalanden från de 

olika fokusgrupperna. Med mönster menar författarna att finna samstämmighet från 

respondenternas svar utifrån diskussionsämnena.  

4.6.1 Trovärdighet och pålitlighet 
För att skapa validitet i studien operationaliserade författarna teorin till relevanta frågor för 

att svaren skulle uppfylla syftet. För att ytterligare stärka validiteten kan noggranna 

transkriberingar utföras av det empiriska materialet för att på så vis undvika hörfel och 

missförstånd (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Under 

fokusgruppsintervjuerna användes därför mobiltelefoner för ljudupptagning för att 
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möjliggöra transkribering efteråt, vilket gav författarna ett exakt återskapande av det 

respondenterna diskuterat. För att säkerställa att viktig information inte skulle gå förlorad 

eller förvrängas antecknade författarna detaljer kring varje fokusgrupp direkt efter 

intervjun, för att sedan så nära inpå intervjutillfället som möjligt sammanställa hela 

resultatet. Då syftet var att skapa en förståelse för individers attityder kan valet av metod 

styrka pålitligheten av studien, då respondenterna fick dela sina åsikter och diskutera dessa 

på ett djupgående sätt under fokusgruppsintervjuerna.   

 

Författarna var noga med förberedelser, rekrytering av deltagare samt själva 

genomförandet av fokusgrupperna för att se till att undersökningen skedde på ett korrekt 

och konsekvent sätt inom varje intervju. Något som alltid uppstår vid intervjuer är så 

kallad intervjuareffekt, vilket innebär ett samspel mellan intervjuare och respondent som 

kan påverka resultatet på ett sätt som inte är eftertraktat (Eriksson & Hultman, 2014). Detta 

är något som författarna menar uppstod i två av fokusgruppsintervjuerna som kan ha 

påverkat reliabiliteten negativt, där författarna fick lov att styra samtalen i större 

utsträckning. Gruppdynamiken i grupp tre och fyra var således sämre än i de andra 

grupperna och gjorde att de upplevdes som otrygga, vilket kan ha påverkat 

respondenternas svar då de inte ledde till fria diskussioner. Trots att dessa grupper inte 

hade lika fria diskussioner som de andra grupperna, anser författarna att de ändå fick svar 

som kunde bidra till att uppnå studiens syfte. Författarna har efter studiens genomförande 

reflekterat över valet att ha med Twitter och Snapchat i studien, då det efter den insamlade 

empirin visade sig att dessa inte användes eller påverkade dem i lika stor utsträckning som 

Facebook och Instagram.  
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5 Empiri  
 

Detta kapitel beskriver den insamlade empiriska data som ligger till grund för uppsatsens 

analys.  

 

 

5.1 Empiriskt forskningsresultat 
I detta avsnitt redovisar författarna forskningsresultatet genom att kategorisera svaren efter 

de fyra fokusgruppernas uttalande utifrån de tre diskussionsämnena ”användande av 

sociala medier”, ”reklamens påverkan” samt ”reklam på sociala medier”. Vissa av svaren 

som redovisas uppkom genom fria diskussioner utifrån de frågor som moderatorerna 

ställde till respondenterna.  

5.1.1 Fokusgrupp 1 

5.1.1.1 Användande av sociala medier  

Vid den första fokusgruppsintervjun framkom det att respondenterna mestadels följde 

vänner på sociala medier, men även vissa företag, inflytelserika personer samt 

modekonton. Deltagarna diskuterade vidare att de ville ha reklam av de företag de 

självmant valt att följa för att få inspiration. Vid diskussionen i detta samtal framkom det 

att respondenterna föredrar ”enkla” medier, så som Instagram, då en bild med kort 

beskrivande text tilltalade dem mer än endast textkommunikation. Användandet på 

Instagram blir även smidigare enligt respondenterna, då det är ett ”mindre” socialt medium 

jämfört med Facebook. Några respondenter diskuterade kring att de ville se och läsa om 

vad deras vänner gjorde och inte om uppdateringar gällande nyheter. En respondent 

menade dock att hen använde Facebook för att följa personer som hade intressanta åsikter 

och värderingar, samt för att få nyhetersuppdateringar. Samma respondent menade även att 

hen använde Facebook för att posta egna inlägg frekvent och läsa längre inlägg från andra, 

som inte finns i samma utsträckning på Instagram, där hen använder Instagram mest för att 

följa vad vännerna postar och inte så mycket för att ta reda på information och liknande.  

 

Gruppens diskussioner ledde fram till att de menade att Facebook har blivit som ett 

informationsverk, eller en bank med information, samtidigt som det är en kanal för social 
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kommunikation. Instagram däremot användes mest för att få inspiration, se vad vänner gör, 

bli road samt fördriva tiden. Respondenterna menade även att Snapchat är ett 

kommunikationsverktyg. Twitter, som är det fjärde största sociala mediet, upplevdes som 

mer professionellt, och inte lika socialt och nära som andra medier.  

5.1.1.2 Reklamens påverkan 

Gruppen diskuterade vidare och menade att sociala medier övertagit mycket av den 

marknadsföring som finns idag, jämfört med den traditionella marknadsföringen. En av 

respondenterna menade att individer ägnar mer tid åt sociala medier än tidningar och tv. 

Samtidigt ansåg en annan respondent att denne tar till sig mer av de traditionella 

massmedierna eftersom att hen anses bli mer fokuserad då jämfört med sociala medier.  

- Det känns som att man är mer fokuserad om jag ser någonting på tv till 
exempel, än om det dyker upp i mitt flöde på sociala medier.  

Citat från en respondent i grupp 1 
 

En respondent menade att hen tar till sig reklam från företag eller varumärken som denne 

aktivt valt att följa. Detta samtyckte även de övriga respondenterna till – har de gjort ett 

aktivt val att följa ett företag, har det även godkänt att få reklamen från dem. På frågan om 

vad respondenterna tycker om reklam på sociala medier svarade de att den blir irriterande 

och att den uppfattas som ”spam”-reklam. De övriga respondenterna höll med och menade 

att de tyckte att reklamen på sociala medier var uttjatad. 

5.1.1.3 Reklam på sociala medier 

Respondenterna tyckte att reklamen på sociala medier uppfattades som dryg, och att det 

var irriterande då det visades produkter som de redan köpt. Gruppen menade att de hellre 

vill ha relaterade produkter till den redan köpta produkten. Diskussionen fortsatte och 

deltagarna menade att om de är intresserade av någonting snappar de upp reklamen bättre, 

att de då riktar mer fokus mot reklamen om företaget eller varumärket är intressant och att 

reklamen tolkas vara mer okej. En av respondenterna uppgav att denne valt att ”avfölja” ett 

företag på Instagram då företaget uppdaterade för ofta, enligt hens mening. I detta fall 

uppfattades reklamen som tjatigt och påträngande vilket gav respondenten en negativ 

reaktion gentemot företaget. Somliga menade även att de lägger mer fokus på själva 

företaget och varumärket, än själva produkten som syns vid reklam från de företag 
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respondenterna gjort ett aktivt val att följa. Fortsättningsvis diskuterades reklamen på 

Instagram mer intensivt där det framkom att de flesta av deltagarna mestadels bläddrade 

förbi reklamen där utan att egentligen reflektera över vad det var för något. På Facebook 

däremot märkte de av reklamen mycket, speciellt den sponsrade reklamen som på ett eller 

annat vis följer efter de, menar respondenterna. Detta gör att denna typ av reklam kan leda 

till inspiration enligt gruppen. Av samtalet framkom det att reklamen på Instagram 

uppfattas som ointressant och uttjatad av respondenterna, där Facebook-reklamen 

upplevdes som mer intressant och tilltalande. Den sponsrade reklamen tyckte 

respondenterna oftast träffade rätt genom segmenteringen som Facebook gjort. 

 

Efter diskussionen om ämnet sade en av respondenterna att denne inte kände sig övervakad 

innan början av fokusgruppsintervjun, men att respondenten förmodligen kommer börja 

tänka mer på det nu. En annan respondent menade att ordet övervakad förmodligen är fel 

ordval, men uttrycker sin oro över att det finns så mycket information om de individer som 

har sociala medier. Gruppen diskuterade fortsättningsvis om hur de påverkades när en vän 

gillar en produkt på sociala medier, där samtliga menade att de påverkas mer om så 

inträffade.  

- Jag kan tänka mig att om man varit intresserad av något och man är lite 
osäker på om det är trendigt eller tidsenligt och så ser man att någon annan 
har ”likeat” eller delat eller vad det kan vara, då kanske man känner att 

man fått lite mer bekräftat kanske. 

Citat från en respondent i grupp 1 
 

Respondenterna menade att de kan köpa en viss produkt om de ser att en vän också gillar 

det, att respondenterna då får en bekräftelse på att produkten är trendig eller liknande.  

5.1.2 Fokusgrupp 2  

5.1.2.1 Användande av sociala medier  

På frågan om vilka respondenterna valt att följa på de sociala medierna framkom att de 

främst följer vänner, men att vissa respondenter även följde företag. De som svarade att de 

följer företag uppgav att anledningen var för att få uppdateringar. En av respondenterna 

menade att hen följt företag på Facebook tidigare, men att denne nu följer företag på 
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Instagram istället. Några av de respondenter som använde Snapchat följde även företag 

där. 

 

Respondenterna ansåg att Facebook används som ett tidsfördriv genom att mestadels kolla 

filmklipp och nyheter. Respondenterna menade att Facebook upplevs som stort och att det 

är därför de använder det, då nästan alla finns där. En respondent uppgav att Facebook är 

ett bra verktyg för att exempelvis skapa evenemang samt att det är en stor 

kommunikationscentral, vilket samtliga respondenter höll med om. Gruppen diskuterade 

användandet av Instagram och var överens om att det används som ett offentligt fotoalbum, 

jämfört med Facebook där det även dyker upp andra saker som respondenterna menade att 

de själva inte valt att följa. Några av respondenterna menade att deras flöde på Facebook 

inte var särskilt intressant, men att de hade ett konto där för att samhället mer eller mindre 

krävde det, då de upplevde att de måste vara tillgängliga. De respondenter som använde 

Twitter menade att det sociala mediet liknade Instagram, förutom att det är mer i textform.  

5.2.2.2 Reklamens påverkan 

Respondenterna i denna fokusgrupp ansåg att det kan dyka upp reklam på Facebook som 

de inte är intresserade av och att de bara scrollar förbi det. Respondenterna diskuterade 

reklam på tv och i radio och ansåg att reklamen där uppfattades som störande, samt att de i 

princip aldrig kollar på tv längre för att de kollar sina konton på sociala medier istället. En 

av respondenterna talade om att hen blev väldigt irriterad av radioreklamen, medan en 

annan respondent menade att radioreklamen påverkade hen mer på grund av jingels som 

fastnade i huvudet. En annan respondent höll med och menade att reklamen på radio är 

hemsk. Samtliga respondenter var eniga om att de föredrar mer digital information, jämfört 

med exempelvis tidningar och radio. Gruppen diskuterade om att det är det visuella på 

Instagram som tilltalar de, och tyckte att det är trevligare att kolla på fina bilder än att läsa 

långa texter. Det blir mer verkligt då, menade en respondent. De som uppgav att de 

använde Twitter ansåg att de inte bryr sig om reklamen som syns där. 

5.1.2.3 Reklam på sociala medier 

Vid diskussionen kring detta tema uppgav en respondent att innan ett köp läste hen 

recensioner online från privatpersoner och att det var på detta sätt denne föredrog att få 

produkter rekommenderade till sig. Samtliga respondenter i gruppen höll med om detta och 
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menade att den informationen var avgörande för att genomföra ett köp. Den sponsrade 

reklamen på Facebook uppfattade vissa av respondenterna som inskränkande på deras 

privatliv. Samtidigt menade respondenterna att om de ser sponsrad reklam på en produkt 

på Facebook som de tänkt köpa blir de påminda och påverkas mer till att köpa produkten. 

Men om de inte är intresserade av produkten eller inte är i behov av den så bryr de sig inte 

om reklamen alls, men menade att de möjligen påverkas indirekt då de exponeras av 

reklamen frekvent.   

- Om det är någonting som man vill ha som dyker upp flera gånger  
så vill man ju köpa det.  

Citat från en respondent i grupp 2 
 

Citatet är från en respondent som reflekterade över det rådande informationssamhället. En 

respondent uttryckte att det känns obehagligt att reklamen dyker upp på de sociala 

medierna samt att företagen vet vilka sidor de besökt. En annan respondent höll med och 

tyckte att det var obehagligt att företagen har så mycket information om konsumenter idag, 

men att det blivit så vanligt att de inte tänker på det så mycket längre. När respondenterna 

diskuterade den sponsrade reklamen var de överens om vad de hade för attityder. En 

respondent uttryckte att den sponsrade reklamen var dålig, och en annan instämde med att 

det var störande då det oftast var ointressanta produkter som dök upp. En annan bekräftade 

det och tillade att exempelvis Instagram var bättre förut då det kändes mer privat. Nu när 

reklamen finns där upplevs det mer som att företagen inkräktar på deras integritet genom 

reklamen. Respondenterna menade samtidigt att reklamen kan uppfattas som rolig, om den 

anses vara speciell och riktad mot de. 

 

Respondenterna uttryckte att den sponsrade reklamen på Instagram möjligen upplevs som 

störande för att den inte fanns där förut, men menade samtidigt att de kanske kommer 

vänja sig med reklamen i framtiden. På Instagram upplevdes reklamen som störande och 

svårare att filtrera bort, då reklamen smälter in bland de övriga inläggen. Respondenterna 

märkte med andra ord inte att det var reklam vid första anblick, men när de insåg att det 

postade inlägget i flödet var reklam blev respondenterna irriterade, även om bilden var 

tilltalande rent visuellt. Respondenterna menade att irritationen då blev riktad mot det 

sociala mediets funktion snarare än mot företaget bakom reklamen.   
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Varumärken som respondenterna känner till och ser reklam från gör att deras förtroende 

för dem ökar. En respondent upplevde den sponsrade reklamen som inskränkande på 

privatlivet, och att den reklamen trycktes bort för att denne ska slippa se det i sitt flöde. En 

respondent menade att även om hen scrollar förbi den sponsrade reklamen påverkas denne 

indirekt, alltså att det tar plats i hjärnan och att reklamen inte glöms bort.  

 

Respondenterna menade att de påverkas mer till ett köp och tar till sig mer av reklam om 

den kommer från företag som de själva valt att följa. Om respondenterna tänkt köpa 

någonting och ser sponsrad reklam på sociala medier ledde det i vissa fall till köp, då 

respondenterna menade att produkten upplevs som bra eftersom den hela tiden syns i deras 

flöde som en påminnelse. På frågan om respondenterna påverkas av att en vän på sociala 

medier gillar en produkt som sedan syns i deras flöden svarade en respondent: 

- Det beror på vem det är och vad det är för produkt, för om man vet att 
den här personen har hög kompetens kring någonting och du inte har det, ja 
då vet du förmodligen att, då tror du automatiskt att det är en bra produkt. 

Så det tror jag absolut att man påverkas av. 

Citat från en respondent i grupp 2 
 

Några av respondenterna menade också att de tittar en extra gång på de produkter som en 

vän har gillat på de sociala medierna, men att det samtidigt beror på vilken vän det är och 

vad det är för typ av produkt.   

5.1.3 Fokusgrupp 3  

5.1.3.1 Användande av sociala medier 

Denna fokusgrupp började med att berätta att de följer sina familjer och vänner på sociala 

medier. En respondent uppgav att hen följde många företag där också, framförallt de 

företag som är aktiva på sina sociala medier. När dessa respondenter såg de sponsrade 

inläggen på Instagram uppfattades reklamen först inte som reklam från företag, utan 

snarare som inlägg från de användare som respondenterna valt att följa.  

 

Den reklam som spåras genom cookies anser denna grupp vara onödig att visa på 

Facebook, om det är produkter som de redan köpt. Respondenterna uppfattade dock 
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reklamen från företag de valt att följa som mer okej och förklarade att anledningen till det 

var för att de då själva har valt att få reklamen. En respondent tillade att hen följde företag 

förut på Instagram, men avföljde på grund av att företaget postade för många inlägg per 

dag. Respondenten förtydligade att om företaget uppdaterade mer än fem gånger om dagen 

upplevdes det som irriterande. Samtidigt menade några av respondenterna att Instagram 

uppfattades som mer privat jämfört med Facebook, och att de av den anledningen inte 

följde några företag på Instagram. Respondenterna diskuterade användandet av Facebook 

och menade att de använder det sociala mediet för att komma åt information, och upplevde 

det således som en sorts informationsbank. De förklarade samtidigt att de använder det 

sociala mediet för dess övriga funktioner, där de exempelvis kan ordna chattgrupper för att 

kommunicera med vänner.  

5.1.3.2 Reklamens påverkan 

Frågan som ställdes om de traditionella marknadsföringsmetoderna diskuterades kort, där 

respondenterna var överens om att de tappat sin effekt på grund av deras ökade 

användande av sociala medier. Detta ledde respondenterna direkt in på diskussionen om 

hur de uppfattar reklamen på de sociala medierna. Respondenterna diskuterade kring att 

reklam på produkter de inte hade något intresse av ansågs störande, och fann det enkelt att 

bara scrolla förbi reklamen. Samtidigt ansåg respondenterna att den sponsrade reklamen 

som dyker upp på deras sociala medier uppfattas som ointressant, medan den sponsrade 

reklamen från cookies upplevs som mindre störande. Detta menade respondenterna 

berodde på att reklamen på Instagram oftast inte är av intresse. Vissa respondenter menade 

att reklamen på Instagram oftast inte uppfattas som reklam, utan snarare som att det är en 

bild någon av deras vänner postat, vilket då skapar ett irritationsmoment hos 

respondenterna. En respondent bekräftade det och menade att det hade varit trevligare på 

Instagram om reklamen inte fanns där. Respondenterna kom fram till att reklamen på de 

sociala medierna ändå fastnar på deras näthinna och antagligen påverkar de vid ett framtida 

köpbeslut.  

5.1.3.3 Reklam på sociala medier 

Respondenterna diskuterade hur den sponsrade reklamen påverkade deras beteende på de 

sociala medierna. En respondent uppgav att reklamen inte lades märke till på sociala 

medier, då denne är van att se det där. De övriga respondenterna höll med och menade att 
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de missar mycket av de privata inläggen på grund av all reklam som de behöver scrolla 

förbi.  

- Jag tänker nästan att det här är en bidragande orsak till att, för nästan 
alla har ju sagt att man inte använder Facebook privat på samma plan 

längre, men det är ju kanske för att de här privata inläggen försvinner ju lite 
i mängden bland allt annat som man måste scrolla över. Det går ju inte att 
sålla bort det, utan det kommer ju liksom. Och då blir det ju att man bara 

scrollar över. 

Citat från en respondent i grupp 3 
 

Reklamen som förbi-scrollades uppfattade respondenten som irriterande. Samtidigt ansåg 

en respondent att reklamen på Instagram syns oregelbundet i flödet, vilket inte alls tilltalar 

denne. En annan respondent höll inte med och tyckte att den sponsrade reklamen är bra då 

denne kan inspireras och få upp ögonen för nya spännande produkter. Respondenterna 

diskuterade vidare hur de föredrog att få produkter rekommenderade till sig, och hade olika 

uppfattningar om detta. En respondent föredrog att få sms om produkter från företag, en 

annan uppskattade nyhetsbrev via sin e-post, samtidigt som en tredje hellre ville söka upp 

information om produkterna själv. På frågan om hur respondenterna påverkades av att en 

vän gillar en produkt som syns i deras flöden på sociala medier, svarade några av 

respondenterna att det har en viss påverkan på deras köpintention. Respondenterna gav 

dock ingen vidare utveckling av svaret.  

5.1.4 Fokusgrupp 4  

5.1.4.1 Användande av sociala medier 

Respondenterna i denna grupp menade att de använder sociala medier för att hålla sig 

uppdaterade om vad vännerna gör. En respondent använder sociala medier för att hålla sig 

uppdaterad kring företeelser relaterat till sin utbildning, samtidigt som en annan respondent 

menade att hen vill bli underhållen och inspirerad. De sociala medierna används primärt 

för att vara uppdaterad på vad nära och kära har för sig. Samtliga respondenter förutom en 

följer företag på Instagram, exempelvis inredningskonton och offentliga personer som 

postar ”outfits”. Respondenterna diskuterade den nya funktionen på Instagram med 

sponsrad reklam och menade att reklamen irriterar dem då de inte använder det sociala 

mediet för att se reklam, utan för att följa sina vänner. Respondenterna var eniga om att de 
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tar till sig mer av reklamen från de företag de faktiskt valt att följa. Vissa av 

respondenterna går hellre själva in på företagens konton på sociala medier för att se vad de 

postat, istället för att följa företagen och få bilderna i det privata flödet.  

5.1.4.2 Reklamens påverkan 

Respondenterna diskuterade kring hur de uppfattade reklam från de traditionella 

marknadsföringskanalerna, där samtliga svarade att reklamens påverkan på deras 

köpintention är beroende på hur mycket de är i behov av en viss produkt. Vidare 

diskuterade respondenterna att reklamen på Facebook och Instagram påverkar de mer än 

reklamen från tv och radio. Respondenterna uppgav att Instagram används för att bli 

underhållen genom fina bilder och filmklipp, där den sponsrade reklamen då blir ett 

störningsmoment. Samtidigt menade respondenterna att det är viktigt att företagen som de 

själva valt att följa är aktiva på de sociala medierna för att de ska vara intressanta att 

fortsätta följa. Respondenterna belyste däremot att de blev irriterade när företag postar för 

ofta, där fem till tio gånger om dagen ansågs vara för ofta.  

- Ibland vill jag bara kräkas om det dyker upp för mycket reklam 

Citat från en respondent i grupp 4 
 

Om reklamen kom från företag de själva valt att följa uppfattar respondenterna reklamen 

som mer okej, där den sponsrade reklamen däremot uppfattas som irriterande och mindre 

okej. Några av respondenterna menade att reklamen på sociala medier har påverkat de till 

att köpa någonting.  

5.1.4.3 Reklam på sociala medier 

Gruppen diskuterade vidare kring hur de föredrar att få produkter rekommenderade till sig, 

där några av respondenterna menade att de föredrar rekommendationer från vänner samt 

bloggare. En annan respondent menade att hen hellre söker efter informationen själv via 

företagens hemsida. Respondenterna var eniga om att de påverkades till ett eventuellt köp 

om de såg att en vän hade gillat en produkt som sedan syntes i deras flöden.  

 

Respondenterna diskuterade vidare om den sponsrade reklamen på sociala medier och 

menade att en produkt som de inte tänkt köpa eller inte vill ha skulle göra att de blev 

irriterade över att se den i sina flöden.  
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- Jag blev skitförbannad när jag såg att det kom såna inlägg på Instagram, 
det var skitstörande.  

Citat från en respondent i grupp 4 
 

En respondent menade att den sponsrade cookie-reklamen är mer intressant, men att den 

sponsrade reklamen som baserades på deras offentliga information oftast bara bläddras 

förbi då den inte intresserar respondenten. Samtidigt menade en respondent att cookie-

reklamen på Facebook intresserar denne mer då det kan dyka upp relaterade produkter från 

företagen. Samtliga respondenter var eniga om att de lägger märke till reklamen och att de 

ibland fastnar för reklamen om det är någonting de är i behov av. De menade även att den 

sponsrade cookie-reklamen blir mer intressant då den reklamen påverkas genom de 

hemsidor respondenterna besökt. 

 

Respondenterna berättade att de ibland tycker att det kan vara svårt att avgöra om de 

sponsrade reklamerna faktiskt är reklam eller bara ett inlägg från personer de följer, och att 

när de sedan inser att det är reklam upplever de det som störande. En respondent tyckte att 

det var mer störande när reklamen började dyka upp på Instagram, men att reklamen endast 

scrollas förbi nu. Reklamen där upplevs som mer påtvingande menade respondenterna, och 

diskuterade att detta möjligen beror på att reklamen inte fanns där förut. Samtidigt påtalade 

respondenterna att de upplever en olustighet gällande den information som de lämnat ut 

om sig själva genom att vara medlemmar på de sociala medierna. En respondent ställde sig 

frågande till hur exempelvis Facebook kan veta att hen gillar just den produkten som syns i 

flödet. 

- Sen delar man ju en del privata saker som man inte vill att de ska 
utnyttja. Vilket jag inte tror att de gör, men man vet aldrig. 

Citat från en respondent i grupp 4 
 

Respondenterna diskuterade vidare om den sponsrade reklamen och samtliga höll med om 

att reklamen på Instagram inte upplevs vara till någon nytta. Den sponsrade reklamen som 

kommer från cookies upplevs inte som lika störande, då det är produkter de tidigare redan 

visat intresse för. Respondenterna menade att de tar till sig mer av reklamen om den är 

visuell, alltså bildlig. En av respondenterna ansåg att reklamen på Instagram inte märks av 
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på samma sätt som på Facebook, samtidigt som de var eniga om att de uppskattar den 

riktade reklamen mer.  
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6 Analys 
 

Här hanteras och analyseras den insamlade empiriska datan. Författarna har analyserat 

resultatet från fokusgruppsintervjuerna genom att relatera det mot de begreppsmässiga 

och teoretiska ramverken. Detta  för att kunna härleda respondenternas attityder till 

reklam i sociala medier. 

 

 

6.1 Kognition 
Författarna menar att generation y3 har samma uppfattning gällande visuell reklam i form 

av bilder. Den visuella kommunikationen på Instagram tyder författarna som att den 

tilltalar generation y mer än den textkommunikation som sker på exempelvis Twitter. 

Vissa av generation y-individerna som hade Twitter-konton var inte aktiva användare av 

det sociala mediet, vilket är en orsak till att de inte tar till sig av reklamen där. De som 

däremot var aktiva användare av Twitter uppgav att att de inte bryr sig om reklamen som 

syns där då de anser att den inte intresserar dem. Författarna menar att dessa individer inte 

tar till sig av den textkommunikationen då det är reklam i form av bilder de tilltalas av. 

Den kognitiva attityden blir då negativ mot reklamen på det sociala mediet. Forskning 

visar att individer minns och uppfattar visuell reklam bättre än reklam som endast består av 

textkommunikation (Lin et al., 2012). Den visuella reklam kan öka sannolikheten att 

informationen stannar kvar i konsumentens minne under en längre tid samt kan påverka 

konsumentens kognitiva handlingar (Lin et al., 2012). Detta relaterar författarna till 

reklamen på sociala medier där reklambilder kan kombineras med både rörlig bild samt 

ljud. Respondenterna uttryckte att den typen av reklam uppfattas som mer intressant, vilket 

relateras till Lin et al. (2012) teori om att generation y föredrar visuella 

produktbeskrivningar vid informationssökande av produkter de tänkt köpa. Den empiriska 

datan tyder på att generation y påverkas till en kognitiv attityd av den snabba visuella 

kommunikationen. Detta genom att de får en positiv uppfattning till den sortens reklam, än 

vad de har till reklam i endast textkommunikation. Detta kan vara en bidragande orsak till 

att reklamannonser i tidningar inte längre har samma påverkan på dem som tidigare. 

                                                             
3 Författarnas generalisering av generation y definieras härifrån och framåt endast som de 
individer som deltog i studien.  
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Valentine & Powers (2013) menar att generation y föredrar marknadsföring i digitala 

medier framför de traditionella marknadsföringskanalerna. Då generation y helst undviker 

reklam från de traditionella medierna och istället använder sociala medier, har det lett till 

att tv, radio och tidningar tappat en del av sin effekt på dem. Detta tyder på att generation y 

uppfattar reklam från traditionella marknadsföringsmedierna negativt och anser att den inte 

tilltalar dem, vilket gör att deras kognition påverkas.  

 

Kuehn (2013) och Pierson & Heyman (2011) menar att cookie-funktionen på webbsidorna 

kan spåra individers intressen vilket kan göra att företag kan rikta specifika annonser till 

individerna. Generation y uppfattar den sponsrade cookie-reklamen som mer relevant än 

den reklam som endast baseras på deras offentliga information, då sponsrad cookie-reklam 

härleds utifrån individernas tidigare beteende när de exempelvis besökt webbsidor. 

Innehållet från webbsidorna antas då vara av intresse för individerna, varför de upplever 

den reklamen som mer relevant än sponsrad reklam. Författarna relaterar dessutom denna 

information till Egidius (2005) kognitiva attitydsaspekt som innebär hur en person 

uppfattar någonting. I denna kontext syftar författarna då på reklamen på de sociala 

medierna. Författarna menar att generation y’s attityd till ett varumärke kan påverkas av 

den upplevda relevansen i reklamen. Om individerna upplever att de är i behov av 

produkten som annonseras eller finner den intressant påverkas deras kognitiva 

attitydsaspekt gentemot företaget, då reklamens relevans skapar en positiv attityd hos 

individerna. Individens behov och köpintention kan även relateras till i vilken utsträckning 

de tar till sig av reklamen, om reklamen är intressant för en individ kan alltså det upplevda 

behovet öka.  

 

6.2 Emotion 
Generation y upplever att både den sponsrade reklamen samt sponsrade cookie-reklamen 

är inskränkande på deras integritet genom att deras beteende på internet spåras samt att 

deras offentliga information används för att rikta reklam på de sociala medierna. Lazarevic 

& Petrovic-Lazarevic (2007) menar att generation y-konsumenterna inte vill bli 

exponerade av produkter som inte intresserar dem, samt att de blir misstänksamma mot 

reklam som inte kommer från trovärdiga källor. Författarna tolkar det empiriska resultatet 

som att generation y föredrar att få produkterna rekommenderade till sig från inflytelserika 
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personer, då dessa antas vara generationen y’s trovärdiga källor. Den attitydsaspekt som 

författarna relaterar detta till är den emotionella aspekten då generation y-individernas 

känslor kring reklam påverkas negativt genom att tillgänglig information om individerna 

används i reklamsyfte mot dem.  

 

Å andra sidan vill generation y motta cookie-reklam från Facebook då de anser att den 

reklamen är intressant och tilltalande. Detta tyder på att generation y’s emotionella attityd 

påverkas då de får en positiv känsla till cookie-reklam på Facebook. Generation y får även 

en positiv känsla till reklam på Instagram om de mottar den från företag de valt att följa. 

När det gäller reklam på Instagram får generation y en negativ känsla om den uppfattas 

som irrelevant, oönskad samt upplevs som störande. Detta påverkar då deras emotionella 

attityd till reklamen. Den sponsrade reklamen på Instagram kan även uppfattas som 

påtvingande och svår att filtrera bort. Annonserna uppfattas oftast inte som 

reklamannonser, utan snarare som inlägg från de användare som generation y valt att följa. 

Detta skapar en irritationskänsla hos individerna som anser att Instagram var bättre tidigare 

då reklamen inte fanns där och att det sociala mediet kändes mer privat förut.  

 

Författarna menar att generation y möjligen kommer vänja sig med reklamen på Instagram 

i framtiden, då deras nuvarande attityd till reklamen där kan bero på att det är ett relativt 

nytt fenomen. Detta tolkar författarna påverka generation y’s emotionella attitydsaspekt, då 

deras uppfattning om vad som är reklam på Instagram skapar en negativ attityd mot det 

sociala mediet, och inte mot företaget eller varumärket som postat reklamen. Å andra sidan 

menar författarna att generation y scrollar förbi sponsrad reklam på Instagram utan att de 

reflekterar över det, om den inte uppfattas som tilltalande. Detta relaterar författarna 

tillbaka till Clow & Baack (2016) som menar att konsumenter dagligen mottar hundratals 

reklammeddelanden vilket kan göra det svårt för marknadsförare att nå ut genom 

reklambruset och få informationen att stanna kvar i konsumentens minne.  

 

6.3 Konation 
Egidius (2005) menar med att social påverkan och samspel har ett inflytande på hur 

individers attityder uppstår. Vad individer uppfattar som bra eller dåligt kan härledas av 

deras sätt att uppfatta och förhålla sig till saker och ting enligt de samhällsenliga normerna 
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(Egidius, 2005). Om en vän eller inflytelserik person visar sitt gillande av en viss produkt 

på sociala medier ökar intresset av den och generation y’s köpintention förhöjs. Detta tyder 

på att de sociala normerna har en positiv påverkan på generation y’s konativa attityd då 

vänner och inflytelserika personer påverkar deras intentioner. Vidare menar författarna att 

generation y möjligen vill bli bekräftade och accepterade av vänner som anses ha ett socialt 

inflytande på dem. Det tolkas även som att generation y påverkas till att anpassa sin attityd 

rörande en produkt om en vän skulle visa intresse för den på sociala medier, vilket då kan 

utlösa ett köpbeteende hos generation y-individerna. Det framkallade beteendet kopplar 

författarna tillbaka till den konativa attitydsaspekten. Detta kan relateras till teorin om att 

potentiella konsumenters köpintention kan påverkas positivt genom eWOM (Cheung et al., 

2008). Författarna tolkar därför att eWOM har en betydande roll för generation y’s 

köpintention.  

 

På Facebook når den sponsrade reklamen samt sponsrade cookie-reklamen endast ut 

genom bruset i flödet hos användarna om relevansen i reklamen är tillräckligt hög hos 

individerna som mottar den, annars scrollar de endast förbi utan att lägga märke till 

reklamen. Då individerna agerar utifrån huruvida de uppfattar reklamen som relevant eller 

inte, kan detta relateras till den konativa attitydsaspekten. Författarna menar att beroende 

på vilken attityd generation y har till reklam, påverkar detta således deras agerande på 

sociala medier gentemot reklamen.  

 

  



 

 44 

7 Slutsats 
 

I denna del kommer författarna presentera de slutsatser som kan dras utifrån det 

analyserade empiriska resultatet, samt ge förslag på vidare forskning.  

 

 

Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för generation y’s attityder till reklam i 
dagens fyra största sociala medier. 

 

De traditionella medierna har tappat sin effekt på generation y där reklamen inte påverkar 

dem i samma utsträckning som reklam i sociala medier. Detta beror på att generation y 

hellre ägnar tid åt sociala medier, exempelvis vid reklampauserna på tv. De undviker 

således reklamen som syns där. Generation y uppfattar reklam på sociala medier positivt, 

vilket gör att det blir viktigare för företag att synas och sprida reklam där. Den positiva 

attityden relateras till generation y´s kognition, då de uppfattar reklamen som mer 

tilltalande på de fyra största sociala medierna än den från traditionella 

marknadsföringsmedier. Det kan dras en slutsats utifrån forskningsresultatet att generation 

y tilltalas mer av reklam i form av bilder och videos, vilket indikerar på att företag bör 

fokusera sin reklam till ett visuellt och digitalt format. De medierna som studien visat vara 

mest effektiva att använda vid marknadsföring är de som fokuserar på visuell 

marknadsföring, vilka är Facebook, Instagram och Snapchat. 

 

Resultatet visade att generation y inte tar till sig av reklam på Twitter då de inte är aktiva 

användare där, vilket betyder att de har en negativ attityd till själva mediet. Twitter ansågs 

samtidigt innefatta mer textkommunikation, vilket inte uppskattades då respondenterna 

hellre ville få ”snabb” visuell kommunikation i form av bilder. Slutsatsen som kan dras 

utifrån det empiriska resultatet är att generation y har en positiv attityd till reklam i form av 

bilder med en tillhörande kort beskrivande text. Generation y tar inte till sig av reklam från 

Snapchat, då det visade sig att de använder det sociala mediet i syfte att interagera med 

vänner. Detta gör att de inte har någon uppfattning om reklam där, då de inte följer företag 

på det mediet. Snapchat är ett relativt nytt medium att marknadsföra sig genom, jämfört 

med de övriga medierna, vilket kan förklara varför generation y inte följer företag där. Då 
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Snapchat är det snabbast växande mediet är det viktigt för företag att befinna sig där för att 

på så vis komma konsumenterna närmre. När företag marknadsför reklam genom 

Snapchat, kan det leda till att individer börjar följa företag och således tar till sig av reklam 

där.  

 

Författarna kan även dra slutsatsen att generation y har en positiv attityd till reklam som 

kommer från de företag dem själva valt att följa på sociala medier. Det är med andra ord av 

betydelse att företag är aktiva där och anpassar sin reklam till rätt målgrupp. Utmaningen 

för företagen är att utforma och rikta sin reklam mot den målgrupp som upplever reklamen 

som mest relevant för att den ska få önskad effekt. Det pekar även på att det är av 

betydelse att företag har kunskap om vilka produkter som intresserar konsumenterna, då 

generation y vill få en känsla av att de är unika när de mottar personliga annonser. Detta 

betyder att företag genom cookies på deras hemsidor kan spåra de produkter 

konsumenterna klickat på. 

 

Studien visade dock att generation y tenderar att förbise reklam som de uppfattar som 

ointressant på sociala medier. En slutsats som kan dras är att generation y har en negativ 

attityd till sponsrad reklam på Instagram då de anser att den är ointressant och inte tilltalar 

dem. Trots att Instagram är ett av de snabbast växande sociala medierna har användarna 

inte vant sig med reklamen som syns där, då det mediet används mer privat och därför 

upplevs de sponsrade reklamannonserna som inkräktande på individernas integritet. Detta 

väckte tankar hos generation y kring de etiska aspekterna om användande av sociala 

medier samt hur de delar med sig av sin privata information. Den sponsrade cookie-

reklamen uppfattade individerna som att de blev övervakade av. 

 

Samtidigt har reklamen de mottar från varumärken de valt att följa en positiv inverkan på 

deras emotionella attityd. I och med detta är det viktigt att företag riktar reklamen för att 

”träffa rätt” om generation y skall ta till sig av reklam på Instagram. För att nå ut genom 

bruset av innehållet på individernas flöden på sociala medier är det därför av betydelse att 

relevansen i reklamen är hög och tilltalar dem på ett mer personligt sätt. Den sponsrade 

cookie-reklamen på Facebook har en mer positiv påverkan på generation y i förhållande till 

den sponsrade reklamen. Individerna upplever att cookie-reklamen är personligt riktad 
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vilket gör att de blir tilltalade av den sortens reklam. Om en reklamannons tilltalar 

individerna ökar chanserna till att ett köp genomförs. Slutsatsen av detta är att generation y 

har en positiv attityd till sponsrad cookie-reklam på Instagram och Facebook, vilket 

betyder att det är där företagen bör fokusera på att befinna sig.  

 

7.1 Vidare forskning 
Då denna studie enbart har ett konsumentperspektiv som utgångspunkt har författarna 

under studiens gång kommit till insikt att det även hade varit intressant att studera detta 

utifrån ett företagsperspektiv, för att erhålla en förståelse för kunskapsläget hos dagens 

digitala marknadsförare gällande reklamens påverkan på generation y i sociala medier. 

Detta hade kunnat ge svar på hur dagens marknadsförare arbetar med den digitala 

marknadsföringen samt om det kan finnas skillnader mellan olika företag vilket författarna 

då hade kunnat jämföra resultatet mellan. 
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Appendix 1 
Missivbrev 
 

 

 

 

 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser företagsekonomi vid högskolan Dalarna och arbetar för tillfället med vårt 

examensarbete på kandidatnivå. Vi skall göra en undersökning om reklam i sociala medier och behöver 

därmed DIN hjälp. Undersökningen syftar till att ge oss en djupare förståelse kring vilket inflytande 

reklam i sociala medier har på dig som konsument, samt hur din inställning till ett företags varumärke 

påverkas av reklam i sociala medier. Vi kommer att anordna gruppintervjuer mellan 27-28 april där 

deltagare om 6 personer/grupp, i åldrarna 18-34 år, diskuterar ämnena sociala medier och reklam där 

vår förhoppning är att en givande diskussion skall uppstå. Intervjuerna beräknas ta cirka 1 timme, där 

det bjuds på enklare förtäring samt en varsin goodiebag till deltagarna.  

 

Vid gruppintervjuerna kommer vi ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Detta innebär att medverkan i 

undersökningen är frivillig och att deltagandet när som helst kan avbrytas. Ditt deltagande kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultatet från undersökningen kommer endast användas i forskningssyfte.  

 

Vi återkommer med vidare information om tid och plats.  

Hoppas vi ses! 

 

Vänliga hälsningar 

Malin Hagberg Andersson & Lisa Lindvall 

malin_209@hotmail.com        lisalindvall@outlook.com 

 

 

Anmäl ditt intresse nedan.  

Namn:                                                      Mail:                                                   Mobil nr: 
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Appendix 2 
Intervjuguide 
 

De fetmarkerade frågorna representerar författarnas ”huvudfrågor” och de övriga frågorna var 
endast till för att användas om deltagarna skulle sluta diskutera med varandra. 

 
 
Ämne 1: Användande av sociala medier 

• Namn? Ålder? Vad har ni för konton? Hur använder ni de? Anser ni er vara lika aktiva på 
samtliga? Varför/varför inte?  

• Vilken typ av användare följer ni på de sociala medierna? 
• Har ni valt att sluta följa ett företag på de sociala medierna någon gång? Om ja; Vad 

berodde det på? 
• I vilken/vilka enhet/enheter (mobil, dator, surfplatta) använder ni de sociala medierna i 

första hand? 
• I vilket syfte använder ni sociala medier?  

 
Ämne 2: Reklamens påverkan 

• Vad har ni för uppfattning om reklam på tv, radio och i tidningar?  
• Lägger ni märke till reklamen på sociala medier?  
• Vad tycker ni om reklam på sociala medier?  
• Hur tror ni att er uppfattning om företaget påverkas på grund av reklamen?  
• Har ni någon gång haft nytta av reklamen som ni ser i era flöden? På vilket sätt? 
• Har ni köpt nåt ni sett reklam på i sociala medier?  
• Om ja: Vad grundades ditt köpbeslut på?  
• Om nej: Vad tror du det beror på att du inte köpt något? 
• Har ni tipsat andra när ni sett en annons på sociala medier? Om ja: Hur har ni tipsat? Om 

nej: Varför inte? 
• Har ni någon gång besökt ett företags sida på sociala medier i syfte att söka efter en 

specifik produkt som ni tänkt köpa? 
• Vad är viktigt för er när ni söker information om en produkt ni tänkt köpa? 
• Hur föredrar ni att få produkter rekommenderade till er?  

 
Ämne 3: Reklam på sociala medier 

• Om ni ser en vän gilla en produkt eller varumärke på sociala medier, hur tror ni att 
ni påverkas av att se den informationen i ert flöde?  

• Hur uppfattar ni reklam som ni anser inte intresserar er på de sociala medierna? 
• Hur tror du att samhällets normer påverkar din attityd till reklam i sociala medier? (Smala 

modeller, tjejer i rosa kläder och killar i blåa kläder, osv).  
 


