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värdeförstörande eller obetydligt? 

Sammandrag: Facebook har i skrivande stund passerat en miljard aktiva användare 
och som en följd av att företaget börslistats är trycket på att monetarisera den enorma 
användarmängden stor. För Facebook innebär det att hitta en gyllene medelväg mellan 
annonsörernas och användarnas behov och preferenser. Det unika med Facebook är 
djupet av informationen om användarna, vilket innebär att företag kan rikta och 
skräddarsy reklamer för diverse användare. Trots det är det få som lyckats med det. 

Användare undviker den reklam som finns på Internet och sociala medier (Hadija et 
al. 2012; Kelly et al. 2010) men i och Facebook infört sponsrade händelser ökar 
synligheten för dem. Avhandlingen ville genom 8 personliga intervjuer försöka besvara 
syftet, vilket är att förstå ifall reklam kan uppfattas som värdeskapande eller 
värdeförstörande i form av en förbättring eller försämring av användarupplevelsen. 
Speciellt värdeförstörande är ett outforskat ämne och denna avhandling är den första 
akademiska undersökningen som tillämpar teorin på sociala medier. I avhandlingen 
argumenteras även för att gilla och dela-kampanjer strider mot konsumentverkets 
direktiv och att de kan tolkas som direkt marknadsföring. 

Avhandlingens resultat visar att Facebook-annonser uppfattas som irrelevanta och att 
budskapet av annonserna är opålitliga. Dessutom anses Facebook vara ett opassande 
reklammedium. Användarna undviker Facebook-annonser främst på grund av de 
ovannämnda orsakerna. Sponsrade händelser på nyhetsflödet märks bättre än 
Facebook-annonser och ansågs bland informanterna vara mer relevanta än Facebook-
annonser. Majoriteten av informanterna sade sig inte bry sig om sponsrade händelser 
och undvek dem till en stor utsträckning, men en informant uppgav sig få värde ur 
sponsrade händelser. Fyra informanter sade sig inte tycka om att deras privata område 
(nyhetsflödet) blivit utsatt för reklam och två av dem sade sig ha minskat på sin 
användning av Facebook som ett resultat av det. Sponsrade händelser ansågs vara 
påträngande och irrelevanta av dessa två informanter och försämrade deras 
användarupplevelse. Denna försämring av användarupplevelsen manifesterades i form 
av ett minskat intresse för Facebook och nyhetsflödet, vilket i denna avhandling tolkas 
som värdeförstörande.  

Nyckelord: sociala medier, Facebook, gilla och dela-kampanjer, 

värdeskapande, värdeförstörande, Uses & Gratifications, advertising 
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1 INLEDNING 

Sociala medier som MySpace, Twitter och Facebook har vuxit kraftigt under det senaste 

decenniet och företag har blivit mycket medvetna om de potentiella fördelar sociala 

medier har att erbjuda (Kaplan & Haenlein 2010).  

Facebook, som i skrivande stund är världens populäraste sociala nätverkstjänst 

(Facebook dominates global... 2013), grundades år 2004 och var i början ämnad för 

studerande på Harvard University (Kaplan & Haenlein 2010). Senare gavs företag och 

andra personer i världen möjlighet att registrera sig, vilket resulterade i en enorm 

tillväxt i användarmängden (Boyd & Ellison 2007: 218). År 2009 hade Facebook ca 175 

miljoner aktiva användare. Med aktiva användare avses personer som loggar in på 

Facebook minst en gång i månaden (Kaplan & Haenlein 2010). Året därpå var mängden 

aktiva användare redan uppe i 500 miljoner (Baird & Parasnis 2011a) och den 4 

oktober 2012 meddelade Facebooks grundare Mark Zuckerberg på sin Facebookprofil 

att Facebook uppnått en miljard registrerade aktiva användare (Zuckerberg 2012).  

Även i Finland är intresset för sociala medier stort. År 2010 uppgav Statistikcentralen 

att 42 % av den finska populationen hade registrerat sig till någon social nätverkstjänst 

medan 28 % av dessa följde med någon form av social media åtminstone en gång om 

dagen. Intresset bland ungdomar var naturligvis det högsta. Respektive siffror bland 16 

till 24-åringar var 83 % och 67 % och i åldersgruppen 25–34-åringar 76 % och 60 %. 

(Sosiaalinen media 2010… 2010) Redan dessa siffror torde ge skäl för företag att beakta 

sociala mediers potential i någon form av deras affärsverksamhet. 

Sociala medier och speciellt Facebook ger företag möjligheten att nå sina kunder på ett 

mer personligt sätt (Baird & Parasnis 2011a) men till skillnad från några enstaka fall 

har få företag lyckats med sina strategier för sociala medier (Kaplan & Haenlein 2010). 

Undantagsfall finns dock. Bland annat Dell lyckades uppnå en försäljning på 6,5 

miljoner dollar enbart genom sitt Twitter-konto (Gugglielmo 2009), BestBuy lyckades 

använda Twitter som en informationsplattform bland sina arbetstagare (Baird & 

Parasnis 2011b: 28), medan Cold Stone Creamery genomförde en framgångsrik 

kampanj på Facebook genom att engagera sina användare att föra vidare företagets 

erbjudande till andra Facebook-vänner (Baird & Parasnis 2011a: 34).  

På Facebook vill företag genom personer som gillat (eng. ”like”) företaget (hädanefter 

”gillare”) föra dialog, få kundinsikt och skapa värde tillsammans med användarna. 
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Användarnas främsta motivation för att gilla ett företag kunde däremot endast basera 

sig på förväntade ekonomiska fördelar (Baird & Parasnis 2011a: 34). Ett stort misstag 

företag har gjort är att de sett Facebook endast som en ny försäljnings- eller 

marknadsföringskanal (Kaplan & Haenlein 2010), vilket kan strida mot användarnas 

användning av Facebook eftersom Internet skapades för människor som vill hålla 

kontakt med varandra och sociala nätverkstjänster är inget undantag (Fournier & Avery 

2011). Detta stöds av det faktum att majoriteten av Facebook-användare uppger 

möjligheten att hålla kontakt med vänner och bekanta som den viktigaste aspekten 

med Facebook, medan endast 28 % säger att det ger dem möjligheten att vara i kontakt 

med varumärken eller företag (Baird & Parasnis 2011a:33).  

Ett annat stort dilemma är det maktskifte som skett inom sociala medier. Konsumenten 

är numera den som äger varumärket och således har den största makten över 

varumärket. Företag gick med på sociala nätverkstjänster i hopp om att föra dialog med 

användare men märkte snabbt att de inte hade någon makt över vad som sades. Videor 

eller reklamer som publicerades av företag på deras Facebook-sidor kunde uppleva en 

viraleffekt, d.v.s. spridas från användare till användare i en snabb takt, eller bli totalt 

förbisedda (Fournier & Avery 2011). Dessutom ger sociala nätverkstjänster användare 

möjligheten att manipulera existerande marknadsföring eller skapa egna 

företagsrelaterade meddelanden. Ett exempel på hur företag inte kan kontrollera det 

som diskuteras och sprids på sociala medier är Shells smutskastningskampanj av 

Greenpeace som följd av oljeborrningen i Alaska (www.arcticready.com), det 

misslyckade Twitter-experimentet McDonald’s genomförde på Twitter (Brown 2012), 

samt att Wikipedia inte tillåter företag att editera sina sidor (Kaplan & Haenlein 2010: 

60). 

Eftersom Facebook ger andra användare möjligheten att följa sina vänners aktiviteter, 

är detta ett perfekt medium för att sprida vetskap om företag. Det ledde till att företag 

eller varumärken samlade åt sig stora mängder fans eller gillningar (eng. likes). Ett lätt 

och allmänt knep var och är ännu idag att erbjuda användare möjligheten att vinna 

något i gengäld för att man gillar och delar en Facebook-sida eller en bild av ett företag 

på sitt nyhetsflöde. Lipsman, Mud, Rich & Bruich (2012) hävdar att mer än 25 % av den 

tid som användare tillbringar på Facebook ägnas åt nyhetsflödet och att det är 40 till 

150 gånger mera sannolikt att användare upplever inlägg delade av företag via 

nyhetsflödet än genom att besöka företags Facebook-sidor. Nyhetsflödets betydelse för 

företag förstärks även med det faktum att en person som gillat företaget för företagets 
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annonser och meddelande vidare åt sina vänner. En person som gillat sprider i regel ett 

företags meddelande vidare till 34 av sina vänner, vilket innebär en otrolig räckvidd för 

inlägg delade av företag (Lipsman et al. 2012).  

1.1. Problemområde 

Det råder en viss oklarhet både i fråga om hur sociala nätverkstjänster som Facebook 

ska användas av marknadsförare och vad förväntningarna bland företag och 

konsumenter är. Facebook erbjuder företag ett kostnadseffektivt och snabbt sett att nå 

användare. Trots de möjligheter sociala medier erbjuder (Michaelidou, Siamagka & 

Christodoulides 2011: 1153) har flera företag försökt använda sociala medier utan 

någon verklig strategi, vilket lett till mediokra eller inga resultat alls (Baird & Parasnis 

2011b; Fournier & Avery 2011).  Det kan delvis bero på en brist av förståelse över hur 

företagsmarknadsföring på sociala nätverkstjänster som Facebook uppfattas, vilket 

denna avhandling ämnar undersöka. 

Eftersom Facebook i sig är ett nätverk för människor som vill behålla kontakt med 

andra användare och inte nödvändigtvis med företag, kan det anses vara ett opassande 

medium för reklam och marknadsföring. Värdet av Facebook-fans har visats vara 

relativt högt. Användare som gillat ett företag är mera benägna att köpa ett företags 

produkt enligt en rapport av Forrester Research (10000 fania tuottaa... 2012) och i ett 

experiment av Dholakia & Durham (2010) visade sig användare som gillat ett café vara 

de mest lojala och sprida mest positiv word-of-mouth till andra människor. Företag kan 

snabbt göra egna sidor och försöka nå konsumenter genom att få dem att gilla 

Facebook-sidan. Detta kan enkelt göras genom att ge användare möjligheten att delta i 

lotterier om de gillar en Facebook-sida, en bild av företaget eller att de berättar om 

företaget för andra vänner, d.v.s. andra Facebook-användare. Genom att få användare 

att gilla företaget på Facebook, kan de engagera användarna, få en djupare insikt i 

kundernas önskemål och trender, samt öka försäljningen av egna produkter. Företaget 

kan således se användarna som skapare av värde, medan användarna uppfattar 

Facebook-sidan och den diskussion och interaktion som förs där som värdeskapande 

(Hopkins 2010).  Nyckeln i detta tankesätt är att genom incitament få användare att 

gilla företagets eller varumärkets Facebook-sida (Wang 2012). Det är dock oklart ifall 

det är en bra taktik då Wemans (2011) resultat indikerar att användare som är mindre 

lojala gentemot ett företag väljer att gilla företags Facebook-sidor främst i hopp om att 

få ekonomiska fördelar.  
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Då företag lyckats samla åt sig en mängd gillare, ska dessa underhållas och engageras. 

Flera undersökningar har gjorts och en mängd tumregler har framförts för hur företag 

ska bete sig på Facebook. Kaplan & Haenlein (2010) uppmanar företag att vara aktiva, 

intressanta, anspråklösa, oprofessionella och ärliga. Det viktigaste är dock för företag 

att producera engagerande och intressant innehåll (Kaplan & Haenlein 2010; Hopkins 

2010). Eftersom en gillning av t.ex. en Facebook-sida syns för andra användare än 

gillaren själv, möjliggör det att företag kan nå andra som inte gillat samma sida. 

Facebook är ett intressant medium i och med att företagsmarknadsföring i form av 

meddelanden, statusuppdateringar, bilder, länkar eller en blandning av dessa kan ses 

som rekommendationer då det sprids bland användare. Konsumenter ser på 

marknadsföring och reklam med en viss misstro men rekommendationer av vänner 

anses vara den mest pålitliga källan för information (Eccleston & Griseri 2008: 602). 

Att dela innehåll bland vänner t.ex. i form av en bild på Facebook kan således tolkas 

som en rekommendation bland vänner även om delaren i själva verket inte själv ser det 

ur den synvinkeln. Det innebär att skillnaden mellan personlig och betald 

kommunikation blir oklar, vilket undersöks i avhandlingen.  

Förutom företagens intresse för att nå och engagera användare, har Facebook 

naturligtvis även ett stort intresse för att sälja sina tjänster till företag. Eftersom 

Facebook är gratis för användarna, måste verksamheten finansieras och 

marknadsföringsintäkterna är i skrivande stund Facebooks huvudinkomstkälla. Efter 

att bolaget börslistades år 2012 har aktiepriset sjunkit och trycket ökat på Facebook att 

visa att den massiva användarmängden också kan monetariseras. I en intervju med The 

New York Times sade IDC:s analytiker Karsten Weide att ”Facebook måste hitta en 

gyllene medelväg mellan användarnas och annonsörernas behov” [egen översättning] 

(Face-Lift at Facebook... 2013). Denna gyllene medelväg har varit svår att hitta då 

studier funnit att annonser och reklam på sociala nätverkstjänster uppfattas som 

irrelevanta och störande av användare (Hadija, Barnes & Hair 2012; Kelly, Kerr & 

Drennan 2010). Hadija et al. (2012) fann att istället för att tycka illa om annonser, 

lägger användare inte märke till annonserna och undviker dem. Denna avhandling 

begränsar sig inte enbart till annonser, utan tar en bredare syn på marknadsföring och 

reklam. Dessutom har Facebooks inställningar ändrats, vilket innebär att företag i 

skrivande stund använder användarens nyhetsflöde som en plattform för reklam. 

Eventuella skillnader mellan den marknadsföring som förekommer på nyhetsflödet 

(sponsrade händelser) och annonser blir därmed ett av avhandlingens intressen. Enligt 

Kelly et al. (2010) & Hadija et al. (2012) väljer användare att undvika den reklam som 
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görs på sociala nätverkstjänster men då synligheten ökar som följd av sponsrade 

händelser, är det intressant att se hur synen på reklamerna utvecklas. 

Användarupplevelse är ett begrepp som använts för att förklara användbarheten av en 

webbtjänst. Definitioner av användarupplevelser har fokuserat på olika aspekter av 

användningen. Vissa forskare har betonat den estetiska aspekten av en webbtjänst, 

medan andra fokuserat på hur enkel eller svår tjänsten är att använda (Hassenzahl & 

Tractinsky 2006). I denna avhandling används en mera övergripande syn på 

användarupplevelsen som inkluderar de estetiska, de emotionella och de 

experimentella aspekterna av användarupplevelsen. Forskare har hävdat att en god 

användarupplevelse leder till fortsatt användning och vice versa. Begreppet 

användarupplevelsen blir således en viktig komponent av avhandlingen i den mån att 

det hävdas att värdeförstörande eller värdeskapande kan förekomma i form av en 

försämring eller förbättring av användarupplevelsen (Hassenzahl & Tractinsky 2006). 

Således blir ett av avhandlingens intressen att se hur användare upplever den reklam 

och marknadsföring som förekommer på Facebook och ifall den kan skapa eller 

förstöra värde, eller ifall de väljer att undvika reklamen.  

Förutom värdeskapande hävdar Plé & Cáceres (2010) också att ifall värde kan skapas av 

kunder och företag, kan det även förstöras av bägge eller någondera parten. Begreppet 

värdeförstörande är ett nytt begrepp och det finns således mycket lite forskning om hur 

värdeförstörande kan ske. Echeverri & Skålén (2011) hävdar att företag har möjlighet 

att både skapa och förstöra värde vid kundkontakter på olika vis. I deras studie om 

kollektivtrafik kunde värde skapas och förstöras vid fem olika interaktioner. Dessa var 

då chauffören och resenären hälsade på varandra, vid betalning, informering, 

genomföring (körandet av bussen från punkt A till punkt B) och vid hjälpande av 

resenärer. Det är dock outforskat ifall företag kan som följd av reklam och 

marknadsföring på Facebook skapa eller förstöra värde för användare. Det 

representerar ett tydligt forskningsgap och därmed blir det intressant att bidra till detta 

forskningsområde med en undersökning inom ramarna för sociala medier. 

Facebooks reklamintäkter för året 2012 var 4,279 miljarder dollar, vilket innebar en 

ökning på 36 % jämfört med året innan (3,154 miljarder) (Facebook Reports Fourth... 

2012). Facebooks första kvartalsresultat för år 2013 visade också att närmare en 

tredjedel av de totala reklamintäkterna bestod av s.k. mobilreklam, d.v.s. reklam som är 

anpassad till mobilsurfing av Facebook. Dessutom representerar reklamintäkterna av 

mobilreklam en ny inkomstkälla för Facebook, i och med att de lanserades först år 2012 
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(Mobile advertisements boost... 2013.) Marknadsföring och reklam på sociala medier 

har vuxit i en så snabbt takt, vilket lett till att akademisk forskning inte kunnat hålla 

ikapp med dem (Hadija et al. 2012: 20).  

Veterligen har dylika fall inte fått någon uppmärksamhet inom den akademiska 

världen, vilket gör det till ett intressant ämne att forska i. Avhandlingen försöker förstå 

hur konsumenter uppfattar företagsgenererad reklam på Facebook (i form av 

sponsrade händelser, Facebook-annonser och tävlingar) och ifall den kan skapa eller 

förstöra värde för användarna. Ifall detta inte sker kan det bero på att användarna 

undviker reklamen på grund av diverse orsaker, något som undersöks i denna 

avhandling. Dessutom undersöks det ifall gilla och dela-tävlingar som bryter mot 

Facebooks regler och Konsumentverkets direktiv (Kerro kaverille-toiminnossa... 2008) 

skiljer sig ur den marknadsföring som godkänns av Facebook. Målet med dessa är att 

skapa en djupare förståelse över hur användare uppfattar olika former av reklam på 

Facebook. Detta leder således till avhandlingens syfte. 

1.2. Syfte 

Syftet med avhandlingen är att förstå ifall reklam kan uppfattas som värdeskapande 

eller värdeförstörande i form av en förbättring eller försämring av 

användarupplevelsen. Avhandlingen består av totalt fem forskningsfrågor och syftet 

förekommer i form av forskningsfråga 5. 

F1: Vad uppfattas som marknadsföring och reklam av användare på Facebook? 

F2: Undviker användare den reklam som förekommer på Facebook och i så fall varför? 

F3: Finns det skillnader mellan Facebook-annonser och sponsrade händelser ur 

användarnas perspektiv? 

F4: Hur uppfattas gilla och dela-kampanjer på Facebook av användare? 

F5: Kan reklam på Facebook uppfattas som värdeskapande eller värdeförstörande i 

form av en förbättring eller försämring av användarupplevelsen? 

Avhandlingen är veterligen den första vetenskapliga avhandlingen som granskar 

värdeförstörande på sociala medier. Implementeringen av begreppet värdeförstörande 

på sociala medier innebär att avhandlingen har en teoretisk kontribution. Dessutom 

argumenteras det i teoridelen för att gilla och dela-kampanjer på Facebook strider mot 
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Konsumentverkets (Kerro kaverille-toiminnossa... 2008) direktiv för s.k. Tipsa en vän-

kampanjer.  

1.3. Avgränsningar 

Arbetetet avgränsas till ett konsumentperspektiv, vilket innebär att företagets 

synpunkter kommer att lämnas utanför avhandlingens syn. Eftersom avhandlingen 

undersöker värde ur ett konsumentperspektiv (konsumentvärde) lämnas termen 

företagsvärde, d.v.s. kundens värde för ett företag, utanför avhandlingens syn. 

Mycket forskning har gjorts om communitys, både vad som pågår där, samt hurdana 

fördelar användare upplever genom aktivt deltagande. Denna tankegång har använts 

bl.a. av Weman (2011). Wemans (2011)  avhandling undersökte förväntade fördelar för 

användare med att delta i varumärkescommunities, d.v.s. Facebook-sidor. Eftersom 

denna avhandling inte fokuserar på interaktionen på företags Facebook-sidor, utan på 

den interaktion som sker i användarnas nyhetsflöde, blir begreppet community 

irrelevant.  

Användargenererat innehåll presenteras närmare i kapitel 2 eftersom den är en av 

sociala mediers grundstenar men lämnas utanför avhandlingens analys. Det görs 

eftersom avhandlingen undersöker, som det tidigare nämndes, innehåll genererat av 

företag. Analysen är av kvalitativ natur och data insamlas via intervjuer. Informanterna 

består av åtta personer bosatta i Finland som använder Facebook regelbundet (minst 

en gång i veckan). 

1.4. Arbetets uppläggning 

Avhandlingen är indelad i 7 delar. I det inledande kapitlet presenteras inledningen, 

problemområdet, syftet, arbetets avgränsningar, samt relevanta begrepp för 

avhandlingen. I kapitel 2 presenteras sociala medier, Facebook, hurudan 

marknadsföring och reklam som förekommer på Facebook i skrivande stund (hösten 

2012-våren 2013), samt teorin om undvikande av reklam på sociala nätverkstjänster. 

Utöver detta diskuteras även konsumentverkets rekommendation för ”tipsa för en vän-

kampanjer” och hur rekommendationen kan tillämpas på gilla och dela-kampanjer som 

ordnas på Facebook.  Diskussionen baserar sig på personlig kommunikation med 

dataombudsmannen Reijo Aarnio som skedde den 9 oktober 2012. 
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Det tredje kapitlet diskuterar hur värde kan skapas och förstöras. I och med att 

Facebook är en social nätverkstjänst som består av över en miljard användare är det 

klart att flera användare ser och berörs av en enskild användares beteende. Det innebär 

att då man vill granska värde ur ett användarperspektiv, måste synen breddas för att 

inkludera andra användare. Gummessons (2004) nätverkssyn används som ett verktyg 

för det. I den avslutande delen av kapitel 3 presenteras olika värdedefinitioner, Uses & 

Gratifications-teorin och en summerande teoretisk referensram. Kapitel 4 omfattar 

avhandlingen metoddiskussion, medan kapitel 5 presenterar undersökningens data 

som analyseras i samma kapitel. Det sjätte kapitlet består av en sammanfattning av 

avhandlingens resultat, företagsimplikationer, kritik mot studien och förslag  för 

fortsatt forskning. 

1.5. Relevanta begrepp 

Avhandlingen använder begrepp skapade av Facebook och i den empiriska delen 

användes även andra ord synonymt för vissa begrepp. Denna del presenterar kort de 

mest relevanta begreppen för avhandlingen i alfabetisk ordning för att förbättra 

avhandlingens läsarvänlighet.  

Facebook-annonser (reklam på höger sida/annonser/banners): ”Annonserna kan 

visas i högerspalten på sidor inom Facebook. Annonserna kan visas på många olika 

typer av sidor, däribland applikationer, foton, grupper, Facebook-sidor, tidslinjer och 

startsidan. Annonsinnehåll kopplas ibland till nyheter om dina vänners sociala 

händelser (t.ex. när de gillar en sida). Dina vänner kan se nyheter om de sociala 

handlingar som du har utfört i Facebook-annonser. Dessa nyheter visas bara för dina 

bekräftade vänner och följer alla tillämpliga sekretessinställningar som du angett för 

ditt konto.” Facebook (2013c) Facebook-annonser kan inte förekomma på nyhetsflödet. 

Gilla (like): Att gilla en sida, inlägg eller bild med hjälp av att trycka på ”Gilla-

knappen”.  

Inlägg (Post): Användaren kan skapa och publicera ett inlägg i form av en 

statusuppdatering, bild eller länk. Denna kan delas med vänner eller publiceras direkt 

på en persons tidslinje.  

Nyhetsflöde (Newsfeed): ”Nyhetsflödet – kolumnen i mitten på startsidan – 

uppdateras hela tiden med inlägg från personer och sidor du följer på Facebook. Här 
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visas händelser som sker just nu – t.ex. statusuppdateringar, foton, filmklipp, länkar, 

applikationsaktiviteter och gilla-markeringar”. Facebook (2013c) 

Sponsrade händelser (Sponsored stories): ”är meddelanden från vänner som handlar 

om att de interagerar med en sida, en applikation eller ett evenemang som ett företag, 

en organisation eller en enskild person har betalat för att lyfta fram, så att händelsen 

ska synas bättre.” Facebook (2013c) Sponsrade händelser kan förekomma under titeln 

relaterat eller föreslaget inlägg och kännetecknas av en jordglob med texten ”sponsrad” 

under reklamen. Sponsrade händelser kan förekomma på högra spalten av startsidan 

och på nyhetsflödet. (se bilaga 1) 

Startsida (Homepage): Efter inloggning förs personen till startsidan som ger en 

övergripande bild på händelser. Skall inte förväxlas med Android-applikationen 

”Facebook Home. (Se bilaga 2) 

Tidslinje (Timeline): ”Din tidslinje är din samling av alla foton, händelser och 

upplevelser som berättar din livshistoria.” Facebook (2013c)  (Se bilaga 2) 

För en övergripande bild av hur t.ex. sponsrade händelser och annonser kan 

förekomma, se bilaga 1. I bilagan finns en sponsrade händelser som de förekommer på 

höger sida och i nyhetsflödet. En sponsrad händelse i nyhetsflödet kännetecknas av 

jordgloben med texten ”sponsrad” under reklamen (jämför med reklamen ovanför). 
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2 SOCIALA MEDIER OCH MARKNADSFÖRING PÅ 

FACEBOOK 

Sociala medier har vuxit enormt i takt med att sociala nätverkstjänster som Facebook 

och MySpace nått majoriteten internetanvändare. Det har i sin tur lett till ökad 

investering och forskning i området. Även om Usenet grundades redan år 1979 och var 

den första sociala nätverkstänsten, anses den era av sociala medier som vi känner till 

idag först ha börjat då den internetbaserade dagboken Open Diary grundades år 1998. 

Efter Open Diary har flera andra former av sociala medier skapats i olika former. I 

följande stycke presenteras begreppet sociala medier, vad som karaktäriserar dem samt 

hur dagsläget ser ut. (Kaplan & Haenlein 2010) 

Någon universell förklaring eller definition på vad sociala medier är finns inte men en 

ofta citerad definition är den av Kaplan & Haenlein som beskriver sociala medier på 

följande sätt: 

”Sociala medier är en grupp Internetbaserade applikationer som bygger på de ideologiska och 
teknologiska grunderna av Web 2.0, vilka möjliggör skapande och utbyte av användargenererat 
innehåll.” [egen översättning] Kaplan & Haenlein (2010: 61) 

För att fullständigt förstå citatet ovan finns det skäl att ge en snabb beskrivning av vad 

Web 2.0 och användargenererat innehåll är. Web 2.0 är en term som först myntades 

under O’Reilly Media Web conference år 2004. Web 2.0 var en uppgradering eller 

utveckling av termen Web 1.0. Web 1.0 var tiden då företag och privatpersoner skapade 

egna hemsidor och kunde editera dessa. Web 2.0 var en följd av den teknologiska 

utvecklingen som skedde som följd av bredbandssnabbhet, vilket i sin tur möjliggjorde 

att användarna fick utökad makt. Med utökad makt avses att eran av individuellt 

skapande gick över till en era som karaktäriseras av deltagande, vilket tog sin form i 

skapandet av användargenererat innehåll, något som karaktäriserar sociala medier 

idag. (Kaplan & Haenlein 2010) 

Den teknologiska utvecklingen i form av Web 2.0 gav människor möjligheten att skapa 

användargenererat innehåll (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 2012: 261–263) och är 

en viktig del i och med att Facebook till en stor del baserar sig på innehåll skapade av 

användare (statusuppdateringar, meddelanden, videor etc.). Användargenererat 

innehåll kan skapas bl.a. i form av bilder, videor eller text. Begreppet används för att 

beskriva innehåll som skapas av användare på allmänna platser på internet. För att 
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något ska kunna klassas som användargenererat innehåll ska de uppfylla tre kriterier 

enligt Kaplan & Haenlein: 

1. ”Innehållet ska vara publicerat på en publik nätsida eller en social nätverkstjänst  

2. Innehållet ska innehålla en viss kreativ insats  

3. Innehållet ska ha skapats utanför professionella rutiner eller praktiker” [egen översättning] 
(Kaplan & Haenlein 2010: 61) 

Eftersom sociala medier skapas konstant har det varit svårt att klassificera dem. 

Bloggar avviker klart från innehållscommunities som YouTube, vilken i sin tur avviker 

från Facebook.  Kaplan & Haenlein (2010) skapade ett schema för att klassificera de 

olika plattformerna (se Tabell 1). Schemat skiljer på sociala medier enligt två kriterier: 

själpresentation och djup av media. Med begreppet självpresentation menas i vilken 

grad en person väljer att dela med sig personlig information, medan djup av media 

syftar på hur lik median är ”det verkliga livet”. Bloggar och profiler på sociala 

nätverkstjänster skapas för att man vill framföra sig själv som person och dela med sig 

information om t.ex. sitt liv, vilket således ger ett högt självpresentationsvärde medan 

Wikis (internetbaserade uppslagsböcker eller encyklopedier) som Wikipedia har ett lågt 

värde då användare bidrar med information om generella saker och inte personlig 

information. Spel eller virtuella sociala världar som World of Warcraft och Second Life 

där användarna skapar egna karaktärer har en hög grad av mediedjup jämfört med 

Wikipedia, där användarna lägger till information mer eller mindre anonymt. 

Tabell 1 Klassificering av sociala medier  

   
Djup av media 

  

      

  
Låg Medium 

 
Hög 

Självpresentation 

Hög Bloggar 
Sociala Nätverkstjänster (t.ex. 
Facebook) 

  

Virtuella sociala världar 
(t.ex. Second Life) 

Låg 
Kollaborativa projekt 
(t.ex. Wikipedia)  

Innehållscommunitys  
(t.ex. Youtube) 

  

Virtuella spelvärldar  
(t.ex. World of Warcraft) 

 

Adapterad av Kaplan & Haenlein (2010: 62) 

Ur tabellen framgår hur de olika sociala medierna skiljer sig åt. Tabellen av Kaplan och 

Haenlein (2010) kan anses vara en alltför enkel klassificering. Sociala medier 

förekommer i en mängd former och nya skapas varje dag men i denna avhandling 
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ligger fokus enbart på sociala nätverkstjänster och Facebook. Sociala nätverkstjänster 

är som tabell 1 visar en form av social media. Boyd & Ellison definierar sociala 

nätverkstjänster på följande sätt:  

“We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a 
public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with 
whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 
made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary 
from site to site.” Boyd & Ellison (2007: 211) 

Boyd & Ellison (2007: 211) gör i sin definition ytterligare skillnad mellan orden 

”Networking” och ”Network” då de ger Facebook och MySpace termen ”Social Network 

Sites” (SNS). Då Facebook används för att upprätthålla existerande relationer med 

personer man känner eller träffat utanför Internet, argumenterar de för valet av ordet 

Network istället för Networking. Networking skulle innebära att människor använder 

dessa i hopp om att träffa nya människor. Trots att det är viktigt att skilja mellan de två 

termerna och deras innebörd, används termen sociala nätverkstjänster för enkelhetens 

skull i denna avhandling. Då sociala nätverkstjänster som Facebook förändras konstant 

finns det orsak att presentera hur Facebook ser ut i dagens läge, samt hurudana 

marknadsföringsmöjligheter Facebook erbjuder.  Detta görs i följande kapitel. 

2.1. Facebook 

Då Facebook utgör en viktig del av denna avhandling, finns det skäl att snabbt 

sammanfatta Facebooks historia och viktiga händelser under årens lopp. Facebook, 

eller TheFacebook.com som det ursprungligen hette, grundades år 2004 och var i 

början endast tillgänglig för personer som studerade på Harvard. Senare gavs andra 

universitets studerande möjlighet att ansluta sig. Kravet var att man hade en e-

postadress från något av universiteten för att kunna ansluta sig till Facebook. År 2005 

gavs även high school-studerande möjligheten att registrera sig. Samma år 

möjliggjordes skapandet av communitysidor för företag. År 2006 gavs vem som helst 

möjligheten att registrera sig och därefter ökade användarantalet exponentiellt. (Boyd 

& Ellison 2007) En ytterligare viktig milstolpe uppnåddes år 2010 då Gilla-funktionen 

skapades (Facebook 2012b). 

Att registrera sig på Facebook är gratis, något Facebook lovar att det alltid kommer att 

vara.  Genom att bidra med sina personliga uppgifter så som namn och e-postadress 

kan en person registrera sig. Därefter skapar personen en egen profil som består av den 

information som man väljer att dela med sig, t.ex. ålder, kön och profilbild. Därefter ges 
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användaren möjlighet att skicka vänskapsbegäran (eng. ”Friend requests”) för att bygga 

upp sitt nätverk av vänner. Facebook-användaren kan efter det vidareutveckla sin egen 

profil till exempel genom att gilla företag och andra Facebook-sidor. På så sätt kan 

användaren framhäva sina intressen. Som det framgår är Facebook mycket lik Boyds & 

Ellisons (2007) beskrivning av sociala nätverkstjänster. 

Det som gör Facebook unikt är enligt Acquisti & Gross (2006) den höga kvaliteten av 

information som användare gör publik, samt att denna information är personlig. 

Acquisti & Gross (2006) fann ytterligare att Facebook i början var unikt också p.g.a. 

den grad av kontroll som gavs åt användarna. Detta har dock förändrats som följd av de 

förändringar som gjorts i sekretessinställningarna, vilket lett till att Facebooks 

grundare Mark Zuckerberg på sin Facebook-sida bett om ursäkt för förändringarna 

(Zuckerberg 2006).  

Ur ett användarperspektiv har Facebook förändrat människors liv på olika sätt. En 

aspekt är hur människor har möjlighet att göra vissa saker de tidigare inte kunde. 

Dessa är t.ex. att hålla kontakt med bekanta, lära sig nya saker om andra, kommentera 

aktiviteter och intressen och spela spel genom olika applikationer som erbjuds på 

Facebook (Treadway & Smith 2010: 39). Nyhetsflödet är också en viktig komponent av 

Facebook. I nyhetsflödet samlas aktiviteter av en användares vänner och bekanta i 

mindre nyheter (Facebook 2013c). Som det tidigare nämndes fick användare möjlighet 

att gilla kommentarer, sidor och bilder först år 2010. Före det fanns det både officiella 

och inofficiella Facebook-sidor för företag som användare kunde bli en ”fan” av. Detta 

kunde göras genom att användaren tryckte på en ”Bli en fan”-knapp och gavs sedan 

inträde till sidan. I dagens läge har det ersatts av gilla-knappen och Facebook (2012c) 

uppger att ca 3,2 miljarder gillningar och kommentarer görs varje dag. Då man gillat 

något syns det på användarens profil och i hans eller hennes vänners nyhetsflöde. Gilla-

knappen innebar att företag fick en otrolig räckvidd och synlighet för sina inlägg. Det 

ledde till att företag började inse Facebooks potential för marknadsföring och 

möjligheten att nå och påverka människor. Ett exempel på hur populärt Facebook har 

blivit är då företag genom traditionella medier som TV och tidningar nuförtiden 

försöker få konsumenter att besöka eller gilla deras Facebook-sidor. Detta sker ofta i 

form av en uppmaning: ”Hitta oss på Facebook” eller genom att ha Facebooks logo på 

reklamen och genom det visa att företaget även finns där.   
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2.2. Marknadsföring på Facebook 

Flera företagsledare kräver ofta bevis på det kapital som investeras på diverse sociala 

medier och det kan ofta vara svårt att bevisa då det gäller företagsmarknadsföring på 

Facebook. Man kan fråga sig varför företag ska finnas på Facebook? Svaret på frågan 

lyder ofta: För att man inte har råd att inte vara där. (Carter & Levy 2012; Treadway & 

Smith 2012)  

Facebook erbjuder företag olika sätt att engagera människor. Ett företag kan lätt skapa 

en officiell sida men problemet att få människor att gilla sidan och engagera 

användarna är ett dilemma för många företag. Att arrangera olika tävlingar är ett 

vanligt sätt bland företag och det kan skötas genom Facebooks egna applikation som 

Facebook godkänner eller utan denna, vilket Facebook förbjuder.  

”Facebooks egenskaper eller funktionaliteter får ej användas som en registrerings- eller 
inträdesmekanism för erbjudanden. Akten av att t.ex. gilla en sida eller att checka in på ett ställe 
kan ej automatiskt registrera eller ge inträde åt en användare till ett erbjudande”. [egen 
översättning] (Facebook 2012a)  

Citatet ovan innebär att företag inte kan kräva att Facebook-användare gillar och/eller 

delar ett meddelande eller en bild för att t.ex. delta i en tävling på Facebook. Ifall 

företag bryter mot Facebooks regler, förbehåller sig Facebook rättigheten att lägga ner 

sidor som bryter mot dem (Facebook 2012a). Trots bestämmelserna är det vanligt att 

finländska företag bryter mot dem. Det är något som inte uppmärksammats i 

dagstidningar och har främst behandlats av enskilda bloggare (Weissenfelt 2012; 

Facebook mainonnan ohjeistukset... 2012 & Pönkä 2012).  Utöver Facebooks egna 

regler, strider även s.k. gilla och dela-kampanjer mot Konsumentverkets 

rekommendation (Kerro kaverille-toiminnossa... 2008) gällande så kallade tipsa en 

vän-kampanjer och elektronisk direkt marknadsföring.  

Ställningstagandet utfärdades enligt Dataombudsmannen Reijo Aarnio (muntlig 

kommunikation) som en följd av förhöjd efterfrågan av konsumenter och företag på 

information om vad som kan anses vara acceptabelt beteende för företag, då ”Tipsa en 

vän”-kampanjer blev allt vanligare i form av SMS- och e-postmeddelanden. Direktivet 

utfärdades som hjälpmedel för företag som var osäkra om sin marknadsföring var 

lagenlig, d.v.s. ifall den kan tolkas som elektronisk direkt marknadsföring eller inte. För 

direkt marknadsföring krävs alltid mottagarens samtycke, d.v.s. att den som mottar 

meddelandet måste ha accepterat att meddelandet skickas åt honom eller henne.  
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”Tipsa en vän”-marknadsföring kan anses som elektronisk direkt marknadsföring om 

den inte uppfyller vissa kriterier. Gränsdragningen mellan en privat konversation 

mellan två individer och elektronisk direkt marknadsföring görs genom att granska 

meddelanden med hjälp av fyra kriterier. Tipsa en vän- marknadsföring kan ses som 

personlig kommunikation mellan användare ifall den uppfyller de följande kriterierna: 

1) ”Den huvudsakliga avsikten med och det faktiska innehållet i meddelandet är kommunikation 
och åsiktsutbyte mellan användarna. Om meddelandet är färdigt sammanställt av företaget självt 
och en vän enbart förmedlar innehållet vidare förutsätts alltid mottagarens samtycke.”  

Med detta avses att ifall en användare endast skickar vidare ett färdigt formulerat 

meddelande av ett företag till en annan användare t.ex. i hopp om ekonomisk nytta, 

krävs det att den slutliga mottagaren gett sitt samtycke till detta. Då man samtidigt 

granskar bilaga 4 är det klart att en gilla och dela-kampanj är färdigt formulerad av 

företaget och att något egentligt åsiktsutbyte inte sker. Det innebär att kravet för 

personlig kommunikation inte uppfylls i den första punkten. Det andra kriteriet 

behandlar främst frågan ifall avsändarens personliga motivering är ekonomisk och 

således försöker få en ekonomisk nytta genom att dela inlägget. 

2) ”Förmedlingen av ett meddelande till en vän medför inga förmåner, och att skicka eller låta bli 
att skicka ett sådant har inte heller i övrigt några konsekvenser. För avsändaren är slutresultatet 
att endast ett meddelande skickas. Förmedlingen av ett meddelande till en vän får inte utgöra en 
förutsättning för deltagande i ett lotteri, för ökande av vinstchanserna i ett sådant, eller för 
förvärvning av en penningförmån.”  

Man kunde argumentera för att den huvudsakliga motivationen för att dela inlägg som 

bilaga 4 endast består av möjligheten att delta i tävlingar som fås genom gillningen 

eller delningen. Detta innebär att det andra kriteriet inte heller uppfylls då det 

uttryckligen sägs att avsändaren inte ska belönas i någon form eller i form av ökade 

vinstmöjligheter efter att ha deltagit i lotterier. Det tredje kriteriet behandlar 

användarens medvetenhet av det delade eller förmedlade inlägget: 

3) ”Avsändaren är medveten om innehållet i meddelandet som förmedlas.”  

Detta kriterium är en svår tolkningsfråga eftersom det är svårt att avgöra ifall 

avsändaren (i detta fall delaren) känner till följderna. Användaren kanske inte är fullt 

medveten vad gilla och dela i verkligheten innebär men i denna avhandling är 

utgångspunkten att Facebook-användaren är medveten om vad som förmedlas. Till 

skillnad från kriterium ett och två, uppfylls det tredje kriteriet.   

Det fjärde kriteriet innehåller jargong som inte till fullo är tillämpningsbar på Facebook 

eller sociala medier. Som det nämndes tidigare skapades detta ställningstagande för 
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kommunikation per SMS eller e-post och rubriker är något som inte existerar på 

Facebook.  Det fjärde kriteriet lyder på följande sätt: 

4) ”Meddelandets avsändaruppgifter och rubrik är sådana att meddelandet kan klassificeras som 
kommunikation mellan två privatpersoner.” (Kerro kaverille-toiminnossa... 2008) 

Om man granskar innehåll genererat av företag som i bilaga 4 kan man konstatera 

följande om de fyra kriterierna: Kriterium nummer 1 uppfylls inte eftersom då en 

användare delar en bild (exempel i bilaga 4) är meddelandet färdigt formulerat av 

företaget och användaren fungerar enbart som en vidareförmedlare av det. Någon sorts 

åsiktsutbyte sker inte i detta fall heller, vilket innebär att det inte kan ses som 

åsiktsutbyte mellan två användare. Detta innebär att gilla och dela-kampanjer (som 

bilaga) 4 inte uppfyller kraven för personlig kommunikation, utan kan klassas som 

elektronisk direkt marknadsföring. Som det nämndes tidigare är kriterium tre och fyra 

inte fullständigt tillämpningsbara på sociala medier och den form av marknadsföring 

som granskas i denna avhandling. 

Dataombudsmannen Reijo Aarnio (muntlig kommunikation) valde att inte besvara ifall 

gilla och dela-kampanjer kan anses vara elektronisk direkt marknadsföring men 

hävdade dock att trots att de direktiv som getts gällande tipsa en vän-kampanjer är 

gjorda för SMS och e-post, ska de fungera som allmänna direktiv även för andra former 

av kommunikation, vilket även inkluderar Facebook och övriga former av sociala 

medier. Aarnio bekräftade även att alla tävlingar där ekonomisk nytta erbjuds ska 

undvikas av företag. Gilla och dela-kampanjer är dock bara en möjlighet som Facebook 

erbjuder för företag för att nå användare.  

Företag vill höras och synas och en lösning på detta är Facebook-annonser. Facebook- 

annonser är Facebooks egna reklamapplikation som ger företag möjligheten att göra 

reklam på användarnas startsidor. Dessa reklamer förekommer antingen på startsidans 

högra sida under rubriken ”Sponsrade” eller i användarnas nyhetsflöde och är 

avgiftsbelagda (Carter & Levy 2012). Marknadsföring på Internet har traditionellt 

funnits i form av banners eller s.k. pop-up fönster. Största bristen med dessa är att de 

inte riktas till ett specifikt kundsegment eller en demografi, vilket leder till att de kan 

uppfattas som fullständigt irrelevanta för de människor som ser dem. Som Acquisti & 

Gross (2006) poängterar är det unika med Facebook mängden information som 

människor väljer att dela med sig. Denna information i samband med Facebooks 

sekretessinställningar möjliggör att reklamer på Facebook lätt kan riktas åt specifika 
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människor baserat på t.ex. ort, ålder och utbildning. Detta är något som få användare 

känner till (Roberts 2010).   

Problemet med synlighet gäller inte enbart nya sidor eller mindre företag, utan även 

företag med miljontals gillare kan uppleva samma problem. En studie har visat att ett 

företag med en miljon gillare enbart nådde 2,79 % av dessa (Carter & Levy 2012: 133). I 

Finland uppskattas dock synligheten vara bättre (Kuinka näyt Facebookin... 2012). 

Problemet med synligheten för inlägg bland användare beror på Facebooks EdgeRank-

algoritm som avgör vem inlägget riktas till. EdgeRank-algoritmen avgör således vilka 

meddelanden som syns på en användares nyhetsflöde (Carter & Levy 2012). Som en 

lösning på den försämrade synligheten, erbjuder även Facebook i skrivande stund 

enskilda användare och företag möjligheten att marknadsföra sina statusuppdateringar 

eller bilder. Ett vanligt inlägg når endast ca en tredjedel av en användares vänner men 

genom att betala för ett marknadsfört inlägg kan enskilda användare öka synligheten 

på ett inlägg bland användarens vänner. (Face-Lift at Facebook... 2013) För att få en 

djupare förståelse om hur EdgeRank fungerar, ges en beskrivningen av algoritmen i 

följande stycke. 

2.2.1.  EdgeRank 

EdgeRank-algoritmen är till sin natur mycket lik PageRank, som är en algoritm som 

Google använder för att bestämma vilka resultat som visas vid sökningar. Skillnaden 

mellan EdgeRank och Pagerank är däremot den att EdgeRank-algoritmen är offentlig 

medan Googles PageRank är hemlig (Smith 2012).  EdgeRank-algoritmen presenteras i 

figur 1 och förklaras närmare i följande stycke.  

 

       

Figur 1 EdgeRank-algoritmen 

Källa: Adapterad av Newman (2012) 

EdgeRank är en algoritm som bygger på tre värden: Samhörighet (s, eng. ”affinity”), 

edgevikt (w, ”edge weight”) och aktualitet (t, ”recency”). Aktualitet innebär att nya 

inlägg har större sannolikhet att synas än gamla inlägg. Alla inlägg som publiceras ser 

Facebook som ett objekt eller en edge. Vare sig det är en statusuppdatering, en bild 
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eller en kommentar är det en edge (Newman 2012: Facebookskolan 2012). Formeln för 

hur vikten av edgen bestäms är inte tillgänglig för allmänheten men det som man dock 

känner till är att bilder, videor och länkar har en tyngre edgevikt (Newman 2012). Då 

ett inlägg får många gillningar eller kommentarer ökar vikten av edgen. Detta innebär 

att företag genom engagemang kan höja vikten på edgen, vilket i sin tur leder till bättre 

synlighet. Med engagemang menas förmågan att få användare att kommentera, dela 

och gilla inlägg.  

Genom engagemang ökar således vikten av objektet. Samhörighet bestäms av 

EdgeRank på basen av hur nära eller likadan du uppfattas vara t.ex. en vän. Ett gott 

exempel är t.ex. att ju oftare man besöker en väns Facebook-sida, desto mer synlighet 

får denna person på nyhetsflödet av personen som besökt sidan. Detta leder med andra 

ord till högre samhörighet. En viktig aspekt är dock det att den andra personen, d.v.s. 

personen vars profil blir granskad, inte kommer att uppleva samma effekt. 

Samhörigheten påverkar således bara den ena parten. För företag innebär detta att de 

ska sträva efter att få användare att besöka sina Facebook-sidor, gilla eller kommentera 

inlägg av företaget för att hållas aktuella. För den enskilda användaren innebär det att 

nyhetsflödet inte i sig är ett nyhetsflöde eftersom den inte enbart visar det som är nytt, 

utan endast det som anses vara relevant för den enskilda användaren. (Newman 2012; 

Facebookskolan 2012). Då man skapat sig en uppfattning av hur EdgeRank fungerar är 

det förståeligt att företag försöker engagera användare genom kommentarer och 

gillningar. 

Som det tidigare nämndes har Facebooks regler förändrats, vilket lett till att företag har 

varit tvungna att anpassa sig. Tidigare var t.ex. Red Bulls Facebook-sidas innehåll 

enbart synligt och tillgängligt för användare som gillat sidan (se: bilaga 3) men 

eftersom Facebooks regler numera förbjuder det har de varit tvungna att ändra på sina 

inställningar. Trots att flera företag anpassat sig till Facebooks regler finns det företag 

som bryter mot dem (Pönkä 2012). Som det tidigare nämndes är ett vanligt knep att 

uppmana användare att gilla en bild, inlägg eller video och genom detta exklusivt få 

chansen att delta i en tävling eller lotteri. För att bekämpa den försämrade synligheten 

för inlägg i form av t.ex. statusuppdateringar och bilder erbjuder Facebook 

avgiftsbelagda tjänster. En enskild person kan med hjälp av ”Promoted Posts” förbättra 

synligheten på sitt inlägg och ett företag kan med hjälp av sponsrade händelser nå en 

större grupp människor. Som det tidigare nämndes har undersökningar (Hadija et al. 

2012 & Kelly et al. 2010) visat att användare väljer att undvika den reklam som finns på 
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sociala nätverkstjänster. I följande kapitel presenteras en teori för undvikande av 

reklam på sociala nätverkstjänster. 

2.3. Undvikande av reklam på sociala nätverkstjänster 

Då det i avhandlingen studeras ifall reklam som görs på Facebook kan vara 

värdeskapande eller värdeförstörande föreslås även en alternativ lösning, att användare 

väljer att undvika reklam på sociala nätverkstjänster som Facebook. I avhandlingen 

argumenteras det för att ifall en användare inte lägger märke till en reklam, kan värde 

varken skapas eller förstöras i och med att reklamen blir förbisedd. Trots att 

avhandlingen antar att reklam kan skapa eller förstöra värde, har tidigare 

undersökningar (Kelly et al. 2010; Hadija et al. 2012) bevisat att användare väljer att 

undvika vissa former av reklam. Därför inkluderas denna del i avhandlingens teoretiska 

referensram.  

Kelly et al. (2010) studerade hur tonåringar såg på reklam på sociala nätverkstjänsten 

MySpace och fann att majoriteten av informanterna valde att undvika den reklam som 

fanns på sidan. Hadija et al. (2012) studerade samma tema på andra sociala 

nätverkstjänster, av vilka en var Facebook. Även denna studie påvisade att människor 

väljer att undvika reklamer på sociala nätverkstjänster. Studierna undersökte 

undvikandet av reklam på sociala nätverkstjänster men med olika teorier. Hadija et al. 

(2012) använde sig av studier i attityder och en s.k. Social Network Advertising 

Avoidance-teori (SNAA), d.v.s. undvikande av reklam på sociala nätverkstjänster.  Kelly 

et al. (2010) baserade sin modell och teori på Chos och Cheons (2004) modell som 

förklarar undvikande av reklam på Internet (eng. Model of Advertising Avoidance 

Online). Kelly et al. (2010) skapade sin egen modell, som till skillnad från Chos och 

Cheons (2004) modell, förklarar varför användare undviker reklam på sociala 

nätverkstjänster (se figur 2).   

Som det tidigare nämndes, har Facebooks annonser utvecklats med tiden och 

synligheten förbättrats. Från att tidigare endast ha synats på den högra annonsspalten, 

kan reklamer i skrivande stund förekomma på användarnas nyhetsflöde i form av 

sponsrade händelser. I avhandlingen föreslås att det kunde innebära att användare inte 

på samma sätt, medvetet eller undermedvetet, undviker den reklam som förekommer 

på Facebook.  
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Figur 2 Model of Advertising Avoidance in the Online Social Networking Environment 

Källa: Kelly et al. (2010: 24) [egen översättning] 

Kelly et als. (2010) modell hävdar att användare kan undvika reklam på grund av fyra 

olika orsaker. Användare kan ha negativa förväntningar av reklamer på sociala 

nätverkstjänster på grund av tidigare erfarenhet eller p.g.a. negativ Word-of-mouth 

(WOM). Word-of-Mouth innebär en konversation eller rekommendation av icke-

kommersiell natur (Arndt 1967 i Buttle 1998: 242). Ifall reklamen uppfattas som 

irrelevant av användaren, leder det även till att annonsen eller reklamen går onoterad 

av användaren. Misstro mot reklamen förekommer då användaren inte litar på 

reklambudskapet. Det kan ske som följd av att den text som står under reklamen eller 

bilden anses vara opålitlig eller missvisande. Misstro mot reklamen kan även uppstå 

ifall de påståenden som reklamen innehåller anses vara opassande för sociala 

nätverkstjänsten. Den fjärde och sista orsaken är misstro mot sociala nätverkstjänster 

(SNT) som reklammedium. Som namnet anger innebär det att användare undviker 

reklamen på grund av att de anser att mediet, i detta fall Facebook, inte lämpar sig för 

reklamer. Det sker ifall användare anser att reklamer på Facebook generellt sett är 

opålitliga och att övervakningen av påståenden som görs är begränsad. (Kelly et al. 

2010) 

Då en användare undviker reklamen sker det genom två olika metoder; 

beteendemetoden och den kognitiva metoden. Ett exempel på den kognitiva metoden 

är att man byter kanal i reklampausen då man ser på TV. Beteendemetoden skulle i ett 
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liknande scenario betyda att man t.ex. lämnar rummet under reklampausen.  På sociala 

nätverkstjänster kan den kognitiva metoden innebära att användaren t.ex. inte lägger 

märke till en sponsrad händelse på nyhetsflödet och scrollar vidare. Beteendemetoden 

skulle i ett liknande fall innebära att användaren lämnar sidan eller stänger av datorn 

som en följd av att ha sett en sponsrad händelse eller en Facebook-annons.  

I takt med den ökade mängden reklam och att reklamer kan riktas bättre än tidigare 

finns det skäl att se hur det påverkar användarna. Avhandlingen utgår ifrån det att den 

mängden information som Facebook har om användarna borde resultera i att 

reklamerna skulle vara bättre skräddarsydda för användarna. Ifall användarna lägger 

märke till reklamerna på Facebook istället för att undvika dem, kunde det leda till att 

användarna uppfattar reklamerna som värdeskapande på grund av någon orsak. Ifall 

reklamerna däremot inte är relevanta för användarna och användarna uppfattar dem 

som störande, kan man anta att detta leder till värdeförstörande av användarna. I 

följande kapitel presenteras begreppen värdeskapande och värdeförstörande i närmare 

detalj.  
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3 VÄRDESKAPANDE OCH VÄRDEFÖRSTÖRANDE 

I denna del av avhandlingen beskrivs begrepp som värdeskapande och 

värdeförstörande i närmare detalj. Efter denna diskussion granskas olika definitioner 

av värde, varefter Uses & Gratifications-teorin presenteras. Kapitlet avslutas med en 

summerande teoretisk referensram. 

3.1. Värdeskapande 

De centrala byggstenarna i marknadsföring och ekonomi har sina rötter i den 

industriella revolutionens tid då mycket fokus lades på den producerade enheten eller 

varan. Den fysiska varan var då det som utbyttes och värdet av detta uppfattades ofta i 

monetära termer, d.v.s. baserat på vad den kostade i pengar. Detta tankesätt gavs 

namnet godsdominant logik (eng. goods-dominant logic). Denna logik baserar sig på 

fysiska produkter och det primära fokuset ligger på transaktioner och varuutbyte. 

Tiderna har sedan förändrats och i dagens läge hävdas att det som utbytes mellan 

företag och kunder inte mera enbart är fysiska produkter, utan även tjänster som är 

kopplade till produkter. Tjänster kan förekomma i form av specialiserade mänskliga 

kompetenser och kunnande som används för konsumentens fördel. Eftersom företag i 

dagens läge inte enbart kan lita på en överlägsen fysisk och statisk produkt har forskare 

föreslagit ett paradigmskifte i tänkandet. (Vargo & Lusch 2004) 

Vargo & Lusch (2004) använde termen S-D logic (eng. Service-Dominant logic, 

hädanefter ”SD-logik”) för att förklara detta paradigmskifte. Enligt Vargo & Lusch 

(2004) skapas värde alltid av företag och konsumenter. Denna tankegång stöds av 

Gummesson (1998) och Grönroos (2000) (i Vargo & Lusch 2004) som hävdar att en 

producerad och osåld vara inte har något värde förrän den köps av en konsument som 

sedan använder eller förbrukar varan. På samma sätt har en fysisk produkt inget värde 

för en konsument som inte har kunskapen som krävs för att använda den.  Detta kan 

illustreras genom att använda en bil som ett exempel: Ifall en person inte kan köra bil 

har själva bilen inget värde för konsumenten. Detta tankesätt stöder ytterligare Vargo & 

Luschs (2004) term om värde i användning (eng. value-in-use).  

Konsumenten avgör självständigt värdet av en vara eller tjänst. Vargo & Lusch (2004) 

hävdar således att den fysiska varan enbart fungerar som en distributionsmekanism för 

en värdeproposition. Ett företag producerar en fysisk vara som endast är en 

värdeproposition.  Konsumenten utvärderar efter eller under användning produktens 
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användbarhet och således skapas värde. En fysisk produkt kan skapa värde för en 

konsument på flera sätt. En bil som fysisk enhet erbjuder värde i form av transport men 

kan också skapa värde i form av stolthet. En bilägare kan vara stolt över att han har en 

fin sportbil i garaget som gör människor avundsjuka. Eftersom detta synsätt inte stöder 

värde i användning-logiken skapades värde i kontext-logiken (eng. Value-in-context) 

för att förklara likadana tankegångar. (Vargo & Lusch 2004) 

I den ursprungliga artikeln av Vargo & Lusch (2004) hävdades att värde skapas och 

uppfattas enbart av konsumenten och detta argument är något som kritiserats av olika 

forskare. Som svar på kritiken accepterade de att sociala nätverk och den interaktion 

som pågår i dessa spelar en viktig roll (Vargo & Lusch 2006). Ett exempel av 

Edvardsson, Tronvoll & Gruber (2011) illustrerar kritiken på ett bra sätt: Ett universitet 

skapar värde i form av att människor lär sig. Inlärningen hjälps med det sociala nätverk 

som erbjuds av universitet i form av datorer, bibliotek och klassrum. Vargo & Lusch 

(2006) hävdar vidare att allt som kan anses vara en resursintegrerare kan klassas som 

sociala nätverk. Detta innebär att både företag, konsumenter, tjänster och fysiska varor 

kan ses som sociala nätverk. För denna avhandling är Facebook ett socialt nätverk som 

skapar värde enbart genom att existera. Användare, företag, spel och inlägg på 

Facebook fungerar sedan som ytterligare skapare av värde för användarna. 

Vargo & Luschs (2004) ursprungliga artikel baserade sig på åtta grundläggande 

premisser om varför marknadsföring kräver en ny syn, d.v.s. en mera tjänsteinriktad 

syn. Av dessa åtta argument, hävdas bl.a. att varje ekonomi är en tjänsteekonomi. 

Vargo & Luschs (2004) artikel fick en stor genomslagskraft i USA (O’Shaughnessy & 

O’Shaughnessy 2009) medan en liknande tankegång redan dominerade i de nordiska 

länderna, som följd av bl.a. Grönroos’ och Gummessons arbete. SD-logiken av Vargo & 

Lusch (2004) har dock mött en mängd kritik, främst av O’Shaughnessy & 

O’Shaughnessy (2009), vilka hävdar att istället för ett steg framåt, kan SD-logiken ses 

som ett steg bakåt för marknadsföringslitteraturen. O’Shaughnessy & O’Shaughnessy 

(2009) hävdar bl.a. att SD-logiken bygger på samma tankesätt som de i själva verket 

uppmanar att ska undvikas: Att SD-logiken baserar sig på rationalistiska antaganden, 

något som utmärker den godsdominanta logiken (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy 

2009). Samma argument stöds även av Schembri (2006). Den största kritiken som 

riktas mot SD-logiken är att den med ett paradigmskifte antyder att det endast kan 

finnas en ”rätt” riktning eller sätt för marknadsföring. Utöver detta anklagas även 
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Vargo & Lusch (2004) för att stöda sig på tvetydiga definitioner av ”service” och 

”services” (O’Shaughnessy & O’Shaughnessy (2011).  

 Trots kritiken har SD-logiken fått en stark genomslagskraft inom 

marknadsföringslitteraturen och präglar även denna avhandling i den mån att 

skapande och förstörande av värde i hög grad bygger på detta tankesätt. I hopp om att 

få en mera övergripande bild av hur värde kan skapas har diverse teorier utvecklats. I 

avhandlingen antas att värde kan skapas av en eller flera personer och speciellt då 

Facebook är en social nätverkstjänst där användare ser och påverkas av andra 

personers ageranden, finns det skäl att se på värdeskapande och värdeförstörande ur 

ett större perspektiv. Gummesson (2004) gav synsättet namnet nätverkssynen. 

Gummesson (2004) hävdar att vi rör oss mot en mera ihopkopplad värld, där en 

enskild person eller ett företag inte enbart kan lita på sin kärnkompetens. Företag 

måste inse att de verkar i både mindre och större nätverk som både förbättrar och 

försämrar företagets möjlighet att göra affärer. Gummesson (2004) kallar det many-to-

many marknadsföring och hävdar att det är ett naturligt steg för marknadsföring efter 

relationsmarknadsföring. Relationsmarknadsföring har haft ett för snävt perspektiv på 

företagets aktiviteter, i den mån att den ser företagets relationer som dyader, företag-

kund och vice versa, medan many-to-many ser en större helhet. Det innebär att då 

företag gör affärer med kunder, vare sig det är i form av en konsument eller ett företag, 

finns det även andra parter involverade. Det betyder att en interaktion mellan två 

parter kan påverka och påverkas av andra parter i ett större nätverk. Ett exempel för 

denna avhandling är att en interaktion mellan två parter (användare och företag på 

Facebook) har konsekvenser för användarens vänner som eventuellt ser en del av 

interaktionen i sina nyhetsflöden. Figur 3 fungerar som ett illustrativt exempel på 

interaktion mellan två parter. Ifall man skulle applicera Gummessons (2004) 

nätverkssyn till fullo skulle det finnas betydligt flera parter. Eftersom Facebook 

möjliggör denna interaktion, skulle den kunna inkluderas som ett element i figuren, 

något som görs vid den sammanfattande teoretiska referensramen. Utöver Facebook 

skulle även alla vänner av användaren inkluderas. Därför finns det skäl att börja med 

en enklare dyad för att enkelt illustrera hur värde kan skapas.  

Figur 3 illustrerar hur värdeskapande kan ske i en dyad, d.v.s. mellan två parter - ett 

företag och en konsument. Interaktionen mellan dessa två kan således skapa värde, för 

ena parten eller för bägge. I avhandlingen innebär det att en liknande interaktion 

mellan ett företag och en konsument (figur 3) kan skapa värde för någondera parten 



 

 

25 

men kan även skapa värde för en annan konsument som tar del av interaktionen via sitt 

nyhetsflöde. En sådan situation kunde ske på Facebook till följd av att en person gillat 

en företagssida som har ett erbjudande. Det kunde leda till att en annan konsument ser 

denna interaktion och upplever att den får värde eller någon nytta (t.ex. information 

eller ekonomisk nytta) av det.  

 

Figur 3 Värdeskapande 

Källa: Adapterad av Edvardsson et al. (2011: 333) 

Gummessons (2004) syn innebär att Facebook i sig är ett större nätverk där företag och 

användare blir noder som påverkas av varandras beteende. Förutom att användare och 

företag kan skapa värde på Facebook, kan de även förstöra värde för sig själva och 

andra. Begreppet värdeförstörande presenteras i följande stycke. 

3.2. Värdeförstörande 

Som det nämndes i föregående kapitel skapas värde genom interaktion mellan flera 

parter. Plé & Cáceres (2010) hävdar, att på samma vis som det är viktigt att förstå 

varför kunder klagar och är missnöjda för att man ska kunna förbättra företagets varor 

eller tjänster, finns det även skäl att undersöka hur värde kan förstöras.  

Värdeförstörande definieras som en interaktionsprocess mellan parter, vilket leder till 

en försämring i åtminstone en parts välbehag (Plé & Cáceres 2010). Parterna kan enligt 

definitionen vara i direkt kontakt med varandra i en fysisk omgivning, t.ex. en kassör 

och en kund eller indirekt via en applikation (en internetsida och en konsument). Vargo 

& Luschs (2004; 2006; 2008) definition på SD-logiken och värdeskapande bygger på 

att parter använder de resurser som de har på ett värdeskapande sätt. Plé & Cáceres 

(2010) hävdar dock att då resurserna används på fel sätt, kan värde förstöras. Det kan 



 

 

26 

ske i form av medvetet eller omedvetet missbruk av resurser. Eftersom 

värdeförstörande är ett nyligen utvecklat koncept, finns det en mycket begränsad 

mängd material kring ämnet, vilket leder till att begreppet värdeförstörande i denna del 

av avhandlingen kommer att basera sig på Plé & Cáceres (2010) definition och tankar. 

Till följande presenteras scenarier där värde kan förstöras av någondera parten. 

3.2.1. Medvetet missbruk 

Medvetet missbruk kan ske i form av missbruk av resurser men också i form av 

sabotage av någondera parten. Ett exempel är en konflikt mellan två parter. Ett företag 

kan prioritera effektivitet i sin kundservice t.ex. med att man uppmanar arbetstagare 

att snabbt försöka lösa kundernas problem. Trots att detta leder till besparingar och en 

kortare väntan för kunder kanske de uppfattar arbetstagarens beteende som 

nonchalant, vilket leder till minskat välbehag för konsumenten och således till 

värdeförstörande ur konsumentens perspektiv.  

Ett liknande värdeförstörande kan uppstå då företag använder sig av självservice. 

Företag kan t.ex. av ekonomiska skäl övergå till självservicesystem, vilka är svåra att 

använda eller inte fungerar som planerat. På detta sätt förstörs värde i form av att 

konsumenternas välbehag försämras. Konsumenter kan också förstöra värde och skapa 

värde för sig genom att t.ex. klaga på företags produkter och tjänster för att få bättre 

service än övriga kunder. Då förstörs värde för företaget medan det skapas värde för 

konsumenten. Det finns även scenarion där både värdet för konsumenten samt 

företaget förstörs. Ett exempel är då en arbetstagare väljer att sabotera, t.ex. att bete sig 

illa mot konsumenten. I detta exempel kan arbetstagaren missbruka sina eller 

företagets resurser och samtidigt skapa värde för sig själv och förstöra värde för 

konsumenten och företaget. (Plé & Cáceres 2010: 434)  

På samma sätt kan man anta att företag och Facebook-användare kan skapa värde 

tillsammans men även förstöra det. Ett exempel kunde vara då företag delar ett inlägg 

på Facebook som en konsument delar vidare men samtidigt saboterar med någon 

olämplig text. I detta fall har konsumenten skapat värde för sig i form av förhöjd 

självkänsla eller underhållning men samtidigt saboterat företagets resurs och 

därigenom förstört värde för företaget. Ett annat sätt är att förstöra inlägg eller bilder 

som företag delat på Facebook, något som hänt på t.ex. Twitter i form av 

smutskastningskampanjer. (se: Arcticready.com 2012: Brown 2012) 
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3.2.2. Omedvetet missbruk 

På samma sätt som medvetet missbruk av resurser kan även omedvetet missbruk leda 

till värdeförstörande. Plé & Cáceres (2010: 433) nämner de följande exemplen: En 

konsument kan förstöra värde för företag i situationer där de får delta i 

produktinnovationsprojekt. Ett företag kan ursprungligen anta att konsumentinsikt och 

hjälp av konsumenter kan hjälpa företaget med produktidéer. Ifall detta samarbete inte 

leder till några värdefulla idéer kan företaget tycka att konsumenten missbrukat 

företagets resurser i form av tid och pengar. Konsumenten kan dock känna att han 

skapat värde för sig själv i form av underhållning. Alternativt kan konsumenten känna 

på samma vis ifall hans/hennes idéer inte förverkligas eller uppskattas. Då kan 

konsumenten känna att hans eller hennes resurser (tid) slösats. Värde kan också 

förstöras på ett liknande sätt som nämndes i det föregående kapitlet. Ett företag kan ha 

en policy att man försöker behandla kundens ärende snabbt men vissa kunder kan 

tycka om att få lång och uttömmande service av en arbetstagare. På så sätt kan 

konsumenten skapa värde i form av den goda service han fått, medan företaget kan 

anse att deras resurser i form av arbetstagarens har missbrukats (Plé & Cáceres 2010: 

432–433).  

Omedvetet missbruk på Facebook kan vara svårt att se eller analysera. Det kan 

naturligtvis förekomma på ett antal sätt. Ett sätt kunde vara då ett företag uppmanar 

användare att kommentera ett inlägg. I liknande fall kan en användare kommentera en 

bild på ett opassligt sätt utan att användaren själv uppfattar det som opassligt. Det kan 

leda till att företaget tycker att kommentaren ger en dålig bild av företaget, vilket i sin 

tur innebär att företagets välbehag försämras och värde förstörs. Ett annat exempel är 

då en användare delar med sig ett inlägg t.ex. i form av en bild (se bilaga 4). Företaget 

känner möjligtvis att de skapar värde för sig då de ser att användare delar inlägget 

vidare, vilket även användaren möjligtvis också gör i form av ökade vinstmöjligheter. 

Eftersom Facebook innehåller flera parter (eller aktörer) påverkas även andra 

användare av en enskild användares beteende. I detta fall kunde det delade inlägget 

uppfattas som störande eller irrelevant av andra Facebook-användare. Det kunde leda 

till att de andra användarnas välbehag minskar och värde förstörs ur deras perspektiv. 

Ett annat scenario kunde vara att då mängden företagsreklam på Facebook ökar, kan 

det leda till att Facebook känns mindre personligt för användarna. Det i sin tur kan leda 

till att användarna delvis tappar intresse för själva tjänsten, vilket resulterar i en 

minskad användning av Facebook.  
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Figur 4 Värdeförstörande genom interaktion mellan aktörer  

Källa: Adapterad av Plé & Cáceres (2010)  

Figur 4 fungerar, lik figur 3, som ett förenklat exempel på värdeförstörande. Som det 

nämndes i diskussionen kring figur 3, är den fullständiga appliceringen av 

Gummessons (2004) nätverkssyn av praktiska skäl bättre att förenkla. Nätverkssynen 

används däremot i avhandlingens undersökning då det strävas till att förstå hur andra 

användare upplever interaktionen på sitt eget nyhetsflöde.  För att öka förståelsen för 

hur värde kan skapas, finns det skäl att granska begreppet värde och dess olika 

definitioner noggrannare i följande kapitel.  

3.3. Vilka faktorer kan resultera i värdeskapande och värdeförstörande 

på Facebook? 

För att förstå vilka faktorer som kunde påverka upplevt värde ur konsumenters 

perspektiv, finns det ytterligare skäl att klargöra hur begreppet värde har definierats. I 

denna del av avhandlingen presenteras begreppet värde och andra teorier, så som Uses 

& Gratifications-teorin, som har använts för att utvärdera användarupplevelsen på 

sociala medier. I avhandlingen inkluderas faktorerna för attityd mot reklam på sociala 

nätverkstjänster av Taylor, Lewin & Strutton (2011) som dimensioner av upplevt värde. 

För att undvika missförstånd används termen värde synonymt med konsumentvärde. 



 

 

29 

3.3.1. Konsumentvärde 

Konsumentvärde har fått en allt större betoning inom affärsvärlden sedan början av 

1990-talet och har sedan dess utsatts för stort intresse bland forskare och akademiker 

(Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007). Som ett resultat av denna forskning har 

begreppet konsumentvärde fått olika definitioner. Denna del av avhandlingen klargör 

skillnaden mellan begrepp som använts synonymt med konsumentvärde, samt 

presenterar olika definitioner som framförts av forskare.  

Före man undersöker ordet värde och de olika definitionerna som gjorts finns det skäl 

att skilja mellan ytterligare begrepp. Värde och värderingar har ofta blandats ihop 

(Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007) högst antagligen på grund av likheten i 

det engelska språket (value och values). Enligt Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 

(2006) har begreppet konsumentvärde även felaktigt blandats ihop med begrepp som 

tillfredställelse och kvalitet. En stor del av denna förvirring mellan kvalitet och värde 

beror främst på att de är rätt lika till sin natur, d.v.s. dynamiska och personliga 

(Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007). En produkt kan ur ett objektivt 

perspektiv vara av hög kvalitet men ifall priset är för högt, uppfattar konsumenter att 

de inte får värde av utbytet (Zeithaml 1988). Kvalitet anses dock vara en delkomponent 

av värde, d.v.s. kvalitet spelar en roll vid utvärdering av det slutliga värdet.  Utöver 

detta anses värde vara en mera nyanserad beskrivning än kvalitet (Sánchez-Fernández 

& Iniesta-Bonillo 2007). 

En av de kändaste definitionerna av värde myntades av Zeithaml (1988). Som följd av 

en shoppingstudie definierades konsumentvärde på fyra vis:  

”(1) värde är lågt pris,  

(2) värde är vad jag vill ha i en produkt,  

(3) värde är den kvalitet jag får för det pris jag betalar  

(4) värde är vad jag får för det jag ger.” [egen översättning] (Zeithaml 1988: 13)  

Som det framgår ur definitionerna är värde något mycket personligt, d.v.s. människor 

uppfattar värde på olika sätt. En intressant faktor i Zeithamls (1988) resultat är att 

priset på en vara spelar en stor roll i bedömningen av värde.  Konsumenter definierar 

således värde primärt, även om inte exklusivt, utgående från vad som fås i utbyte för 

det pris som betalas. Som den andra definitionen anger, kan även produktegenskaper 

vara av värde. Utgående från de fyra olika varierande definitionerna av värde, 

sammanfattade Zeithaml (1988) värde på följande sätt:  
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”Upplevt värde är konsumentens helhetsbedömning av användbarheten av en produkt baserad 
på det upplevda vad som ges och fås” [egen översättning] (Zeithaml 1988: 14)  

Som det klart framgår baserar sig Zeithamls (1988) definition av värde långt på ett 

utbyte (eng. trade-off) som konsumenter upplever. Definitionen bygger på en 

tankengång om att de utbyten som görs är baserade på rationella beslut, vilket lett till 

en del kritik. Definitonen ignorerar således t.ex. de emotionella aspekterna i ett 

köpbeslut (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007). Woodruff (1997) utgår från 

samma perspektiv av värde som Zeithaml (1988) i den mån att han ser värde som något 

personligt. Woodruff (1997) har en konsumentorienterad syn på värde och ser värde 

som en del av kundtillfredställelse. Woodruffs (1997) definition av värde lyder på 

följande sätt:  

”Kundvärde är en kunds upplevda preferens för och evaluering av de attribut, deras prestation och 
konsekvenser från användningen av dem, vilka antingen uppnår (eller blockerar) kundens målsättningar 
eller avsikter i användningssituationer” [egen översättning] (Woodruff 1997: 142)  

Definitionen betonar således kundens förväntade värde samt det värde som kunden 

uppfattar att den slutligen får. Både Woodruffs (1997) & Zeithamls (1988) definiton av 

värde bygger på Means-End-teorin, vilken hävdar att ett produktattributs uppskattning 

grundar på sig något djupare. Ett exempel på Means-End-teorin är t.ex. då en produkt 

har ett lågt pris uppskattas det inte enbart för att man sparar pengar men också att det 

har andra konsekvenser, t.ex. i form av att man då har pengar att använda till något 

annat. Gutman (1982 i Gutman 1997) hävdar att Means-End-teorin bygger på 

värdeförväntningar hos konsumenter. Konsumenter lär sig vad de vill ha och vad de 

inte vill ha och agerar utifrån det.  

En annan syn på värde myntades av Babin, Darden & Griffin (1994) som ett resultat av 

en undersökning om shoppingbeteende. Babin et al. (1994) definierade inte själva ordet 

värde, utan var intresserade av att förstå vad värde är och hur det kan förekomma. I 

stället för att fokusera på värdet av en produkt, vilket bl.a. Zeithaml (1988) gjorde, 

valde Babin et al. (1994) istället att se på helheten, d.v.s. hela shoppingens värde.  

Babin et al. (1994) hävdar att värde kan framkomma som hedonistiskt värde (eng. 

hedonic) eller bruksvärde (eng. utility value). Bruksvärde är något som flera tidigare 

shoppingstudier fokuserat på. Ett exempel på bruksvärde i en shoppingkontext är då 

man får något köpt (som man skulle köpa) eller att man fått det gjort på ett snabbt och 

effektivt sätt. Bruksvärde är således mera praktiskt värde medan hedonistiskt värde är 

mera emotionellt. Hedonistiskt värde har undersökts mindre än bruksvärde och är 

mera personligt. Då bruksvärde associeras mera med slutförande av uppgifter, kan 
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hedonistiskt värde uppstå både under (shopping) processen och som en klimax i slutet. 

Skillnaden mellan dessa två har använts bl.a. för att förklara skillnaden mellan attityder 

till shopping bland män och kvinnor. (Babin et al. 1994)  

Av alla värdedefinitioner anses den av Holbrook (2006) vara den mest omfattande. 

Holbrooks typologi inkluderar ekonomiska, altruistiska, sociala och hedonistiska delar 

av värde. (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007) Holbrook beskriver värde på 

följande sätt: 

“I define customer value as an interactive relativistic preference experience. By this, I mean that 
it involves an interaction between an object (e.g., a product) and a subject (e.g., a consumer). 
This object–subject interaction is relativistic in at least three senses (comparative, personal, 
situational) – first, involving a comparison among objects; second, varying from one person to 
another; and, third, depending on the situation in which the evaluation occurs –….Hence, 
customer value entails subjective hierarchical preferences based on an individual's situation-
specific comparisons of one object with another. Such interactive relativistic preferences shape 
the essence of the consumption experiences that underlie the creation of all customer value in 
the sense that products perform services that provide the relevant value creating experiences. 
From this perspective, all products are services so that the distinction between services 
marketing and other kinds of marketing disappears.).” (Holbrook 2006: 715) 

Holbrook (2006) hävdar således att skillnaden mellan produkter och tjänster suddas ut 

och att skillnaden blir obetydlig, ett argument som även stöds av Vargo & Lusch 

(2004). Holbrooks typologi (se tabell 2) delar värde i två åtskiljande element: yttre 

(eng. extrinsic) och inre värde (eng. intrinsic) och självorienterat (eng. self-oriented) 

och andraorienterat (eng. others-oriented) värde.  Med yttre värde avses då t.ex. en 

produkt fungerar som en del av en större helhet (se Means-End teorin) och med inre 

avses då produkten i sig är helheten. Självorienterat värde är då konsumenten upplever 

att man får värde av något t.ex. i form av ett emotionellt tillstånd. Andraorienterat 

värde uppkommer då samma känsla uppstår hos en själv men som resultat av andras 

reaktion, t.ex. i form av avund från andra människor. (Holbrook 2006) 

Tabell 2 Holbrooks värdetypologi 

  
Inre 

 
Yttre 

  
      

Självorienterat Ekonomiskt värde 
 

Hedonistiskt värde 

     

  
      

Andraorienterat Socialt värde 
 

Altruistiskt värde 

     

  
      

Källa: Holbrook (2006: 715) 

Holbrook (1994 & 1999 i Holbrook 2006) inkluderade även bl.a. spirituellt och etiskt 

värde i sina tidigare verk men valde senare att använda sig av de fyra som finns i tabell 
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2. Spirituellt värde och etiskt värde anses vara svåra att mäta och har därför ofta 

förbisetts i ett flertal undersökningar (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007: 

442). Därför lämnas de även utanför denna avhandlingens syn. 

En annan värdedefinition som liknar den av Holbrook (2006) är den av Sheth, 

Newman & Gross (1991). I den definitionen delas värde in i fem olika delar, vilka 

förklarar varför konsumenter gör de beslut de gör i köp- och användningssituationer. 

Dessa fem värden är: funktionellt, socialt, emotionellt, nyfikenhets- (eng. epistemic) 

och situationsvärde. Funktionellt värde är vad produkten eller tjänsten gör ur ett 

praktiskt perspektiv. Till exempel bensinförbrukning (funktionellt värde) kan ha en 

avgörande roll vid köpet av en bil. (Sheth et al. 1991) Funktionellt värde är således rätt 

synonymt med bruksvärde av Babin et al. (1994).  Socialt värde är rätt lik Holbrooks 

(2006) definition. Köpbeslut kan göras i hopp om att associeras med en viss livsstil 

eller grupp av människor, vilket sedan ger socialt värde. Sheth et al. (1991) skiljer dock 

inte mellan själv- och andraorienterat värde, utan avser främst självorienterat värde.  

Emotionellt värde beskrivs som den emotionella respons en produkt eller tjänst kan 

framkalla hos vissa konsumenter. Ett exempel är produkter som är bekanta från 

barndomen och orsakar en nostalgisk känsla hos konsumenten. Med nyfikenhetsvärde 

avses den känsla som uppstår då man prövar något nytt. Trots att konsumenter kan 

vara mycket lojala mot ett företag eller en produkt väljer de tidvis att pröva nya 

produkter. Nyfikenhetsvärde kan uppstå både före, under och efter konsumtion eller 

köp (Sheth et al. 1991). Som tidigare undersökningar konstaterat är värde personligt 

eftersom varje person uppfattar värde på sitt eget sätt och dynamiskt eftersom något 

som anses vara av värde idag, inte nödvändigtvis är det imorgon (Zeithaml 1988; 

Holbrook 2006). Situationsvärde är rätt lik dessa konstateranden eftersom 

situationsvärde innebär att vissa produkter har högre värde i vissa situationer än andra. 

T.ex. ett julkort är trevligt att få före jul men kan anses rätt avvikande i februari. (Sheth 

et al. 1991)  

Som det märks finns det likheter och olikheter mellan de olika synerna på värde. 

Förutom de tidigare nämnda skillnaderna kan dessa olika syner skiljas ur ett 

dimensionellt perspektiv. Bland annat Zeithamls (1988) värdebeskrivning bygger på en 

endimensionell syn på värde, vilket innebär att värde ses som något som kan mätas 

som en enskild enhet. Ett exempel på det är Zeithamls (1988) syn på värde är resultatet 

av utbytet mellan det man ger och det man får. Den multidimensionella synen på värde 

accepterar även det föregående exemplet men på ett avvikande sätt. De accepterar inte 



 

 

33 

att Zeithamls (1988) exempel resulterar i värde, utan enbart att resultatet av utbytet 

endast är en delkomponent av värde. (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007) Den 

multidimensionella synen på värde tar således fler faktorer i beaktande och ser på 

värde ur en mera holistisk syn. Eftersom Zeithamls (1988) syn på värde bygger på 

utbyte (oftast i form av pris) blir den svår att applicera i denna avhandling, då 

konsumtion av innehåll i form av inlägg producerade av företag på Facebook inte 

förutsätter en monetär prestation.  

I hopp om att besvara avhandlingens syfte ifall reklam på Facebook kan skapa värde 

eller förstöra det, krävs det en detaljerad syn på värde. I detta kapitel har de olika 

synerna på värde presenterats men för att riktigt förstå hur de olika värden kan skapas, 

finns det skäl att dyka djupare in i litteraturen. Ett återkommande begrepp som präglar 

forskning i värde är begreppet fördel. Som det tidigare nämndes, byggde t.ex. de 

endimensionella synerna att värde skapas i form av ett utbyte mellan uppoffringar och 

fördelar. För att applicera värde på denna avhandling som studerar värdeskapande och 

värdeförstörande på sociala nätverkstjänster, finns det skäl att använda sig av teorier 

som använts för att studera användning av olika sorters media. Uses & Gratifications 

(U & G) är en vanlig metod för detta och har använts framgångsrikt inom olika former 

av media. U & G-teorin är relevant för avhandlingen i och med att de olika 

gratifikationerna och fördelarna tolkas i denna avhandling som olika dimensioner av 

upplevt värde. U & G-teorin presenteras närmare i följande stycke. 

3.3.2.  Uses & Gratifications 

Uses & Gratifications-teorin skapades ursprungligen för att förklara användning och 

konsumtion av massmedia. Med denna teori försöker man få en uppfattning om vad 

användaren får ut av media och förklara användningen av den. U & G-teorin användes i 

början för att förklara användning av radio och TV men har som följd av Internets 

utveckling även applicerats inom detta fält (Luo 2002). Då Lazarsfeld (1940 i Eighmey 

& McCord 1998) undersökte varför människor valde att lyssna på ett radioprogram och 

delta i en frågesport på kanalen, fann han fyra olika gratifikationer. Den första var att 

lyssnarna sade sig få bättre självförtroende som följd av att svara rätt. Den andra 

gratifikationen gavs namnet diversifierad information. Lyssnarna upplevde att de fick 

ny information av att lyssna på frågesporten. Den tredje gratifikationen var att 

lyssnarna genom frågesporten kunde utvärdera sin kunskap medan den fjärde var att 

de upplevde att det var roligt att försöka gissa vilken deltagare som skulle vinna.   
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U & G teorin har expanderat med åren då ytterligare gratifikationer och fördelar hittats 

för förbrukning av media och dessa har använts i senare forskningar (Taylor et al. 

2011). Tidigare undersökningar gällande attityder gentemot marknadsföring på sociala 

nätverkstjänster har fokuserat mycket på den som finns i form av banners och pop-up 

fönster. Banners och pop-up fönster har uppfattats som irrelevanta, opålitliga och 

störande. Användare väljer ofta att inte trycka på banners, då de ofta för användaren 

vidare till en annan sida och därför uppfattas som opålitliga (Diffley, Kearns, Bennett & 

Kawalek 2011). Ifall en användare uppfattar att en reklam är relevant för den, kan det 

medföra positiva associationer och tankar. Ifall en konsument uppfattar att en reklam 

är irrelevant, väljer de ofta att undvika denna. Irrelevanta reklamer har också större 

risk att vara av störande natur för konsumenter. (Diffley et al. 2011)  

U & G-teorin har använts framgångsrikt för att förklara användningen av Internet (se: 

Eighmey & McCord 1998; Korgaonkar & Wolin 1999). Eftersom U & G-teorin bygger på 

antaganden om att de som konsumerar media är aktiva har teorin även applicerats på 

sociala medier för att förklara dess användning (se: Stafford, Stafford & Schkade 2004; 

Quan-Haase & Young 2010). Dessa ovannämnda undersökningar har med andra ord 

undersökt orsaker till användning av en viss sorts media. Taylor et al. (2011) använde 

däremot sig av U & G-teorin för att undersöka attityder mot marknadsföring på sociala 

nätverkstjänster, vilket liknar denna avhandling. Skillnaden är dock den att i denna 

avhandling ligger fokus inte på attityder, utan på ifall reklam och marknadsföring kan 

skapa eller förstöra värde eller ifall användare väljer att undvika reklam.  

Taylor et al. (2011) hävdar att faktorerna i figur 5 förklarar hedonistiska och 

bruksmotiv för attityder mot reklam. I denna avhandling används dessa faktorer som 

dimensioner av hedonisktiskt-, bruks- och socialt värde. I avhandlingen antas att ifall 

faktorerna är tillräckligt starka, kan de resultera i antingen skapande eller förstörande 

av upplevt värde. Taylor et al. (2011) hävdar att då sociala nätverkstjänster bl.a. 

uppfyller kravet om att konsumenter aktivt söker innehåll och förbrukar det, är U & G-

teorin användbar för denna sort av media. I Taylor et als. (2011) undersökning 

användes åtta olika faktorer för att förklara vad som påverkar en användares attityd 

mot reklam på sociala nätverkstjänster. Sex av faktorerna hade en positiv inverkan 

medan två försämrade attityden mot reklamen. Dessa illustreras i figur 5 och beskrivs 

därefter. 
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Figur 5 U & G faktorer 

Källa: Taylor et al. (2011: 262) [egen översättning] 

Informationsvärde (1) innebär huruvida användarna tycker att reklamen innehåller 

värdefull eller relevant information gällande produkter eller företaget. Underhållning 

(2) avgör ifall reklamen ger användarna en känsla av underhållning. Den tredje faktorn 

är känslan av hur användarna uppskattade att varumärket är något man associerar med 

sig själv. Detta gavs den engelska benämningen ”self-brand congruity” som i 

avhandlingen tituleras kongruens (3). Ju mera personen anser att ett företags bild 

motsvarar personens bild av sig själv, desto högre är kongruensen. En annan social 

faktor är det sociala värdet människor får av att t.ex. dela reklamer med andra. Det 

leder till att man kan förstärka relationer med andra människor. En delad reklam kan 

bidra till diskussion vid ett senare tillfälle och således förstärka en eller flera relationer. 

Denna faktor gavs den engelska benämningen (4) Peer Influence Values och har i brist 

på en beskrivande svensk översättning medvetet inte översatts i denna avhandling. Två 

strukturella faktorer framfördes också: tidsstrukturella och livskvalitet. Eftersom 

människor använder sociala nätverkstjänster för att ta en paus från det de håller på 

med kan sociala nätverkstjänster ge dem en känsla av avkoppling. I detta samband kan 

reklamer uppfattas positivt i och med att de avbryter den dagliga rytmen och således 

höjer på personens livskvalitet (5). Tidstrukturella (6) faktorer faller i samma kategori. 

Människor kan ha en specifik dagsrytm, t.ex. att de loggar in på Facebook på morgonen 

före de åker på jobb. Då de gör det som en del av en rutin accepteras reklamer på ett 

positivt sätt eftersom de associeras med den dagliga rytmen eller schemat.  
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De ovannämnda sex faktorerna antogs alla ha en positiv effekt på användarna och 

således förklara varför användare accepterar reklamer på sociala nätverkstjänster. 

Utöver dessa använde Taylor et al. (2011) även två negativa faktorer för att förklara 

varför användare kan uppfatta en reklam som något negativt. Påträngsel (7) var en av 

dessa. Påträngsel är då en användare tycker att en reklam förstör användarupplevelsen. 

Det kan förekomma då användare uppfattar ett pop-up fönster som störande eller då 

en banner finns på användarens personliga sida och således tränger sig in på ett 

område som användare inte accepterar. Den sista faktorn som användes var en s.k. 

privaträttslig faktor (8). En reklam som inte anses vara pålitlig, då den t.ex. för 

användaren vidare till en annan sida efter ett klick, gör att reklamens trovärdighet och 

pålitlighet minskar i användarens ögon. Då privaträttsliga faktorn påverkas negativt, 

ökar chansen att reklamen inte accepteras av användaren. (Taylor et al. 2011) 

Som det tidigare nämndes, används i avhandlingen Taylor et als. (2011) faktorer som 

dimensioner av upplevt värde. Antagandet som används är således den att ifall 

informanterna upplever att reklamer på Facebook uppfyller någon av de positiva 

faktorerna till en tillräckligt hög grad, t.ex. information eller underhållning kan det 

resultera i skapande av värde för användaren. Det kan ske ifall användaren anser den 

information eller underhållning de får av reklamerna förbättrar användarupplevelsen. 

På samma sätt antas det att ifall någon av de negativa faktorerna uppfylls till en 

tillräckligt hög grad, kan värde förstöras för en användare. En reklam kan t.ex. 

uppfattas som störande, påträngande eller privaträttsligt suspekt, vilket kan leda till en 

försämring av användarupplevelsen för användaren.  

De faktorer presenterade av Taylor et al. (2011) används tillsammans med de olika 

formerna av värde som presenterades i kapitel 3.3.1 i avhandlingens teoretiska 

referensram. Den teoretiska referensramen sammanfattas och illustreras i följande 

kapitel. 

3.4. Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Facebook och sociala medier har medfört utökade möjligheter för företag att skapa 

relationer, marknadsföra och vara i kontakt med användare på ett kostnadseffektivt 

och enkelt sätt. Facebooks regler och inställningar har förändrats på olika vis, vilket 

medfört förändringar för alla parter. I och med att Facebook övergått till sin EdgeRank-

algoritm, innebär det att företag inte längre kan nå en lika stor mängd användare som 

tidigare. Detta har lett till att företag försöker engagera användare genom inlägg 
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(Treadway & Smith 2012). Facebook förbjuder numera företag att uppmana användare 

att gilla och dela inlägg för att få möjligheten att delta i lotterier (Facebook 2012a). 

Trots det är det fortfarande vanligt att finländska företag använder sig av liknande 

förbjudna tekniker (Pönkä 2012; Weissenfelt 2012; Facebook mainonnan ohjeistukset... 

2012). Utöver att det strider mot Facebooks regler, uppfyller det inte heller 

Konsumentverkets (Kerro kaverille-toiminnossa... 2008) krav på personlig 

kommunikation, vilket innebär att det kan ses som elektronisk direkt marknadsföring. 

Det innebär att liknande kampanjer kan anses vara oetiska av användare. Mängden 

reklam har ökat enormt på internet och på sociala nätverkstjänster och konsumenter 

blir alltmer kritiska till det. Kozinets poängterade redan år 1999 att:  

”Trots att konsumenter alltmer säger ’ja’ till internet, elektronisk kommers och reklam på 
internet, använder de också internet för att säga ’nej’ till olika marknadsföringsformer som de 
uppfattar som påträngande eller oetiska”. [egen översättning] Kozinets (1999: 258)  

Därför är det intressant att undersöka ifall olika formers reklam på Facebook kan 

uppfattas som värdeförstörande eller värdeskapande av användare. Tidigare forskning 

har föreslagit att värde kan skapas av flera parter genom användning av resurser (Vargo 

& Lusch 2004;2006;2008) och att värde kan förstöras på samma eller olika sätt som 

det kan skapas. Det kan ske genom medvetet eller omedvetet missbruk av resurser (Plé 

& Cáceres 2010). Denna avhandling tar Gummessons (2004) nätverkssyn på den 

interaktion som sker på Facebook i hopp om att besvara avhandlingens syfte. Således 

granskas den interaktion som sker på användarnas nyhetsflöde mellan företag och 

konsument men också mellan konsument och konsument. Anledningen till det är det 

att en gillning eller en delning av ett inlägg (skapat av ett företag) av en användare leder 

till bättre synlighet för inlägget bland användarens vänner. Värde kan uppfattas i flera 

olika former (se kapitel 3.3.1) och i denna avhandling inkluderas gratifikationer och 

andra fördelar (Taylor et al. 2011) som dimensioner av upplevt värde. Positiva faktorer 

kan skapa värde, medan vissa negativa faktorer som privaträttsliga faktorer och 

påträngsel kan förstöra värde för Facebook-användare. Undersökningar om annonser 

på internet och på sociala nätverkstjänster har visat att användare ofta väljer att 

undvika dem. Användare tillbringar majoriteten av sin tid på startsidan och 

nyhetsflödet är den viktigaste delen av det. Eftersom Facebook lanserat en ny form av 

reklam (sponsrade händelser) som förekommer på användarnas nyhetsflöden, torde de 

få mera synlighet än traditionella Facebook-annonser. Därför är det intressant att se 

ifall dessa även undviks och på vilket fall de skiljer sig från Facebook-annonser. 
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Eftersom avhandlingen är av abduktiv natur, d.v.s. en blandning mellan induktiv och 

deduktiv analys, är den teoretiska referensramen endast vägvisande. I undersökningen 

används intervjuer med regelbundna Facebook-användare för att få en djupare 

förståelse om den interaktion som sker på Facebook och besvara avhandlingens 

forskningsfrågor. Avlutningsvis finns det skäl att upprepa avhandlingens syfte: Syftet 

med avhandlingen är att förstå ifall reklam kan uppfattas som värdeskapande eller 

värdeförstörande i form av en förbättring eller försämring av användarupplevelsen. 

Som det i föregående kapitel har framgått, utgörs avhandlingens stomme av tre viktiga 

element: Regler (i form av Facebooks regler och konsumentverkets ställningstagande), 

värdeskapande och värdeförstörande. Dessa tre element sammanfattas i den 

nedanstående figuren och bildar således avhandlingens teoretiska referensram. 

 

Figur 6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Figuren är en kombination av figur 3 och 4 och ger en generell bild av hur värde kan 

skapas eller förstöras på Facebook. Gummessons (2004) nätverkssyn appliceras för att 

ge en bredare bild av interaktionen som sker på Facebook och således illustrera om det 

som händer mellan ett företag och en konsument (användare) även kan ha 

konsekvenser för andra konsumenter. Den översta delen av figuren (”Regler”) består av 

Facebooks egna regler samt Konsumentverkets (Kerro kaverille-toiminnossa... 2008) 

direktiv. Avhandlingen antar att både värdeskapande och/eller värdeskapande kan ske 

som ett resultat av den interaktion som sker på Facebook. Avhandlingens 

undersökningsmetod presenteras i följande kapitel. 
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4 UNDERSÖKNINGSMETOD 

I denna del av avhandlingen diskuteras först avhandlingens forskningsfilosofi som följs 

av en presentation av den valda metoden. Efter det diskuteras intervjuprocessen, 

pilotintervjun, datainsamling och urval, val av informanter, intervjuguiden samt hur 

data analyserats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring undersökningens kvalitet. 

4.1. Forskningsfilosofi 

Då en undersökning görs måste forskaren förstå vilken världssyn som dominerar 

forskarens tankegång, vilket behövs för att utvärdera vilken metod som är lämpligast 

för undersökningen. (Tadajewski 2004) Epistemologi innebär hur forskaren väljer att 

undersöka ett fenomen och speciellt två olika synsätt eller paradigmer har kommit att 

dominera forskning inom samhällsvetenskapen: Positivism och interpretivism. 

(Deshpande 1983) 

Positivism är rotad i 1800- och 1900-talets forskning och associeras ofta med ”hård 

numerisk data”. Ifall en person anser att vissa fenomen inte kan beskrivas eller 

förklaras enbart genom hård data eller i form av fysiska lagar, eftersom fenomen är mer 

komplicerade och subjektiva, är den interpretivistiska synen på forskning troligtvis 

nära hjärtat. (Saunders, Lewis & Thornhill 2007 & Brand 2008) Denna avhandling 

karaktäriseras av den interpretivistiska synen eftersom den ämnar förstå, istället för att 

nödvändigtvis förklara, användarnas syn på marknadsföring och reklam på Facebook. 

Utöver detta accepteras en av interpretivismens grundstenar i den mån att 

avhandlingen inser att attityder är subjektiva och dynamiska.  

Saunders et al. (2007) hävdar att interpretivism, trots dess brister, är ytterst 

användbart i forskning kring marknadsföring och konsumentbeteende. Största 

problemet med interpretivismen är att generaliserbarheten är låg. Denna avhandling 

inser bristen med generaliserbarhet men hävdar dock i linje med Saunders et al. (2007) 

att då världen och attityder ändras konstant är generaliserbarhet av mindre vikt. 

Eftersom denna avhandling försöker förstå ifall marknadsföring på Facebook kan 

uppfattas som värdeförstörande eller värdeskapande ur en användares perspektiv, är 

den kvalitativa metoden att föredra. I följande kapitel presenteras den valda metoden 

för avhandlingens undersökning. 
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4.2. Val av metod 

Avhandlingens syfte spelar en stor roll vid val av undersökningsmetod. Metoden ska 

väljas så att den har bästa möjliga chans att besvara arbetets syfte (Saunders, Lewis & 

Thornhill (2012: 159–160). Därför finns det skäl att upprepa arbetets syfte i detta 

skede. Syftet med avhandlingen är att förstå ifall reklam kan uppfattas som 

värdeskapande eller värdeförstörande i form av en förbättring eller försämring av 

användarupplevelsen. 

Vid val av metod ska skribenten avgöra hur syftet ska besvaras. Generellt sett kan 

skribenten välja mellan tre metoder. Ifall forskningsfrågan och syftet kan besvaras 

genom numeriska frågeställningar som ”hur mycket?” eller ”hur många?” är det oftast 

bäst att välja en kvantitativ metod. Kvantitativa data kan samlas in i numerisk form 

t.ex. genom frågeformulär. Ifall forskningsfrågan innehåller ord som ”varför?” och 

”hurudan?” besvaras den bäst i form av icke-numerisk data, d.v.s. kvalitativa data.  Det 

tredje alternativet är att man använder sig av bägge metoderna (Saunders et al. 

2012:159–161), vilket kallas triangulering (Deshpande 1983). Eftersom avhandlingen 

strävar efter en djupare förståelse av hur användare upplever marknadsföring och 

reklam på Facebook är en kvalitativ metod att föredra.  

En kvalitativ studie kan använda sig av olika metoder. Bland dessa är t.ex. 

fokusgrupper och intervjuer och i denna avhandling används intervjuer som 

undersökningsmetod. Intervjuer kan delas in i tre grupper: strukturerade, semi-

strukturerade samt ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer används i 

denna avhandling för att besvara arbetets syfte. Ostrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren har några färdiga frågor som han/hon använder som stöd (Saunders et al. 

2012: 372–375). För att få djupare svar av informanter kan intervjuaren använda sig av 

följdfrågor, d.v.s. sondering (Saunders et al. (2012: 392).  

Då en undersökning ska genomföras, ska även skribenten bestämma ifall en induktiv, 

deduktiv eller en abduktiv analys ska användas. Den deduktiva analysen kopplas ihop 

med kvantitativa metoder och positivism, i form av att den bygger på en teori som 

sedan i form av hypoteser ska bekräftas eller förkastas. (Saunders et al. 2007) Således 

analyseras data utgående från en existerande teori och söker efter ett kausalt samband 

mellan orsaker och beteende (Patton 2002). Då den deduktiva analysen innebär att 

undersökningen jobbar från teori till data, gör den induktiva analysen det motsatta, 

d.v.s. från data till teori. Den induktiva analysen strävar efter, lik de icke-positivistiska 
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paradigmerna som interpretivismen, att skapa ny teori istället för att bekräfta 

existerande teorier (Saunders et al. 2007). Som det nämndes i början av detta stycke, 

kan även en abduktiv analys användas. Patton (2002) beskriver abduktion som en 

kombination av deduktion och induktion. Abduktion bildar således en gyllene 

medelväg för undersökaren. Som det framgår i denna avhandlings teoretiska del, 

används olika teorier som bas för undersökningen men inga hypoteser eller 

propositioner framställs. Således används en abduktiv analys för att besvara 

avhandlingens syfte.  

4.3. Intervjuerna 

I denna del av avhandlingen beskrivs intervjuprocessen, intervjuguiden, hur insamling 

och analys av data skett, samt avhandlingens kvalitet baserad på Wallendorfs & Belks 

(1989) kriterier för tillförlitlighet.  

4.3.1. Intervjuprocessen 

Som det tidigare nämndes valdes intervjuer som metod eftersom personliga intervjuer 

ansågs vara den lämpligaste metoden för att besvara forskningsfrågorna och syftet. 

Intervjuerna bestod av åtta informanter (n= 8) varav fem var kvinnor och tre män. Då 

avhandling använde sig av en abduktiv analys, eftersträvades det en öppen intervju för 

att hitta mönster och teorier i data.  

Planeringen av intervjuerna följde de råd givna av Patton (2002: 342–343) angående 

ostrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer, även kallade informella 

konversationsintervjuer, är den öppnaste formen av intervjuer. Största delen av 

frågorna som ställs är inte färdigt planerade, vilket innebär att intervjuaren måste vara 

förberedd på att intervjun kan leda till oväntade diskussionsämnen. Styrkan i denna 

intervjumetod är att spontana teman, ämnen och åsikter kan lyftas fram av 

informanten, något som kan leda till ny kunskap. En svaghet eller problem med 

ostrukturerade intervjuer är dock det att frågorna inte är likadana och att svaren kan 

variera. Detta leder i sin tur till att data är svårare att kategorisera och analysera. 

(Patton 2002) Analys av data presenteras i ett senare kapitel (se 4.3.6). 

Trots att ostrukturerade intervjuer inte måste ha färdigt formulerade frågor betyder 

inte att intervjuerna skulle vara ofokuserade. Ett sätt för intervjuaren att försöka 

behålla rätt fokus på de ämnen som är av intresse är att skapa en intervjuguide. 
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Intervjuguider för ostrukturerade intervjuer kan istället för att innehålla frågor istället 

bestå av en checklista för att försäkra sig om att intervjun behåller sitt fokus. (Patton 

2002) Intervjuguiden beskrivs närmare i kapitel 4.3.5. Intervjuguiden för avhandlingen 

skapades så att relevanta teman för avhandlingen togs upp för att kunna undersöka 

avhandlingens syfte. För att undersöka ifall intervjuguiden var lämplig och ifall 

förändringar måste göras, utfördes en pilotintervju. Den beskrivs i följande stycke. 

4.3.2. Pilotintervjun 

Intervjun urfördfes i Hankens utrymmen. Under intervjun fick informanten relativt 

fritt fundera kring sociala medier samt den marknadsföring som utförs. Under 

intervjun gjordes anteckningar, i hopp om att märka vissa förändringar i kroppspråk, 

ton eller reaktioner. För att säkerställa att informanten var ett lämpligt intervjuobjekt, 

inleddes intervjun med frågor kring hans användning av Facebook.  Intervjun inleddes 

på en allmän nivå, varefter frågorna riktades mera mot tävlingar. Informanten 

uppmanades att granska sitt nyhetsflöde vid intervjun för att väcka aktuella tankar 

kring den marknadsföring som pågår där och till slut användes bilder för att illustrera 

olika tävlingar som ordnats på Facebook.  

Pilotintervjun fungerade som ett test för hur väl den ursprungliga intervjuguiden 

lämpade sig för avhandlingens syfte. Informanten som användes för pilotintervjun 

uppgav information som förmedlas av företag som en av de viktigaste orsakerna för att 

besöka Facebook. Under de resterande intervjuerna visade det sig att informanten i 

pilotintervjun tillhörde en minoritet av Facebook-användare som anser företagens 

inlägg som en av de viktigaste sakerna med Facebook. Under intervjun kom det 

ytterligare fram att informanten vanligtvis väljer att inte dela inlägg av företag eftersom 

han inte vill störa andra och inte har något behov av att visa för andra vänner vad han 

håller på med. Det att han inte ville dela vidare inlägg ledde till att delning av inlägg 

inkluderades som ett tema i den slutliga intervjuguiden.  

Under pilotintervjun framgick det att informanten inte kom ihåg några speciella 

reklamer som gjordes på Facebook. Trots att det även är ett resultat som tyder på att 

varumärkeskännedomen är låg på Facebook, valdes det i fortsättningen att låta 

informanterna logga in på Facebook för att bättre kunna beskriva deras uppfattningar 

om den marknadsföring som pågår där. Som ett resultat av detta utfördes resten av 

intervjuerna med en dator och med hjälp av vissa färdigt utskrivna bilder (se bilaga 5). 

Ett av de viktigaste resultaten av pilotintervjun var att informanten sade att han märkt 
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att gilla och dela-kampanjer minskat drastiskt, något som även skribenten märkt. Det 

innebar att undersökningens fokus breddades på så sätt att avhandlingen också 

inkluderade andra former av reklam, d.v.s. Facebook-annonser och sponsrade 

händelser. Då pilotintervjun tog upp de mest väsentliga frågorna för avhandlingen och 

informanten gav relevanta och intressanta svar, togs beslutet att inkludera 

pilotintervjuns data i undersökningen. Urvalsstrategier för avhandlingen presenteras i 

följande stycke. Till följande ges en beskrivning på datainsamling och olika 

urvalskriterier baserat på Pattons (2002) instruktioner.  

4.3.3. Datainsamling och urval 

Det som i stort sett skiljer åt kvalitativa från kvantitativa metoder är valet av 

informanter eller respondenter. Då man inom kvantitativa studier strävar till att 

bekräfta existerande teorier eller potentiella hypoteser, stärks data av att ha en större 

mängd slumpmässigt valda respondenter. Målet med det är generaliserbarheten av 

resultaten. Kvalitativa studier och framförallt intervjuer karaktäriseras däremot av en 

målsättning av att få så djupgående och uttömmande svar som möjligt. För att få så 

informationsrika informanter som möjligt ska man i motsats till slumpmässigt urval 

föredra meningsfullt urval. Meningsfullt urval innebär att intervjuaren väljer 

informanterna baserat på vissa kriterier. (Patton 2002)  

Patton (2002) nämner 16 olika urvalsstrategier för meningsfullt urval. Dessa 

presenteras i tabell 3 med en kort beskrivning på följande sida för att ge en överblick av 

vilka urvalsmetoder en undersökning kan använda sig av. 
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Tabell 3 Urvalsstrategier 

  Typ Beskrivning 

1. Extrema eller 
avvikande fall 

Informationsrika fall väljs pga. att de är unika på något sätt. 
Anmärkningsvärda misslyckanden eller framgångar. 

2. Intensivt urval Samma logik som i extrema men fallen är mindre extrema. 
Vanligt inom heuristisk forskning. 

3. Maximal variation Vanligtvis ett större sampel. Undersöker mönster funna inom 
en stor variation av människor. 

4. Homogent urval En homogen (likadan) grupp av människor väljs och används 
för att djupare studera en mindre grupp människor. 

5. Typiska fall Används för att få en grupp av människor att lättare förstå 
något med hjälp av s.k. typiska fall. 

6. Kritiska fall Kritiska fall används då man vill framföra en poäng på ett 
effektivt sätt. Man försöker visa t.ex. att ifall en grupp av 
människor lider av problem, gör även andra grupper det. 
 

7. Snöbolls- eller 
kedjeurval 

Ett enkelt sätt att lokalisera informanter. Ber en informant 
rekommendera en annan som kan bidra med viktig eller 
intressant information. 
 

8. Kriterium urval Man studerar ett större antal fall, vilka alla uppfyller ett visst 
kriterium uppsatt av undersökaren. Kan lokaliseras t.ex. genom 
frågeformulär. 
 

9. Teoribaserat urval Lik kriterium urval men är istället mera bundet till teori.  

10. Bekräftelseurval Man väljer informanter eftersom de representerar något som 
man kommit fram till i undersökningen.  

11. Stratifierat 
meningsfullt urval 

Man gör ett urval inom ett större urval. Försöker finna 
variationer istället för likheter. Båda kan dock existera.  

12. Opportunistiskt urval Man kan lägga till nya aspekter då undersökningen pågår för att 
fånga en händelse som uppkommit under tiden. 

13. Meningsfullt 
slumpmässigt urval 

Slumpmässiga urval kan minska trovärdigheten på en studie. 
Därför kan det löna sig att göra dessa meningsfullt. Strävar till 
att förminska misstankar över varför vissa grupper valts. 

14. Politiskt viktiga fall Ett sätt att öka relevansen och användbarheten då 
undersökningens resurser är begränsade. 

15. Bekvämlighetsurval Vanligaste och minst önskvärda. Lätt tillgång och minst 
kostnader. Varken strategiskt eller ändamålsenligt. 

16. Blandat urval Ifall studien kräver det kan de tidigare nämnda 
urvalskriterierna kombineras.  

  Källa: Seege (2011: 5) Baserad på Patton (2002: 230–244) 
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Som det framgår ur tabellen finns det flera olika urvalsstrategier att välja emellan för 

att maximera djupet av informationen. Då denna avhandling försöker få en förståelse 

av hur reklam på Facebook uppfattas av användare kan en stor del av 

urvalsstrategierna, som bl.a. extrema och avvikande fall och politiskt viktiga fall 

elimineras. 

Största delen av informanterna valdes baserat på kriterium urval. Ett kriterium är att 

informanterna är unga vuxna som använder Facebook ofta, dvs. en gång om veckan. 

Kriteriet användes eftersom det antogs att ju mer personen använder Facebook, desto 

bättre känner personen till Facebook och antas vara mer informationsrika. Även 

snöbollsurval användes vid ett senare skede, då informanterna frågades ifall de visste 

andra bekanta som vore villiga att ställa upp för intervju. Trots att Patton (2002) 

hävdar att bekvämlighetsurval ska undvikas, användes det i avhandlingen i den mån att 

informanterna alla bodde i huvudstadsregionen. Därmed är avhandlingens 

urvalsstrategi en blandning av kriterium-, snöbolls- och bekvämlighetsurval. 

Intervjuerna gjordes för det mesta i olika rum på Svenska Handelshögskolan i 

Helsingfors men även på andra platser så som informanternas hem och caféer.  

4.3.4. Val av informanter 

Informanterna utgörs av 23-26 åringar finska kvinnor och män som använder 

Facebook minst en gång om veckan. Kriteriet för valet av informanter baserar sig på 

Statistikcentralens (Sosiaalinen media 2010... 2010) information om användning av 

sociala medier, vilken hävdar att ungdomar utgör de aktivaste användarna av sociala 

medier.  

Som med metodvalet skall även mängden intervjuer basera sig på syftet och 

avhandlingens forskningsfråga. För semi- och ostrukturerade intervjuer 

rekommenderas att man gör mellan 5 och 25 intervjuer beroende på behov. Forskaren 

ska själv utvärdera data som samlats in från intervjuerna och avgöra ifall t.ex. nya 

mönster kommer fram och ifall det finns skäl att undersöka det vidare med hjälp av 

ytterligare intervjuer. (Saunders et al. 2012) Data ska samlas in ända tills forskaren 

märker att ytterligare intervjuer bidrar med lite eller ingen ny information alls. Detta 

kallas för mättnadsfas och innebär att den information som forskaren fått, troligtvis är 

tillräcklig. (Saunders et al. 2012; Gummesson 2000) Redan i den sjätte intervjun visade 

sig informanternas svar vara rätt lika men ytterligare två intervjuer gjordes för att 

försäkra att inte nya mönster hittades. Efter den åttonde intervjun beslöts det att 
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intervjumängden var tillräcklig och att ytterligare information troligtvis inte skulle 

komma fram i nya intervjuer.   

I nedanstående tabell (4) presenteras datumen, tiden, informanternas kön och 

platserna för intervjuerna.  

Tabell 4 Intervjuinformation 

Informant Kön Ålder Datum Tid Plats 

1 M 24 23/11/2012 43 min Hemma 

2 K 25 04/04/2013 26 min Hanken 

3 K 23 04/04/2013 28 min Hanken 

4 M 26 23/04/2013 42 min Hemma 

5 K 24 24/04/2013 27 min Café 

6 K 23 24/04/2013 25 min Hanken 

7 M 26 06/05/2013 32 min Hemma 

8 K 24 07/05/2013 39 min Hemma 

 

        
Som det framgår av tabellen var könsfördelningen relativt jämn då 3 av informanterna 

var män och 5 var kvinnor. Åldern på informanterna låg mellan 23 och 26 år. Största 

delen av intervjuerna gjordes under april och maj 2013 och längden på intervjuerna 

varierade från 25 till 43 minuter.  I följande stycke presenteras intervjuguiden som 

användes i intervjuerna. 

4.3.5. Intervjuguide 

I hopp om att få så djupgående svar som möjligt av informanterna hölls intervjuguiden 

(bilaga 6) så öppen som möjligt. Intervjun inleds med allmänna frågor om 

informanternas användning av Facebook, d.v.s. hur de använder Facebook och varför. 

Första frågan i intervjuerna löd så här: ”Berätta allmänt om din Facebook-

användning.” Efter denna fråga användes följdfrågor för att gå djupare in på 

användningen. Informanterna frågades hur ofta de loggar in och varför de gör det. 

Målet med att undersöka informanternas Facebook-användning var att se ifall 

informanternas svar varierade bland dem som använder det oftare och de som 

använder Facebook mera sällan.  

Det andra temat som togs upp efter användningen var att fråga vad informanterna 

tycker är de största förändringarna som skett på Facebook under de senaste 3 åren. 
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Målet med denna fråga var att se vad som anses vara viktiga förändringar som skett och 

ifall de varit positiva eller negativa. En annan orsak till att denna fråga ställdes var att 

se ifall informanterna ansåg att mängden reklam hade ökat på Facebook. Vissa 

informanter nämnde reklam vid detta skede, varefter följdfrågor användes för att 

närmare studera vad de uppfattade som reklam och vad de tycker om de olika formerna 

av reklam som finns på Facebook. Ifall informanterna inte nämnde reklam och 

marknadsföring vid detta skede gick intervjun vidare enligt den egentliga 

intervjuguiden.  

Till följande ombads informanterna att visualisera sin startsida och vad de uppfattar 

som de viktigaste delarna. Frågan ställdes på följande vis: ”Om du tänker på din 

startsida, vad ser du som viktiga delar av den?”. Frågan ämnar förstå ifall 

informanterna uppfattar marknadsföring i form av reklam som en vanlig del av 

Facebook-användningen.  

Därefter gick intervjun in på marknadsföringen som utförs på Facebook. Frågor 

gällande hur de ser på den marknadsföring som görs där ställdes i hopp om att bilda en 

förståelse över vad informanterna klassar som marknadsföring och ifall gilla och dela-

kampanjer uppfattas som marknadsföring och i så fall på vilket sätt. Ifall dessa 

kampanjer inte spontant kom fram frågadess informanterna om hur de ser på olika 

tävlingar. Här låg fokus både på de kampanjer som strider mot Facebooks och 

Konsumentverkets (Kerro kaverille-toiminnossa... 2008) direktiv och de som sköts 

genom Facebooks egna applikationer. Syftet var att förstå ifall dessa uppfattas på olika 

sätt och i så fall hur. Därefter användes följdfrågor beroende på hur bekanta 

tävlingarna var. Den följande frågan gällde ifall informanten hade deltagit i dessa och 

varför. Sedan frågas hur personen ser på kampanjerna eller tävlingarna. Dessutom 

bads informanterna att jämföra de två olika kampanjerna (bilaga 5) och beskriva 

eventuella skillnader. Eftersom flera parter anses vara involverade frågas det även hur 

personen ser på vänner (på Facebook) som deltar i dylika tävlingar. De två exemplen 

bestod av en kampanj som ordnades av Gigantti och en kampanj av Sodastream. Det 

var ett medvetet beslut att välja två kända företag som båda erbjöd bra vinster. 

Skillnaden mellan de två var att den av Gigantti var en kampanj som godkänns av 

Facebook medan den andra var en tävling av Sodastream som numera förbjuds av 

Facebook. Med hjälp av exempel strävades det efter att se ifall användarna kände till 

skillnaderna, d.v.s. att den ena var förbjuden och ifall det spelade någon roll för 

användarna. 
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Sondering i form av följdfrågor används då intervjun stannar upp eller det finns orsak 

att försöka få mera information gällande ett visst ämne. Då svaren inte kändes 

uttömmande ställdes följdfrågor som ”varför tycker du det?”, ”vad menar du med det?” 

och ”har du några exempel på det?”. Efter intervjuerna transkriberades intervjuerna 

och analyserades genomgående. Olika metoder för analys av data presenteras i följande 

kapitel. 

4.3.6. Analys av data 

Analys av data är något som sker kontinuerligt och kan ske vid olika skeden. Data kan 

analyseras vid insamlingen eller efter intervjun har gjorts. Spiggle (1994) nämner sju 

olika sätt för analys av data och de är kategorisering, abstraktion, jämförelse, 

dimensionering, integrering, iteration och refutation. Med hjälp av de sju nämnda 

sätten organiseras data, skapas eller bekräftas teorier och dras slutsatser utgående från 

det data man fått ur intervjuerna (Spiggle 1994: 493). Dessa presenteras närmare i 

detta stycke.  

Kategorisering innebär klassificering av data. Intervjuaren analyserar data och 

kategoriserar olika delar av data i mindre kategorier. Dessa kategorier kan vara färdigt 

skapade som i positivistiska undersökningar men kan även skapas efteråt utgående 

från de givna svaren för att bygga nya teorier, något som karaktäriserar den 

interpretivistiska forskningssynen och denna avhandling. Kategorisering görs i början 

och under hela analysprocessen. I avhandlingen krävdes inte mycket kategorisering i 

och med att frågorna i intervjuerna ställdes för att behandla vissa teman och således 

var kategorierna rätt klara. Frågorna var dock relativt öppna, vilket innebar att nya 

teman kunde framkomma under intervjuerna och i dessa fall krävdes kategorisering. 

Samma sak gällde delvis även abstraktion men då informanterna fick berätta fritt var 

det viktigt att använda sig av abstraktion för att skapa större kategorier. 

Abstraktion bygger på kategorisering men istället för att gruppera data i mindre 

kategorier, grupperas kategoriserade data i större och mera övergripande konceptuella 

grupper. Som namnet anger innebär jämförelse det att data jämförs med olika 

kategorier för eventuella likheter och olikheter.  För avhandlingen innebar det att t.ex. 

informanternas syn på Facebook-annonser och sponsrade händelser måste jämföras för 

att se eventuella likheter och olikheter. I och med att det var en av forskningsfrågorna 

innehöll intervjuguiden en fråga om skillnader mellan de två. Dimensionering innebär 

en närmare analys av kategorier som sedan studeras ytterligare. Dimensionering 
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användes för att närmare analysera informanternas svar i hopp om att undersöka ifall 

eventuella gratifikationer eller andra fördelar kunde klassas som värdeskapande eller 

värdeförstörande. Dimensionering användes också för att granska informanternas svar 

gällande undvikande av reklam för att se ifall andra orsaker än de av Kelly et al. (2010) 

hittades. Då kategorier uppstått efter de föregående (eller någon av tidigare) skeden 

kopplas kategorierna med teori. Detta kallas integrering. Efter att kategorierna 

uppstått i analysskedet, kopplades de till de relevanta teorierna. 

En undersökning behöver inte följa den vanliga ordningen, dvs. att insamling av data 

följs av analys. Forskaren kan hoppa mellan datainsamling och analys enligt eget 

behag, vilket kallas iteration. I och med att det fanns en paus i intervjudatumen, 

transkriberades t.ex. intervju två och tre efter de gjorts och analyserades före resten av 

intervjuerna utfördes. Samma sak gjordes efter intervju sex. Efter den sjätte intervjun 

stod det klart att informanterna hade mycket liknande åsikter och en viss mättnad i 

data upptäcktes redan då, vilket ledde till att åtta intervjuer uppskattades räcka för 

avhandlingen.  

Den sjunde och sista analysmetoden kallas refutation. Refutation innebär att forskaren 

utsätter sina data och sina resultat för kritisk granskning. Refutation är en del av 

analysen och utförs av forskaren, vilket innebär att det skiljer sig från den kritiska 

analys som utförs efter undersökningen är färdig av utomstående personer. (Spiggle 

1994) Avhandlingen utsattes för genomgående kritisk granskning av handledaren samt 

av vänner. Till slut granskades avhandlingen av handledaren samt en extern granskare. 

I följande kapitel diskuteras avhandlingens kvalitet med hjälp av Wallendorfs & Belks 

(1989) fem kriterier.  

4.4. Avhandlingens kvalitet 

För att försäkra sig och andra om att en undersökning håller hög kvalitet ligger det i 

forskarens intresse att kritiskt granska avhandlingens resultat. Wallendorf & Belk 

(1989) nämner fem olika kriterier för granskning av undersökningars tillförlitlighet. De 

fem kriterierna är trovärdighet (eng. credibility), överförbarhet (eng. transferability), 

pålitlighet (eng. dependability), bekräftelse (eng. confirmability) och intergritet (eng. 

integrity). Dessa fem kriterier presenteras kort och används för att granska 

avhandlingens tillförlitlighet i detta stycke. 
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Begreppet trovärdighet innebär som namnet anger hur trovärdiga resultat studien 

producerat. Wallendorf & Belk (1989) nämner citat som något problematiskt i och med 

att dess autenticitet är svåra att bevisa. Forskaren kan sträva till att försöka förbättra 

studiens trovärdighet på ett antal olika sätt. Transkribering av intervjuer, fotografier, 

fältanteckningar och en längre observationstid av en grupp eller en person förbättrar 

studiens trovärdighet. Ett annat sätt att förbättra studiens trovärdighet är genom att 

låta andra forskare eller personer granska studien. I denna avhandling bandades varje 

intervju in med hjälp av dator och telefon och transkriberades efteråt. Förutom 

transkribering gjordes även anteckningar då intressanta poänger togs upp om saker 

som inte framgår enbart av att läsa transkriberingen.  

Överförbarhet behandlar i sin enkelhet främst frågan: ”kan resultaten tillämpas på ett 

större område?”. Denna frågeställning tangerar således generaliserbarheten av en 

studie, vilket ofta i kvalitativa studier är relativt låg. Wallendorf & Belk (1989) föreslår 

att forskaren låter andra testa samma metod på en annorlunda grupp människor för att 

se ifall liknande resultat uppnås. Ett sätt att förbättra överförbarheten av resultaten kan 

uppnås genom att utvidga studiens målgrupp på så sätt att människor från olika ställen 

och i olika situationer intervjuas. I princip innebär det att ju fler informanter som 

studeras i studien, desto mer ökar studiens överförbarhet. (Wallendorf & Belk 1989) 

Som det tidigare nämndes, strävas det inte i denna avhandling efter resultat som kunde 

generaliseras på en större population, utan främst efter att förstå hur unga vuxna 

Facebook-användare bosatta i huvudstadsregionen uppfattar reklam på Facebook. 

Därmed kunde man anta att resultaten kan överföras på en liknande grupp men inte 

t.ex. på en yngre målgrupp bosatta i norra Finland. Dessutom kunde man anta att 

resultaten av denna studie kunde tillämpas på andra sociala nätverkstjänster som är 

tvungna att balansera mellan reklaminkomster och användarupplevelsens kvalitet.  

Det tredje kriteriet, pålitlighet är rätt lik överförbarhet men med en viss skillnad. Då 

överförbarhet undersöker ifall samma resultat kan nås i annorlunda omständigheter 

och av annorlunda informanter, strävar pålitlighet efter att undersöka ifall liknande 

resultat kan uppnås i en liknande studie med liknande omständigheter och 

informanter. Detta innebär att studiens pålitlighet kan förstärkas eller förbättras 

genom liknande åtgärder som för överförbarhet. Ett problem med pålitlighet är 

subjektivitet, dvs. att t.ex. då åsikter accepteras som subjektiva, innebär det att de 

förändras konstant. (Wallendorf & Belk 1989.) Trots att pålitligheten i denna studie är 

relativt hög kan det vara svårt att uppnå samma resultat inte enbart på grund av 
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förändringar i åsikter som sker med tiden men även som följd av de konstanta 

förändringar som sker på Facebook. Det att startsidan ser ut som den gör i skrivande 

stund, betyder inte att den kommer att se likadan ut om t.ex. sex månader.  

Bekräftelse tacklar frågan ifall konklusionerna som gjorts är så neutrala och objektiva 

som möjligt. Forskare kan ha egna agendor och vill då försöka bevisa något, t.ex. 

genom förvrängning av citat. Forskaren ska sträva till maximal objektivitet trots att 

fullständig objektivitet inte är möjligt. För att förbättra bekräftelsen av en studie 

rekommenderas noggrann transkribering av intervjuer samt fältanteckningar. 

(Wallendorf & Belk 1989) Som det tidigare nämndes användes båda av de ovan 

nämnda teknikerna under och efter intervjun för att förbättra avhandlingens kvalitet.  

Det femte och sista kriteriet är Integritet. Integritet behandlar frågan ifall 

informanternas svar kan anses vara sanna. Wallendorf & Belk nämner några sätt som 

kan försvaga integriteten av studiens resultat då: 

”1. Informanten är rädd för intervjuaren då det studeras något olagligt eller generellt 
oacceptabelt beteende.  

2. Informanten tycker illa om intervjuaren 

3. Informanten försöker försköna sin egen personliga image. ” [egen översättning] (Wallendorf & 
Belk 1989)  

Som Wallendorf & Belk (1989) nämner, kan vissa personer försöka framstå som en 

bättre person genom små lögner om konsumtion eller beteende. Då generella frågor 

ställs finns det en mycket liten eller ingen risk alls för att informanten skulle ljuga men 

då det ställs mera personliga frågor kan det vara svårt att få ärliga svar. Ett sätt att 

bekämpa problemet med integritet är fältanteckningar och en längre observationstid av 

en person eller grupp. Genom att observera en person en längre tid kan forskaren se 

skillnad mellan det som sägs och det som i verkligheten görs. Andra sätt är bl.a. 

triangulering mellan metoder och forskare, en god intervjuteknik, försäkran om 

anonymitet och en kritisk självanalys av forskaren. (Wallendorf & Belk 1989.) I denna 

avhandling informerades varje informant i början av intervjun om att endast deras kön 

och ålder kommer att presenteras i avhandlingen och att inga namn nämns. Utöver det, 

försäkrades informanterna om att skribenten är den enda som lyssnar igenom 

intervjuerna och transkriberar dem. Då denna avhandling dessutom behandlar ett 

relativt icke-personligt ämne – synen på reklam och marknadsföring på Facebook - kan 

man anta att integriteten av informanternas svar var av relativt hög standard.  
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5 HUR UPPFATTAS FÖRETAGSMARKNADSFÖRING AV 

ANVÄNDARE? 

I denna del av avhandlingen presenteras relevanta data ur de intervjuer som gjorts för 

avhandlingen. Data presenteras i form av citat, och analyseras samtidigt. Begreppen 

som tidvis används i citaten finns förklarade i kapitel 1.5. Kapitlet inleds med en 

presentation av hur informanterna använder Facebook, vad de uppfattar som de 

viktigaste delarna av startsidan, hur det tycker Facebook har förändrats, vilka de 

största förändringarna varit, samt vad de anser vara reklam och marknadsföring på 

Facebook. Därefter presenteras och diskuteras informanternas syn på Facebook-

annonser och huruvida de undviker dem. Samma diskussion förs sedan om sponsrade 

händelser som kulminerar i en diskussion om skillnader mellan de två. Därefter 

presenteras informanternas syn på tävlingar på Facebook. Kapitlet avslutas med en 

diskussion kring avhandlingens syfte, d.v.s. ifall reklam på Facebook kan anses vara 

värdeskapande eller värdeförstörande. 

5.1. Användning av Facebook 

En stor majoritet av informanterna (7/8) uppgav sig använda Facebook flera gånger om 

dagen. Två av informanterna (6 och 8) sade att sig ha märkt att deras Facebook-

användning minskat drastiskt, även om de medgav att de i dagens läge loggar in några 

gånger om dagen. Informant 6 och 8 visade sig ha de mest negativa åsikterna om 

Facebook i dagens läge samt om de förändringar som skett. Förutom att försäkra sig 

om att informanten var lämpade för urvalskriterierna, ville skribenten med frågan om 

informanternas Facebook-användning veta mera om den och hur användningen 

möjligtvis förändrats med tiden.  

Av alla informanter sade tre informanter sig vara lite generade eftersom de använder 

Facebook så mycket per dag. Till exempel Informant 3 beskrev sig som ”lite av en 

Facebook-missbrukare” och att hennes kompisar skulle beskriva henne som ”mycket 

aktiv” medan Informant 4 sade att han inte ville veta hur ofta han loggar in. Då 

informanterna frågades ungefär hur många gånger de loggar in på Facebook via datorn, 

uppgav sig flera använda Facebook också mycket via sina telefoner. Till exempel 

Informant 4 sade sig vara ”konstant uppkopplad” tack vare Facebooks egna mobil-

applikation och chat-applikation som erbjuds för vissa operativsystem.  
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Då informanterna frågades vad de får av att logga in på Facebook, d.v.s. vad det ger 

dem ur ett mentalt perspektiv var det vanligaste svaret att Facebook ger en chans att 

koppla av från något annat man håller på.  

”Kanske bara för att göra nåt annat än vad jag håller på med. Det är liksom lite bara en break 
(paus) [...]  Mera bara för att ta en paus” Informant 6 

Liknande åsikter som Informant 6 nämndes även av andra informanter.  Informant 4 

nämnde även ”faran” med att koppla av för en för lång stund.   

”Såklart är det ju avkoppling. Det är ju ofta farlig avkoppling. Just så att man kopplar av och 
kanske hoppar över till det mera privata så att säga och se vad andra gör. Man är inte mera inne i 
sin skolgrej eller jobbgrej eller vad som helst.” Informant 4 

”Det är nog inte direkt för att slappna av [...] Bra kan man slappna av då man talar med en 
kompis och chattar och har det roligt men mest kanske för att komma bort från vardagen och gå 
in där och ta en lite paus från det man annars gör.” Informant 3 

Fyra av de 8 informanterna nämnde avkoppling som den huvudsakliga orsaken till att 

logga in på Facebook. En annan orsak var till exempel tidsfördriv som beskrevs av 

Informant 2 och 7 på följande sätt: 

”Det är mera tidsfördriv. Mera så att döda tiden liksom. Inte måste jag veta vad folk gör hela 
tiden, utan mera så kanske en sidosysselsättning [...] mera en såndä perusgrej (basgrej)” 
Informant 2 

”Främst om jag har kuiva (tråkigt) så loggar jag in. Nångång om jag vill göra nåt annat så l0ggar 
jag in men jag sku säga att det är mest när jag har kuiva (tråkigt)” Informant 7 

Den huvudsakliga orsaken till att logga in var alltså möjligheten att koppla av från det 

man håller på med. Informanternas användning av Facebook tyder på att de loggar in 

för att koppla av, ta en paus eller för att slösa tid. Detta är i linje med Kelly et als. 

(2010) resultat. Cho & Cheon (2004) hävdade att användare undviker reklam eftersom 

reklamer blockerar eller försvårar det målet de hade med att använda Internet. Kelly et 

al. (2010) fann att användare inte har något specifikt mål med användning av MySpace 

och hävdade att blockering av måluppfyllnad inte var en orsak till undvikande av 

reklam. Utgående från informanternas svar kan man se att deras användning av 

Facebook är lik resultaten i Kelly et als. (2010) studie. 

En intressant aspekt som framkom under intervjuerna var att informanterna hade 

ändrat på sitt användande av Facebook med tiden. Flera informanter valde att inte dela 

inlägg och skriva statusar på samma sätt som förut. Informanterna beskrev sig som 

passiva och att de valde att inte dela med sig innehåll på samma sätt som tidigare. 
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5.1.1. Startsidan 

Som det nämndes i diskussionen kring intervjuguiden, ombads informanterna att 

beskriva de viktigaste delarna av sin startsida. Den klart viktigaste delen av startsidan 

var som väntat användarnas nyhetsflöde. Målet med det var att se huruvida 

informanterna ansåg reklam som en viktig del av sin startsida. Svaren var rätt 

homogena även om det fanns vissa olikheter. 

”Nå själva newsfeeden (nyhetsflödet) och sen då alla notifications som står där och alla ens 
grupper [...] Där ser man direkt om det har hänt någo i dom grupperna. En såndän överblick på 
allt liksom.” Informant 2  

”Jag tittar nog först på feeden (nyhetsflödet). Jag brukar inte själv uppdatera eller posta (skapa 
inlägg) så mycket, utan det är kanske mera att läsa dendär mainfeeden (nyhetsflödet) med vad 
andra håller på. Det som jag kanske glömmer bort är sidobalken på vänster där det finns alla 
events (evenemang) och grupper. Mest denhär huvudsakliga mittersta delen.” Informant 3 

”Födelsedagar, events (evenemang), dom båda som är där vid högra (vänstra) spalten och själva 
feeden (nyhetsflödet) att vad folk håller på med, hurudana bilder dom lagt upp och så. Så kanske 
dom tre sakerna.” Informant 5 

”Jag kan tänka på vad jag liksom lägger extra attention (uppmärksamhet) till och det är förstås 
det som står i mitten, alltså alla händelser. Sen ser jag ju grupperna på vänster om det har hänt 
nånting. Jag hör till typ 5 grupper och dom är nog alla såna att om jag ser att där är en siffra så 
går jag nog genast in och kollar om det har hänt någo. Ja och sen på höger finns det ju sen 
reklam. […]Så om jag sku summera min startsida så består den av tre delar, de där grupperna 
och allt såndänt där du kan gå längre in och sen har du dendär newsfeeden (nyhetsflödet) där du 
ser alla nyaste nyheterna och sen då reklam.” Informant 1 

Alla informanter förutom Informant 8 beskrev nyhetsflödet som den viktigaste delen av 

startsidan, medan grupper även nämndes av fyra informanter. Informant 8 beskrev till 

skillnad från de andra den vänstra spalten som den viktigaste delen av startsidan 

eftersom det är enligt henne den mest personliga delen av Facebook.  

”Det är nog allt där i vänstra spalten. Alla notifieringar (aviseringar) i alla grupper och mina egna 
meddelanden[…] viktigaste är nog det som berör mig direkt måste jag säga.” Informant 8 

Den högra spalten (med reklam) nämndes endast av två informanter (1 och 8), vilket i 

sig tyder på att informanterna antingen inte tycker den är viktig och/eller inte lägger 

märke till den. Informanternas åsikter om den högra spalten (reklamspalten) 

presenteras i kapitel 5.3.  Som det nämndes, tillbringar informanterna mest tid på 

nyhetsflödet och det nämndes av varje informant som en viktig del av startsidan. Synen 

på nyhetsflödet presenteras i följande stycke.  

5.1.2. Nyhetsflödet 

Då informanterna frågades var de tillbringar största delen av sin tid på Facebook 

uppgav varenda informant nyhetsflödet som den viktigaste delen av Facebook. Största 
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delen av informanterna beskrev sig som passiva användare av Facebook och sade sig 

främst följa med vad andra användare håller på med.  

”[…] egentligen så följer jag mest med Newsfeeden, att jag går in och så tittar jag vad som har 
hänt. Liksom från det sen jag loggade in senaste gången så att jag går till dom som jag känner 
igen. Så i princip ser jag allting. Mest egentligen kanske för att se om nån typ vet du nå koncerter 
eller nå events. Utan jag går inte och kolla att vad har en person skrivit till nån annan utan det är 
mest nånting som kan ge mig nånting som jag liksom försöker följa med. ” Informant 1 

”Kollar lite på allas statusar och vad alla håller på med och om det har kommit några events eller 
inbjudningar eller nåt annat aktuellt man borde ha koll på” Informant 3 

”Det första jag gör är att kolla igenom Newsfeeden. Just att ja går igenom Newsfeeden, kollar 
relativt långt men ganska snabbt för att se vad andra folk postar. Det är alltid intressant att se 
vad andra postar men jag känner inget behov av det själv ” Informant 4 

”Nu kollar jag sådär snabbt att ’har det hänt någo? Nä, okej och så slutar jag titta’. Det är mera 
dendär Newsfeeden[…] som är det viktiga.” Informant 6 

”Jag håller nog tyvärr Facebook öppet så gott som hela tiden och kollar varje dag så gott som 
igenom hela Newsfeeden för att hitta något intressant. Där händer nog inte så mycket men jag 
kollar nu ändå.” Informant 7 

Som det framgår ur citaten ovan används nyhetsflödet som ett sätt att ”se vad som 

hänt”, något som stöddes av alla andra informanter.  De ovannämnda citaten förstärker 

därmed avhandlingens antagande om att användare tillbringar största delen av sin tid 

på nyhetsflödet. Förutom nyhetsflödet nämnde även Informant 1, 2 och 5 evenemang 

(”events”), dock med den skillnaden att informant 2 och 5 talade om privata 

evenemang medan informant 1 hänvisade till evenemang skapade av olika 

konsertarrangörer. Förutom nyhetsflödet och evenemang, nämndes stängda grupper 

och att chatta med en eller flera kompisar som en vanlig orsak till att besöka eller 

tillbringa tid på Facebook. Det faktum att informanterna uppgav nyhetsflödet som det 

stället de tillbringar mest tid på då de är inloggade på Facebook stöder samma 

tankegång av Lipsman et al. (2012).  

5.1.3. Förändringar på Facebook 

Då Facebooks inställningar förändras mycket med åren, var syftet med denna fråga att 

se vad informanterna ansåg vara de största förändringarna och huruvida de varit 

positiva eller negativa. Ett annat mål med denna del var att se ifall informanterna ansåg 

att den ökade mängden reklam och sponsrade händelser varit en viktig förändring.  

Visuella förändringar nämndes av fyra informanter och de vanligaste reaktionerna var 

positiva trots en ursprunglig rädsla för förändring. Informant 1, 2 och 4 beskrev de 

visuella förändringarna på följande sätt.  
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”Det har nog skett liksom, det sker ju nog hela tiden nästan såna små grejor men det som nu va 
störst va den här timeline-juttun förstås. Och det va ju ganska stort hallå då när det ändrades att 
man inte fick välja mera. Länge fick man ju välja att vill man hålla dendär gamla eller ville man 
byta till timelinen men eventually så blev det så att alla överfördes liksom till timelinen. Då var 
det ju ganska stort hallå[…]” Informant 1 

”Nå man är alltid emot alla förändringar för att man blir ovan med hur man ska använda dom, 
det ser ut på ett annat sätt men sen när man lite använder det så märker man att ’hej dehär e 
smidigare, det här är bättre’, som man inte förstår vid förändringsskedet [...]” Informant 2 

”Jag måste säga att man är alltid skeptisk till de nya ändringarna och av nån orsak så är det 
många som strätar emot. Själv har jag också alltid varit emot dehär ändringarna och 
uppdateringar när man tycker det är bra som det är nu men nog är det ju fakta att det blivit 
bättre hela tiden och även nu så har man ju märkt att jo det har implementerats mycket.” 
Informant 4 

Som det framgår ur citaten ovan visade det sig att informanterna ursprungligen var 

skeptiska eller ovilliga att acceptera förändringar, men att de efter en stund accepterat 

dem och till och med tyckt att de är bättre än de ursprungliga inställningarna eller 

designen. Av alla informanter nämnde fem informanter en visuell förändring som en 

stor förändring. Ingen av dem nämnde att någon visuell förändring på Facebook hade 

försämrat tjänsten på något vis. Andra stora förändringar som nämndes var bl.a. 

chattfunktionen (Informant 2 & 3), förändringen från den tidigare profilen till den den 

s.k. tidslinjen (Informant 1, 4, 5). En annan förändring som nämndes enbart av 

Informant 1 var det faktum att synligheten för företagsinlägg försämrats med tiden och 

att användarna själv måste göra förändringar i sina inställningar för att se mera inlägg.  

”Olika pages (sidor) håller på och skriver hela tiden att Facebook har nu ändrat sina inställningar 
så för att få alla nyheter från en viss page så måst du gå in på dendär pagen och där var det står 
”liked” så måste du trycka ännu att ”show all news” eller nåt sånt. Och det har jag gjort nu på 
vissa.” Informant 1 

Informant 1 var den enda som nämnde detta som en stor förändring och den enda 

informanten som nämnde företagsinlägg som viktiga för honom. Det berodde som det 

tidigare nämndes på att han fick viktig information om olika evenemang.  

Förutom de visuella förändringarna nämndes ökad mängd reklam som en stor 

förändring av flera informanter (4/8).  Informant 3 påpekade att ”[...]sen har det blivit 

skrämmande mycket reklam som är, just vad heter det, targeted (riktad)”.  Informant 

6 nämnde även reklam som en stor förändring och speciellt sponsrade händelser som 

något störande.  

”Vad sku där nu ha hänt. Dom går sådär i smyg nästan. Jag tror nog att de är dehär reklamerna 
som är mest[…]De är de där sponsorerade inläggen (händelserna) som stör mig helt jätte 
mycket.” Informant 6 

Informant 4 och 6 var de enda som spontant nämnde sponsrade händelser som en stor 

förändring. Den förstnämnde såg sponsrade händelser som något positivt, medan den 
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sistnämnde såg de som något negativt. Informant 4 nämnde den reklam som han 

upplevt på Facebook som något positivt. Han beskrev sin syn på förändringen på 

följande sätt. 

”Jag menar marknadsföring kommer ju på den här Timelinen (nyhetsflödet) som aldrig förr i 
stort sett och den blandas in men jag måste säga att den är helsikes bra den där 
marknadsföringen för att den har träffat rätt många gånger och jag har inte sett att de e helvetes 
många gånger klickar också på dedär länkarna som marknadsförs åt mig [...]” Informant 4 

Informanten uppgav att den reklam han sett på Facebook varit välriktad, främst i form 

av reklam för datorer och datortillbehör. Reklamen som Informant 4 hänvisar till är de 

sponsrade händelser han sett på sitt nyhetsflöde. Informanten visade sig vara mycket 

nöjd med den riktade reklamen han upplevt och påstod även få värde av den. 

”Det har blivit mera reklam o sånt. Men jag har inget emot det så länge som det ger mig nåt 
värde och inte bara är där och stör. Alltså när det är riktade reklam så och välriktad reklam, så 
för all del har det varit positivt. Det till och med ger mera värde på newsfeeden om det är en dålig 
Facebook-dag så kan det absolut ge mera värde.” Informant 4 

Informanternas syn på sponsrade händelser presenteras närmare i ett senare kapitel 

(5.4.2). Två av informanterna (5 och 8) nämnde, till skillnad från de andra 

informanterna, att människor börjat använda Facebook på ett annat sätt än tidigare 

som en stor förändring. Informant 5 beskrev dock Facebook utseende som största 

förändringen men antydde också på att användningen ändrats med tiden. Informant 8 

beskrev skillnaden i användning på ett mera beskrivande sätt och var av den åsikten att 

det varit en negativ utveckling enligt hennes åsikt.  

”Jag vet inte Facebook i sig men överlag sånhä diskussion om att vara privat och hurudana bilder 
man egentligen ska lägga upp tycker jag inte det fanns i början eller så har jag missat den 
diskussionen” Informant 5 

”Den största är kanske det hur folk använder det och vad dom delar. Förut handlande det bara 
om statusar. Då delade man inte ens någo länkar. Nångång hade man nån länk i sin status men 
nu är det så mycket det att man delar mera sånt som man snappat upp nånstans på nätet[…] 
Alltså jag behöver inte ha mina vänner att berätta för mig vad allt dom har läst i olika 
dagstidningar till exempel. För jag läser ju exakt domdär samma grejerna. Och det som man 
uppskattar mest är nog folks personliga bilder och statusar men jag tycker sånt har försvunnit 
ganska mycket och då blir hela Facebook just ett sånhänt reklamplank.” Informant 8 

Som det framgår ur informanternas svar, ansåg de att de visuella förändringarna var de 

största förändringarna som skett på Facebook under de senaste åren. Två informanter 

ansåg (4 och 6) den ökade mängden reklam vara en av de största förändringarna, 

medan informant 5 och 8 hade lagt märke till att människor blivit mera måna om vad 

de publicerar på Facebook och att Facebooks nyhetsflöde blivit mindre privat. Speciellt 

Informant 8 ansåg att nyhetsflöde övergått från statusuppdateringar till delade 

tidningsartiklar, något som informanten beskrev som en ”lite negativ” utveckling och 
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att Facebook ”inte ursprungligen fanns till för det”. Till följande diskuteras 

avhandlingens första forskningsfråga. 

5.2. Vad uppfattas som marknadsföring och reklam av användarna 

I denna del av avhandlingen presenteras vad informanterna uppfattade som 

marknadsföring och reklam på Facebook. Därmed finns det orsak att upprepa den 

första forskningsfrågan i detta skede. 

F1: Vad uppfattas som marknadsföring och reklam av användare på Facebook? 

Det vanligaste svaret då informanten frågades om vad de anser vara reklam och 

marknadsföring på Facebook var som väntat Facebook-annonserna i den högra spalten. 

Alla informanter uppgav annonser som typisk reklam på Facebook. Det intressanta 

med svaren var att informanterna klart skiljde på annonserna på höger och andra 

former av reklam och marknadsföring. Informant 4 använde begreppet ”ren reklam” 

för Facebook-annonser, informant 6 talade om Facebook-annonser som ”dom där 

reklamerna som är menade att vara reklam”, medan inforant 7 också nämnde 

Facebook-annonser som en vanlig form av reklam men beskrev dem som ”banners”.  

”Rena reklamen ser jag ju där uppe till höger. De här länkarna som är helt rena reklamlänkar, 
touch d´andré och va allt annat det nu finns. Så dom är den rena reklamen[…] Och det klassar 
jag som ren reklam när det är ’nu får du Anttilas cykel billigt.’” Informant 4 

”Det som nu har funnits längst är dom där banners på höger.” Informant 7 

”Jag uppfattar det som, helt domhä reklamerna som är där längst till höger, så dom. Det är 
kanske det första jag kommer att tänka på.” Informant 5 

Redan i detta skede kunde man märka att användarna inte ansåg Facebook-annonser 

och sponsrade händelser som samma sak och valde således inte att tala om dem på 

samma sätt. Detta kunde innebära att vissa informanter ansåg att t.ex. sponsrade 

händelser kändes mer personliga eller bättre riktade. Skillnaderna mellan de olika 

formerna av reklam behandlas i ett senare kapitel.  

Sponsrade händelser nämndes också av fyra informanter, vilket tyder på att 

informanterna var bekanta med dem. Även om informanterna inte använde sig av 

Facebooks officiella begrepp, var det klart att de hänvisade till dem. Informant 8 

beskrev sponsrade händelser som ”direkt reklam” och även andra termer användes.  

Förutom sponsrade händelser och Facebook-annonser nämndes även andra former av 

marknadsföring och reklam. Olika evenemang nämndes av två informanter (2 och 8) 
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medan Informant 3 och 6 beskrev inlägg delade av företag, som informanterna gillat, 

som en form av reklam.  Trots att informant 6 behöll sig allmänt negativ till den reklam 

som förekommer på Facebook, var hon ändå av den åsikten att trots att hon ser 

inläggen som reklam, godkänner hon dem eftersom hon valt att få information av 

företaget.  

”Dom som man har gillat har man ändå på nåt sätt haft nån orsak att då har man kanske inte 
tänkt att det är reklam på samma sätt.” Informant 6 

Då informant 6 granskade sitt nyhetsflöde beskrev hon ett inlägg av företag hon gillat 

på följande sätt: ”Det här har jag gillat så det är helt fine. Det är relevant att det är lite 

tips samtidigt som dom ger. Det här har jag också gillat och det är kiva att de 

kommer nån sån här för jag har själv velat ha information av dom” [egen 

kursivering] 

Informant 2 nämnde att hon anser ”bara att företag finns på Facebook, att de har en 

Facebook-sida” som marknadsföring. Vid ett senare skede i intervjun, då det 

diskuterades ifall hon kom ihåg något bra eller störande exempel på en reklam, 

diskuterade hon inlägg delade av företag man gillat i samma linjer som informant 6 och 

3. 

”Vissa företag som jag har själv likeat (gillat), så är det mera för att få nå information. Något som 
man är själv intresserad av. De har någo erbjudanden eller nåt, då tycker jag inte det stör, utan 
då kan jag titta om det kommer något bra.” Informant 2 

Trots en accepterande syn på inlägg av företag man gillat, anmärkte informanten på det 

faktum att företag ska undvika att dela inlägg alltför ofta. Hon beskrev en situation där 

hon slutat gilla ett företag eftersom det tog över hennes nyhetsflöde och ”kändes som 

propaganda”. Det att endast två informanter spontant nämnde inlägg delade av företag 

som en form av reklam och marknadsföring kan tyda på att användare inte anser det 

som reklam, utan mera som tips och information som de gett sitt samtycke till.   

Evenemang var ett annat exempel som nämndes av två informanter (Informant 2 och 

8).  Som det klart framgår ur informanternas svar, var Facebook-annonser och 

sponsrade händelser de två vanligaste formerna av reklam och marknadsföring. Trots 

att det visade sig i ett senare skede att informanterna var bekanta med gilla och dela-

kampanjer (tävlingar) nämnde ingen av informanterna spontant tävlingar som en 

vanlig form av reklam. Informanternas syn på Facebook-annonser, sponsrade 

händelser och tävlingar presenteras i de följande styckena.  
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5.3. Facebook-annonser 

I denna del diskuteras forskningsfråga 2. Informanternas syn på Facebook-annonser 

och varför de väljer att undvika dem presenteras först och kopplas till Kelly et als. 

(2010) modell (figur 2).  

F2: Undviker användare den reklam som förekommer på Facebook och i så fall 

varför? 

Som det nämndes redan i metodkapitlet märktes det redan efter den sjätte intervjun en 

så kallad mättnad i informanternas svar. Mättnaden framkom främst i informanternas 

svar gällande Facebook-annonser, dvs. de annonser som finns på den högra spalten på 

Facebook. Informanternas åsikter om Facebook-annonser var överraskande neutrala 

och få av informanterna hade några bra eller dåliga exempel.  

Detta var ett klart tecken på att annonserna i sig inte var viktiga för informanterna och 

att de egentligen inte hade någon speciell uppfattning om dem.  Det intressanta var att 

informanterna inte hade så negativa känslor för annonserna och visade en form av 

nonchalans mot dem. Den mest sannolika orsaken till det ligger antagligen i det att 

användare väljer att ignorera, dvs. undvika den reklam som förekommer på Facebook, 

något som alla informanter bekräftade.  Undvikande av annonser och orsaker till det 

presenteras i följande stycke. 

5.3.1. Undvikande av Facebook-annonser  

I denna del presenteras informanternas åsikter om Facebook-annonser överlag, samt 

deras åsikter om de annonser de såg då de fick logga in på Facebook. Då informanterna 

ombads beskriva vad de tycker om Facebook-annonser, var det vanligaste svaret att de 

undviker dem, tittar inte på dem eller bryr sig inte om dem.  

”Jag filtrerar nog största delen bort (Facebook-annonser) men alltså nog ser jag ju dom. Jag 
tycker jag har en gång tryckt på en men det var nog i misstag[...]” Informant 1 

”Sen kommer de där höger ut så kommer det också. Men det är nog väldigt sällan jag kollar på 
dom. Klickar bara i misstag nångång när man försöker klicka på nåt annat.” Informant 8 

”[...]det har bara blivit så att man inte ens tittar på höger spalt. Liksom den far helt ’ohi’. Man ser 
bara någo bilder och färger.[...] På höger spalt känns de mera som pop-up ads (reklamer) som 
bara stör dig.” Informant 3 

”Dom har jag aldrig klickat på. Dom som är sådär statiska och bara är text. Dom är inte i mitt 
intresse och dom är inte så väl riktade kanske[...] Dom går onoterade. Totalt.” Informant 4 
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”Nå inte tittar jag egentligen alls på dom. Nog vet jag ju att dom finns där men de intresserar inte 
mig alls.” Informant 7 

Som man kan se var informanternas åsikter om Facebook-annonserna rätt neutrala och 

intetsägande. Informanterna hade vant sig med att det finns reklam på höger sida och 

lärt sig att undvika dem. Tidsaspekten verkade även spela en avgörande roll. Med det 

avses att då annonserna funnits på Facebook en längre tid, har användarna vant sig vid 

dem. Detta illustrerades närmare av Informant 5 och 6. 

”Kanske i början tyckte jag att dom va lite störande men nu är jag ganska neutral mot dom. Int 
stör dom nånting att dom finns där. Så jag har i alla fall inga negativa åsikter mot dom[...] Dom 
är nu där snällt på sidan. Så dom stör inte mig på något sätt. Fast jag noterar dom men dom är 
nu där för sig själv.” Informant 5 

”Dom (Facebook-annonser) stör mig inte lika mycket (som sponsrade händelser). Dom tycker jag 
ändå har varit där i ganska många år, har dom inte? Så dom är inte lika irriterande för dom är nu 
bara där.” Informant 6 

Informant 5 sade sig inte uppleva annonserna som störande och att hon inte hade 

några negativa åsikter om annonserna och att hon inte heller kunde komma ihåg 

varken en positiv eller negativ Facebook-annons. Samma mönster upprepades under de 

andra intervjuerna. Ingen av informanterna hade på ett märkvärdigt sätt varken en 

negativ eller positiv inställning till dem.  

Under intervjuerna märktes således att informanterna inte egentligen lägger märke till 

de annonser som förekommer på Facebook. Det innebär att resultaten är i linje med 

Hadija et als. (2012) och Kelly et als. (2010) studier som fann att användare inte bryr 

sig om reklamer på sociala nätverkstjänster och undviker reklamerna.  Följdfrågor 

användes för att förstå varför informanterna väljer att undvika annonserna. Den 

vanligaste orsaken till varför användare undviker annonser var att användarna ansåg 

att annonserna var dåligt riktade och således, som Kelly et al. (2010) fastställde, 

irrelevanta för dem.  Relevans och övriga orsaker presenteras i följande stycken.  

5.3.1.1. Relevans 

Som Kelly et al. (2010) och Hadija et al. (2012) fann var den största orsaken till att man 

undviker annonser på olika sociala medier att reklamen uppfattas som irrelevant av 

användaren. Trots att Facebook har en enorm mängd data om användarna och således 

en bättre möjlighet att skräddarsy annonser och reklam (Acquisti & Gross 2006), ansåg 

informanterna att annonserna i regel var irrelevanta för dem. Ingen av informanterna 

anmärkte på att Facebook kunde göra det bättre, utan konstaterade endast att 

reklamerna i regel är irrelevanta för dem. Största delen av informanterna var medvetna 
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om att Facebook använder sig av den information som användarna uppgivit men ansåg 

ändå att annonserna var irrelevanta. Till exempel informant 4 belyste problematiken 

med Facebook-annonser på följande sätt.  

”Som jag sade tidigare, dom är mindre, dom är statiska och dom passar inte in i mitt behov i och 
med att dom. Dom har helt enkelt inte alls varit i mitt intresse. De har varit klädesaffärer som 
inte representerar min klädsmak överhuvudtaget och dom har varit, dom har varit 
bartenderresor som kanske motsvarar nånting som jag sku ha varit intresserad av när jag var 17 
att bli bartender nånstans på Ayia Napa. Det finns inte i mitt intresse mera och konstigt nog har 
de varit helt värdelöst riktade. Dom passar inte mig. Jag vet inte. Jag har nog stateat (uppgett) 
min rätta ålder där och dom borde nog ha tillräckligt med info för att göra det riktat.” Informant 
4 

Resten av informanterna beskrev sin syn på annonserna som neutrala och att 

annonserna varit irrelevanta. Informant 8 sade att hon oftast sett reklamer på 

produkter som inte intresserat henne och liknande tankar uttrycktes även av Informant 

7. 

”För det första så är det väldigt intetsägande reklam och liksom produkter som jag 
överhuvudatget inte är intresserad av. Ja, det är sällan nånting som fångar mitt intresse. Sku det 
till exempel vara rabattkupong till Formverk så sku jag klicka på det men där e liksom hemskt 
mycket såndä matvaror eller dietpiller allt sånt här. Det är sällan nånting som man faktiskt sku 
kunna använda. Eller just Arla Ingman[…] Det är helt enkelt produkter som jag vet att alla de här 
produkterna är populära och på det sättet eftertraktade men de är inte såna som jag alls är 
intresserad av.  Jag vet inte hur dom väljer ut dom här men åtminstone så träffar dom helt fel på 
mig.” Informant 8 

”Där är nu allt från tandläkare till Hesburger och så vidare. Fast jag tycker om hamburgare så 
förstår jag inte varför det ska finnas på Facebook. Jag vinner ingenting på att se Heses reklam 
och jag tror inte dom heller vinner något av att visa den åt mig.” Informant 7 

Citatet av Informant 7 tyder på att han anser Facebook-annonser vara irrelevanta. Han 

medgav att han märkt hurudana reklamer där funnits men att han inte tycker de är 

relevanta. Förutom relevans antyder Informant 7 även på det att han är kritisk till 

Facebook som reklammedium, något som diskuteras senare i kapitlet.  

Som det tidigare nämndes visade informanterna sig ha mycket neutrala åsikter om 

Facebook-annonser, vilket berodde på att de inte lägger märke till dem. Utgående från 

informanternas svar kan det fastställas att relevans var en orsak till att informanterna 

inte lägger märke till Facebook-annonser. Det innebär att resultatet är i linje med Kelly 

et als. (2010) och Hadija et als. (2012) undersökningar.  

5.3.1.2. Negativa förväntningar 

Kelly et al. (2010) utgår ifrån att negativa förväntningar är en potentiell orsak till att 

undvika reklamer på sociala nätverkstjänster. Under intervjuerna sade ingen 

uttryckligen att de på grund av negativa förväntningar valt att ignorera reklamer. Dock 
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kunde vissa uttalanden av informanterna tyda på att man haft negativa förväntningar 

av annonserna och speciellt av att klicka på dem.  

Informant 6 hade bott i Spanien för ett år sen och hade inte ändrat sina inställningar 

efter det. Det innebär att det stod att hon fortfarande bodde i Spanien trots att hon 

flyttat tillbaka till Finland. Då informantens startsida granskades, visade sig 

majoriteten av reklamerna vara riktade enligt hennes uppgivna levnadsort. Detta 

innebar att de var annonser för spanska företag. Hon beskrev en klädreklam som hon 

såg på följande vis. 

”Nå dendär kanske för där är en klänning som är billig dessutom. Så kanske. Just såna har jag 
klickat på tidigare faktiskt. Men nångång när jag har klickat på dom så har jag kommit till nån 
spansk sida och sen tycker jag att det kanske blir jobbigt. Kanske det inte går att shippa (frakta) 
utomlands och sådär.” Informant 6 

I hennes fall bestod de negativa förväntningar av det att då största delen av annonserna 

var för kläd- och skoföretag, antog hon att det inte var någon idé med att klicka på 

annonserna, då företaget knappast levererade varor utanför Spanien. Det kunde också 

argumenteras för att Informant 6 inte noterade eller klickade på dylika reklamer på 

grund av att de var irrelevanta för hennes nuvarande bostadsort, istället för att det 

skulle ha berott på negativa förväntningar.  

En annan informant uppgav negativa förväntningar som en orsak till att hon valde att 

undvika Facebook-annonser. Som Kelly et al. (2010) påstår, kan negativa förväntningar 

bero på WOM, dvs. vad t.ex. kompisar har berättat om sina erfarenheter. Informant 3 

beskrev Facebook-annonserna som dåligt riktade och berättade om hur vissa annonser 

använder sig av ny information på ett dåligt sätt. 

5.3.1.3. Misstro mot Facebook som reklammedium och budskapet 

Som citatet av informant 7 (s. 63) anger, visade sig några informanter vara skeptiska 

eller kritiska till Facebook-annonsernas budskap och Facebook som ett reklammedium. 

Informant 7 sade att han inte förstår varför företag måste göra reklam på Facebook då 

varken han eller de vinner något på det. Även Informant 2 förhöll sig kritisk till 

Facebook-annonserna och drog paralleller till pop-up fönster på webbsidor (vilka inte 

förekommer på Facebook).  

”Jag har på nåt sätt inte en säker bild av dehär. Just så när man ska klicka på någon pop-up och 
vinna och det verkar inte vara reliabelt... Just sådär att när någo blinkar och säger att du har 
vunnit något o så, så då har man vant sig att undvika det.” Informant 2 
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Informanten jämför alltså Facebook-annonser och pop-up fönster, vilket tyder på att 

informanten inte kanske ser så stor skillnad på Facebook-annonser och annonser på 

andra webbsidor. Citatet kunde likväl placeras under negativa förväntningar då 

informanten talar om att man lärt sig från tidigare att undvika reklam. Trots det är det 

enligt skribentens tycke mera ett uttryck för misstro eller skepsis mot Facebook-

annonser och Facebook som ett reklammedium. Nyckelordet i citatet är ”reliabelt”. 

Informanten säger sig inte lita på Facebook-annonserna och deras löften. 

 Likande tankar som de av Informant 2, kom även fram då Informant 8 granskade sin 

startsida. Under intervjuns gång fanns det en kamerareklam på höger sida som 

informanten reagerade på.  

”Här på höger sida – Inte intresserad [...] jag går inte inte på sånhänt där det står ’vain tänään 
yksi euro’ för en digikamera [...] Det är inte pålitligt. Det är alltid nåt skumt med såna reklamer.” 
Informant 8 

Trots att informanten endast talar om en viss annons, kan det antas att personen även 

känner en misstro mot hela Facebook som reklammedium i och med att dylika 

”skumma” reklamer existerar. Liknande tankar uttrycktes även av Informant 6.  

”Sen är det ofta nåt sådär helt underliga erbjudanden som inte verkar så hemskt pålitliga[…] På 
höger jo, där på sidan. Så man kan tänka sådär att du får typ gratis ett par skor. Något sånt. Det 
är någo lurendrejerier.” Informant 6 

En annan aspekt som framkom under intervjuerna var den visuella aspekten av 

reklamerna. Informant 1 nämnde den visuella aspekten av reklamerna som något som 

minskade på intresset för dem. Informant 1 sade att han nu och då lade märke till 

reklamerna främst p.g.a. att reklamerna såg ”fjantiga eller löjliga ut”. 

”Nog kan jag kolla på dom nångång men oftast kollar man på dom för att dom ser sådär fjantiga 
eller löjliga ut. Till exempel nån städfirma hade nån kunnon B-fotografi eller bild som såg helt 
konstig ut och sen har det nångång varit sådär lustiga bilder […] De känns inte så seriösa.” 
Informant 1 

Informant 1:s uttalande innehåller på sätt och vis en intressant paradox i och med att 

han väljer att nu och då se på reklamer eftersom de ur ett visuellt perspektiv ser löjliga 

ut men lägger trots det inte märke till dem på grund av att denna aspekt gör att de 

verkar mindre seriösa. Informant 3 uttryckte även liknande tankar gällande den 

visuella aspekten av Facebook-annonser. Hon sade att annonserna ofta är ointressanta 

eftersom: ”på något sätt ser de ’cheap’ (billiga) ut. Dom är inte lockande på något 

sätt” [egen kursivering]. Citaten tyder alltså på det att den visuella aspekten av en 

annons spelar en stor roll.  
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5.3.1.4. Sammanfattning av undvikande av Facebook-annonser 

Som det framgår ur de tidigare exemplen, ansåg informanterna att Facebook-annonser 

generellt sett inte var viktiga för dem och lade inte vanligtvis märke till dem. Dett 

berodde främst på att de inte ansågs vara relevanta för informanterna eftersom de var 

dåligt riktade. Som Acquisti & Gross (2006)  nämner har Facebook en mängd 

information om sina användare att utnyttja för marknadsföringsändamål men enligt 

informanterna har informationen inte använts på rätt sätt då det gäller Facebook-

annonser.  

Två av informanterna uttryckte en viss misstro mot annonsernas budskap och ansåg att 

de inte verkade pålitliga. Genom det kan man anta att de även känner en viss misstro 

mot Facebook som ett reklammedium. Liknande tankar uttycktes även av Informant 7 

då han sade sig ha problem med att förstå varför reklamerna ska finnas på Facebook, 

då han inte påverkas av dem. Informanternas åsikter om Facebook-annonser var i linje 

med resultaten av Kelly et al. (2010) samt Hadija et al. (2012) i den mån att 

informanterna inte visade sig ha negativa åsikter om annonserna, utan uppgav sig 

främst undvika dem av diverse skäl. Trots följdfrågor om varför informanterna väljer 

att undvika och inte intresserar sig för annonserna på Facebook, kunde få av 

informanterna ge ett konkret svar på varför. Det tyder på att informanterna helt enkelt 

inte bryr sig om reklamerna och inte funderar på dem och hade därför svårt att besvara 

frågan. Då Facebook-annonserna diskuterades valde flera informanter att diskutera hur 

de skiljer sig från sponsrade händelser på ett positivt och negativt sätt. Informanternas 

syn på sponsrade händelser presenteras närmare i följande stycke. 

5.4. Sponsrade händelser 

Sponsrade händelser är ett relativt nytt begrepp och nytt sätt att göra reklam på 

Facebook, vilket märktes under intervjuernas gång. Få var bekanta med själva 

begreppet och hänvisade främst till ”reklamer på nyhetsflödet”. Markanta skillnader i 

åsikter mellan sponsrade händelser och Facebook-annonser upptäcktes i 

informanternas svar. Den största orsaken till det torde vara att synligheten på 

sponsrade händelser är betydligt bättre då de förekommer på nyhetsflödet. I och med 

att de sponsrade händelserna var nya var det flera informanter som inte förstod varför 

reklam nuförtiden förekommer på nyhetsflödet. 
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”Jag tycker det är jätte konstigt. Jag fattar inte varifrån de kommer. Jag trodde jag hade klickat 
på nån ruta nångång. Jag förstår inte riktigt varifrån dom kommer. Men dom har jag faktiskt 
ignorerat ganska mycket.” Informant 5 

Liknande tankar uttrycktes även av informant 8. Förutom att informanterna var 

obekanta med sponsrade händelser, sade även informant 8 vara osäker på ifall alla 

andra ser samma reklam som hon. 

”Det är bara produkter, alltså det är nya grejer som finns och det kommer det reklam på. Och jag 
vet inte hur det ser ut för andra. Får andra samma? Alltså det är de här suggested post jag tänker 
på. Jag tror de heter så.” Informant 8 

Trots att sponsrade händelser är en ny form av reklam på Facebook och vissa 

informanter sade sig inte förstå ”varifrån de kommer” och varför de förekommer på 

nyhetsflödet, var en märkbar skillnad den att flera informanter spontant talade om 

sponsrade händelser istället Facebook-annonser som funnits på Facebook i flera år. Det 

visade sig bero på den bättre synligheten och på en mera kritisk inställning till 

sponsrade händelser. Alla av informanterna var bekanta med sponsrade händelser och 

som det nämndes tidigare var endast en informant (4) allmänt positivt inställd till dem. 

Två informanter lyfte fram något positivt med sponsrade händelser, även om de annars 

hade en allmänt neutral eller aningen negativ syn på dem. En intressant paradox 

hittades i informant 3:s uttalande. Hon uttryckte oro över att mängden reklam ökat 

samt att den var skrämmande välriktad, men sade sig ändå välkomna sponsrade 

händelser. Hon menade att med hjälp av dem kunde man se vad andra människor 

tyckte, t.ex. vilka företag hennes vänner gillat och att man fick allmän information om 

företag.  

”Jag tycker nog ändå att det är en bra sak för man får ju information om vad det finns för 
produkter, vad det händer i företag[…] det kan ju vara jätte nyttigt fast det finns mycket störande 
moment med det men det ger ändå på nåt sätt mervärde för mig[…] Facebook blir ett ställe var 
du har en massa information och du får också information om företag och produkter och inte 
bara kompisarna.” Informant 3 

Som citatet ovan anger, medger informanten att sponsrade händelser kan vara något 

negativt i och med att det finns ”störande moment” men uttrycker ändå en viss 

positivitet mot reklamen. Trots en relativt positiv åsikt visade hon sig dock vara 

aningen skeptisk till integritetsskyddet på Facebook. Paradoxen framgick dock då hon 

frågades ifall hon ser sponsrade händelser mer som en bra än dålig sak tilläggde hon 

att: 

 ”Nå det beror på sen allt dehär med integritet och hur skyddat det är och hur det används [...] 
man inte vet riktigt själv som användare av Facebook vad det egentligen innebär att vara på 
Facebook.” Informant 3 
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Som det nämndes i avhandlingens problemområde, kan sponsrade händelser vara 

intressanta eftersom det kan vara svårt att skilja mellan vanliga inlägg och sponsrade 

händelser. Majoriteten av informanterna uppgav sig ändå kunna skilja mellan inlägg av 

företag eller sidor de gillat och sponsrade händelser. Det fanns dock några informanter 

som sade att de någon gång haft problem med det. Informant 4 sade att han inte alltid 

klarar av att skilja mellan dem och informant 6 uttryckte liknande åsikter.  

”Jag ser inte alltid skillnad men nu har jag börjat lägga märke till att det är sponsrad. Jag började 
fundera att varifrån de kommer när jag tyckte att jag inte hade gillat dom. För jag gillar ganska 
mycket såna som jag på riktigt vill gilla.” Informant 6 

Under intervjuerna nämnde flera informanter (2, 5, 6 och 8) att det som de lade mest 

märke till och värderade mest på nyhetsflödet var personliga bilder som användare lagt 

upp. Då sponsrade händelser alltid innehåller en bild, smälter de bättre in på 

nyhetsflödet och kan misstas för personliga bilder och meddelanden. Informant 2 sade 

att hon inte egentligen lade märke till sponsrade händelser eller reklam på Facebook 

men medgav dock att en fin bild i samband med en sponsrad händelse kan ha en 

påverkan.  

”Jag ger dom (sponsrade händelser) nog mindre uppmärksamhet än annat. Genast när man ser 
att det är nåt företag som gör reklam, så tittar jag nog mindre på dom än en bild av nån kaveri 
sin varit på resa. Men det beror nog på ifall det är ett företag som på något kan väcka ens 
intresse[…] Jag fastnar nog jätte lätt för bilder. Om det är nån snygg bild så kanske jag kollar 
det.” Informant 2 

Med ”kollar det” menade Informant 2 inte att hon skulle klicka på den sponsrade 

händelsen, utan endast att hon tittar på händelsen. Flera informanter som Informant 2 

sade sig märka de sponsrade händelserna men att de inte brukade klicka på dem. Det 

innebär att informanterna hade ett rätt likt beteende för sponsrade händelser som 

Facebook-annonser. Trots det, fanns det vissa skillnader mellan informanterna syn 

sponsrade händelser och Facebook-annonser. 

5.4.1. Undvikande av sponsrade händelser 

Som det tidigare nämndes var alla informanter bekanta med sponsrade händelser och 

medgav att trots att de såg dem, lade de inte märke till dem. Det fanns dock flera 

informanter som ansåg att sponsrade händelser var mer relevanta än de som förekom 

på den högra spalten. Som det tidigare nämndes visade sig en av informanterna 

(Informant 4) vara positivt inställd till de sponsrade händelserna medan resten hade en 

neutral eller varierande negativ syn på dem. För att illustrera undvikande av sponsrade 

händelser sade Informant 1 det följande:  
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”Jo, nog lägger jag märke till dom för dom kommer alltid där i början (på nyhetsflödet) tycker 
jag. Det brukar vara så att först kommer det en nyhet och sen typ kommer det en. Det är ju stor 
reklam[…] Dom är ju betydligt synligare dom som faktiskt kommer i din newsfeed att nog lägger 
man ju märke till dom mycket bättre men samtidigt så inte liksom, jag sku inte säga att dom 
biter på mig eller har bitit på mig. Åtminstone inte dom som jag har sett men jag har nog märkt 
dom och reagerat på dom.” Informant 1 

Informant 1 framhäver i sitt uttalande en viktig poäng, d.v.s. storleken på reklamen. 

Som det nämndes i föregående stycke, var flera informanter intresserade av bilder och 

vissa sade sig även ha problem med att skilja mellan personliga bilder och bilder som 

förekom i samband med sponsrade händelser. Informant 1 sade att de sponsrade 

händelserna inte ”bitit” på honom, något som dock kan diskuteras. Informanten kunde, 

till skillnad från flera andra informanter, nämna några sponsrade händelser han sett. 

Trots att informanten anser att reklamen inte haft någon effekt på honom, t.ex. genom 

köp eller dylikt, kunde man argumentera för att de sponsrade händelserna haft en 

effekt i form av ökad varumärkeskännedom. Informanten nämnde bl.a. Gainomax och 

kortläsaren iZettle som exempel. iZettle var något nytt för honom, vilket ledde till att 

han besökt företagets hemsida för att se vad iZettle var för en produkt. Informanten 

sade att han inte gått via den sponsrade händelsen, d.v.s. klickat på den, utan självmant 

gått in på företagets hemsida. Det tyder på att reklamen haft en effekt på honom, något 

som han själv förnekade. En annan intressant aspekt i uttalandet är det att det att han 

ogärna klickar på reklamer på Facebook och hellre besöker företagets hemsida.  

De två största orsakerna till att användare inte brydde sig om sponsrade händelser var, 

som för Facebook-annonser, att de var ointressanta (läs irrelevanta) men även att 

informanterna ansåg att det var opassande med reklam på sina nyhetsflöden. I följande 

stycken presenteras orsakerna till undvikande av sponsrade händelser i samma ordning 

som för Facebook-annonser.   

5.4.1.1. Relevans 

Relevans var, som för Facebook-annonser, en viktig faktor för undvikande av 

sponsrade händelser. Majoriteten av informanterna av den åsikten att de lade mera 

märke till sponsrade händelser än Facebook-annonser. Trots det hade flera 

informanter svårt att nämna några exempel på sponsrade händelser de sett. Flera 

informanter påstod att de sponsrade händelser som de sett saknat relevans för dem. 

”Det är samma sak som med banners tycker jag men dom kommer på mitten och är större. Jag 
kan nog int nämna nå bra exempel egentligen[…] Det har nån gång kommit nån Ray Casino-peli 
men inte intresserar de mig alls. Jag spelar inte sånt så det intresserar inte bara mig 
överhuvudtaget[…] Jag antar att dom bara är dåligt riktade.” Informant 7 
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Informant 7 tar upp ett viktigt ord i sitt uttalande, nämligen ”riktade”. Flera andra 

informanter beskrev liknande situationer där de produkter eller tjänster som 

marknadsfördes genom sponsrade händelser inte var relevanta, vilket högst antagligen 

berodde på att de inte var tillräckligt väl riktade.  

”Jag tycker att de inte har lyckats på Facebook så bra med att hitta något som är specifikt för mig 
eller något som sku intressera mig. Men nog märker man att de försöker hemskt mycket.” 
Informant 2 

”För att jag inte bryr mig helt enkelt. Det har inte kommit såndä relevanta inlägg egentligen. Jag 
tror att det antas att jag skall vara intresserad av dom men det är sällan som jag ser att jag får 
nån nytta av dom[...] Det var nån bilgrej. Jag är inte alls intresserad av bilar.” Informant 6 

”Alltså jag har faktiskt inte kollat på dom så mycket att jag sku kunna säga. Så här på rak arm… 
Nää-ä för jag förstår inte alls varifrån dom där på mitten kommer ifrån, alltså det kan vara 
dammsugarpåsar, helst skumma saker. Det kan vara liksom, va skall vi nu ta, alltså en ny slags 
grynost. Nå sånt tycker jag att jag har upplevt att det kommit.” Informant 8 

Det sista citatet av Informant 8 beskriver det intressanta med sponsrade händelser. 

Informanterna lägger märke till dem, men väljer ändå att undvika dem på grund av en 

bristande relevans. Informant 2 uttryckte liknande åsikter om en sponsrad händelse 

hon hade sett.  Det var en reklam för margarin som hon ansåg vara irrelevant för 

henne.  

Trots att majoriteten ansåg sponsrade händelser vara irrelevanta, visade det sig att flera 

informanter ansåg sponsrade händelser vara mer relevanta än Facebook-annonser. En 

orsak till att de kunde vara mer relevanta var då företag väljer att rikta reklamen åt en 

gillares vänner. Informant 8 beskrev problemet med relaterade inlägg (en form av 

sponsrade händelser) på följande vis. 

”Det var det med det här suggested post att då man tror att ’jaha vem har rekommenderat det 
här?’ men där finns aldrig nån ledtråd till det. Så man undrar att vadå ’suggested by whom?’. Det 
är liksom det stora frågetecknet där. Om där sku stå att ’den här o den här suggested that you try 
the new Arla Ingman product’.” Informant 8 

Informant 8 antyder i sitt uttalande på att sponsrade händelser kan vara missledande i 

och med att det inte alltid står att en vän rekommenderat/gillat en produkt eller ett 

företag, utan det avgörs av Facebook. Samtidigt antyder hon att sponsrade händelser i 

form av att andra vänner gillar en produkt eller en Facebook-sida har tendens att vara 

mer relevant. Dylika poänger lyftes fram av flera andra informanter (8, 5 3). 

”Nå det är lite annat för det kan man relatera till. Det är ju sådär enkel psykologi att om 10 
människor har gillat just nåt nytt företag eller nån sånhän liten firma så får man ju upp ögonen 
för det direkt. Det klickar man på. För då är det ju en sida man gillat inom Facebook och inte 
liksom ett företags hemsida.” Informant 8 

”Kanske om en kompis har likeat det så blir jag mera intresserad att ’aha vad är det här för grej?’ 
att kanske det är nånting som jag också tycker om. Sen kanske jag från början ställer in mig att 
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jag kanske också vill likea det där. Om det är nånting så kanske jag inte likear lika snabbt. Så 
kanske jag blir mera intresserad om nån annan har likeat, jo.” Informant 5 

”Jag har bara funderat att vissa såna som kaverin har gillat och att andra är såna som jag har 
gillat men inte har jag annars tänkt sådär att det är nån skillnad att dom säger att min kompis 
har gillat[...] så då vet jag vad min kompis håller med. Det kanske intresserar mig om min 
kompis har gillat.” Informant 3 

Trots en relativt negativ åsikt mot sponsrade händelser fann Informant 8 en positiv 

sponsrad händelse då hon granskade sitt nyhetsflöde. Hon såg ett nytt 

stadsplaneringsförslag i form av en sponsrad händelse och tyckte att det kan uppfattas 

som något positivt då det är relevant i form av att det är något nytt och aktuellt.  

”Här är en sånhä reklam, denhär Allas som alla gillat. Då vet man ju vad som är på gång. Det är 
positivt tycker jag och nu vet jag att Allas har en sida och det här är deras logo tydligen, lite deras 
layout och hur dom tänker[...] Nå inte är det så att ’åå dom här har likeat det att jag måste också 
göra det’ men mera såhär att ’ahaa, nu finns den här sidan’ för jag har jag menar ju läst om det 
här i tidningar men nu finns dom också officiellt på Facebook.” Informant 8 

Informant 8:s åsikter liknar lite de av Informant 3 i och med att båda poängterar att 

Facebook kan upplysa en om nya produkter eller företag och således bidra med aktuell 

information. Det innebär att ifall en reklam eller en sponsrad händelse uppfattas som 

relevant, ökar chansen för att användaren lägger mera märke till den och chansen 

minskar för att användaren väljer att undvika den.  

Trots att tre informanter tyckte att en sponsrad händelse kan vara mer relevant då en 

kompis gillat den, fanns det även motsatta åsikter om huruvida en Facebook-väns 

gillning hade någon inverkan på relevansen av den sponsrade händelsen. I och med att 

användare i medeltal har ca 190 Facebook-vänner (Anatomy of Facebook... 2011), är 

vissa vänner s.k. närmare vänner än andra. Det innebär att en gillning av en bekant 

(som är Facebook-vän) kan vara mindre värd än en sådan som gjorts av en riktigt bra 

vän. Flera informanter (2, 4, 5, 6 & 7) nämnde denna problematik under intervjuerna. 

”Det beror lite på vem. Man har så många kompisar på Facebook att det finns ju i alla åldrar och 
alla har olika intressen att det är nog inte alltid relevant för mig, men ofta nog. Kanske.” 
Informant 2 

”Jag har någo 500 kaverin så det att det står att min moster gillar det här så är ju inte alls 
aktuellt eller intressant. Så inte tycker jag egentligen att det hjälper (med att kompisar har gillat). 
Men sen om nån riktigt bra kaveri har likeat någo så då kanske.” Informant 7 

”Såna här sku jag kanske gå in och titta på om det sku vara ett företag om det sku vara en 
närmare kompis. Hon är till exempel inte nån närmare kompis. Så det spelar ganska stor roll hur 
nära kompis det är. Jag vet inte varför. Det bara är så.” Informant 5 

Informant 4 sade att de flesta han sett hade varit gillade av kompisarna men att han 

inte ”värdesätter själva liken”, utan att då något har gillats av hans kompis ”är den mera 

riktad och mera i hans smak”. Informant 6 (som var den mest negativt inställd till 
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sponsrade händelser) sade att hon inte gillade att riktandet av reklamer sker med 

förutfattade meningar om hurudan konsument och person hon är. 

”Jo, det tycker jag att är störande att om nån har likeat så kommer det till mig att den har tyckt 
att det är jätte bra. Bara för att om den tycker att det är bra så behöver jag inte tycka det är 
bra[...] Nä inte egentligen.” Informant 6 

Som det nämndes i kapitel 2, avgör Facebook vad som syns på användarnas 

nyhetsflöde utgående från EdgeRank-algoritmen (Newman 2012). Utgående från 

informanternas svar, värdesätts en kompis gillning av en reklam eller företag men 

värdet av gillningen stiger eller sjunker utgående från hur nära kompis det är fråga om.  

Informanternas värdesättning av vänners gillningar tyder på att sponsrade händelser i 

dagens läge fungerar men trots det finns det aspekter för företag att förbättra. 

Implikationerna av det diskuteras i kapitel 6. 

5.4.1.2. Negativa förväntningar 

Negativa förväntningar var inte en lika stor orsak till undvikande av sponsrade 

händelser som för Facebook-annonser. Vissa informanter antydde i sina uttalanden att 

de associerade Facebook-annonser med traditionella banners eller pop-up fönster och 

att man lärt sig att undvika dem med åren i och med att de ansågs vara opålitliga. I 

denna avhandling föreslås att en orsak till det är då sponsrade händelser är en ny form 

av reklam och skiljer sig från Facebook-annonser och traditionella banners, associeras 

sponsrade händelser inte på samma negativa sätt med banners som med Facebook-

annonser. Det enda fallet av negativa förväntningar förekom under intervjun med 

Informant 6. Hon beskrev att hon via en vän hört om hur riktandet av sponsrade 

händelser förändrats till följd av en förändring i hennes förhållandesituation. 

”Hade dom förlovat sig eller nånting och då hade genast börjat komma någo sånhä babygrejor 
och sånhänt[...] att just sånhänt att du liksom antas få ett barn när du förlovar dig, att det är 
liksom inte relevant. Att just sånhänt sku kunna störa mig någo helt otroligt (mycket).” 
Informant 6 

Som det tidigare nämnts, var Informant 6 den mest negativt inställda informanten. 

Citatet ovan kan kopplas till Kelly et als. (2010) modell på så sätt att informanten har 

negativa förväntningar av sponsrade händelser, vilket delvis beror på negativ WOM. 

För övrigt var det få informanter som visade liknande negativa förväntningar för 

sponsrade händelser som för Facebook-annonser. Det kunde bero på att sponsrade 

händelser är en ny form av reklam, medan Facebook-annonser existerat en längre tid. 

Trots det uppgav flera informanter att de ogärna och mycket sällan klickat på en reklam 

på nyhetsflödet. Det kunde tyda på att de har negativa förväntningar, men i 
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analysskedet stod det klart att det mera är en reaktion på en djupare liggande aspekt - 

Misstro mot Facebook som reklammedium. Det behandlas i följande stycke. 

5.4.1.3. Misstro mot Facebook som reklammedium och budskapet 

Som det nämndes tidigare ansåg en stor del av informanterna att sponsrade händelser 

var mer relevanta än Facebook-annonser. Trots den ökade relevansen var det 

överraskande få informanter som flera gånger hade klickat på reklamer. De uppgav sig 

registrera (läs: se) de relevanta sponsrade händelserna men valde oftast att inte klicka 

vidare. Svaret på varför de väljer att göra så är att informanterna inte anser Facebook 

som ett lämpligt reklammedium. Facebook-annonsers meddelanden och budskap 

ansågs vara opålitliga men dylika problem med budskapet av sponsrade händelser 

fanns inte i informanternas åsikter.  

Till exempel Informant 1, 6 och 7 uttryckte sin misstro mot Facebook som 

reklammedium genom att nämna att Facebook inte är ett nätverk där det fattas 

köpbeslut eller där man får idéer för vad man kunde köpa. Då Informanterna 6 och 8 

granskade sina nyhetsflöden, upplevde de samma sponsrade händelse av 

skotillverkaren Asics. Informant 2 utryckte mera en allmän skepsism mot Facebook 

som reklammedium. 

”[…] att där är nån brudklänning eller någon resa men jag sku aldrig gå via det och boka nån 
resa, utan jag sku nog söka på egen hand än att gå via nån reklam.” Informant 2 

”Men att nu här som denhär, denhär tycker jag är ganska kiva för att det är helt relevant för mig. 
Ja eller överlag. Så här att om jag sku vilja köpa ett par lenkkitossor som jag kanske lite har 
funderat på så då är det här helt okej. Men det är på riktigt så att jag har tänkt på det tidigare att 
det är inte så att jag nu började fundera på att köpa nya.” Informant 6 

”Men fast det sku vara Asics så sku jag ändå inte klicka på det för mitt intresse för någo nya Asics 
skor går liksom inte via Facebook, utan det går via Intersport då jag bestämmer mig för att köpa 
nånting. Att det är hemskt sådär, man sitter liksom inte och tänker på dehär produkterna medan 
man Facebookar. Jag gör inte det åtminstone” Informant 8 

Informant 2 var också av den åsikten att hon med åren lärt sig att undvika reklamer på 

Internet eftersom de inte är pålitliga. I citatet av Informant 1, som presenterades i kap 

5.4.1, kan liknande tankar som de av Informant 2 ses. Han sade att han som följd av en 

sponsrad händelse blivit nyfiken av företaget men trots att han såg sponsrade 

händelsen mycket ofta, valde han att inte klicka på länken. Han hade istället gått in på 

företagets hemsida via en annan sida.  
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5.4.1.4. Övriga aspekter 

Som det tidigare nämnts, var informant 4 ensam om att ha upplevt sponsrade 

händelser som något genomgående positivt. Informant 4 sade att sponsrade händelser 

varit så välriktade att de kunde göra Facebook-användningen bättre ifall det var en 

”dålig Facebook-dag”.  

Den allmänna attityden till sponsrade händelser varierade från mycket negativ (6, 7 och 

8) till neutral. Den största orsaken till bristande positivitet och genomgående 

neutralitet mot sponsrade händelser, torde ha och göra med den upplevda påträngsel 

som nämndes av vissa informanter (1, 5, 8). Även bekymmer med integritetsskyddet 

nämndes av en informant (2) och implikationerna av påträngsel diskuteras närmare i 

kapitel 5.6. 

5.4.1.5. Sammanfattning av undvikande av sponsrade händelser  

Av de åtta informanterna uppgav endast en informant (4) uppskatta de sponsrade 

händelser han sett. Två informanter (6 & 8) hade en negativ inställning till sponsrade 

händelser, medan de resterande fem (1, 2, 3, 5 & 7) hade en neutral inställning till 

sponsrade händelser. Alla informanter kände till och hade sett sponsrade händelser 

men överraskande få kunde nämna ett gott eller dåligt exempel.  

Det tyder på, som med Facebook-annonser, att informanterna egentligen inte bryr sig 

om den reklam som görs på Facebook. Det innebär att resultaten är lik de av Hadija et 

al. (2012) och Kelly et al. (2010) Trots att flera nämnde sponsrade händelser som bättre 

riktade och mera aktuella, var de överraskande neutrala mot dem. Den största bristen i 

marknadsföring genom sponsrade händelser var som med Facebook-annonserna en 

brist på relevans för informanterna. En annan viktig faktor som även framgick under 

intervjuerna var att informanterna ansåg att Facebook inte lämpar sig för reklamer. 

Speciellt nyhetsflödet ansågs vara ett olämpligt ställe för marknadsföring och reklam. 

Denna aspekt behandlas ännu vidare i kapitel 5.6. En annan aspekt som togs upp av en 

informant (3) var den förbättrade möjligheten att rikta reklam baserad på den 

information som Facebook har. Informanten nämnde det som ett bekymmer och att 

man blir osäker på ifall de utnyttjar informationen korrekt.   

Då informanternas syn på Facebook-annonser och sponsrade händelser presenterats, 

finns det skäl att sammanfatta de viktigaste skillnaderna mellan dem och således 

diskutera den tredje forskningsfrågan. Det görs i följande stycke. 
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5.4.2. Skillnader mellan sponsrade händelser och Facebook-annonser 

F3: Finns det skillnader mellan Facebook-annonser och sponsrade händelser ur 

användarnas perspektiv? 

Som de två senaste kapitlen gradvis har presenterat hade informanterna en betydligt 

mer neutral syn på Facebook-annonser än sponsrade händelser. Som informanterna 1, 

5,6 och 8 sade, var Facebook-annonserna mindre störande i och med att man vant sig 

vid dem och lärt sig att undvika den högra spalten. Informant 3 summerade sina tankar 

på följande vis. 

”Jag tycker dom som är på Newsfeeden är mera attraktiva[...] det har bara blivit så att man inte 
ens tittar på höger spalt. Liksom den far helt ’ohi’ (förbi).” Informant 3 

Citatet framkallar en intressant fråga som inte framgick ur intervjuerna. Då sponsrade 

händelser ansågs mera attraktiva och relevanta av informanterna, kan man fråga sig 

ifall det beror på att reklamen i sig är bättre än de som finns på högra sidan, eller beror 

det endast på att de är bättre placerade? Man kan anta att då nyhetsflödet är den mest 

intressanta stället på Facebook och enligt Facebook samlar de viktigaste nyheterna där, 

kan sponsrade händelser anses vara mer intressanta i och med att de undermedvetet 

blandas in och uppfattas som viktiga händelser. Ett ytterligare problem med att 

objektivt kunna urskilja sponsrade händelser och Facebook-annonser är det att då 

Facebook-annonserna finns på höger spalt kan användare undvika dem, medan 

sponsrade händelser på grund av sin positionering på nyhetsflödet kan anses vara mer 

relevanta. 

Sponsrade händelser framkallade blandade reaktioner bland informanterna. I stort sett 

var de irrelevanta för informanterna men med vissa undantag. Till exempel Informant 

8 som var negativt inställd till dem, sade att de i vissa fall kunde vara bra då man fick 

veta om något nytt företag eller projekt. Informant 4 ansåg att de sponsrade händelser 

han sett varit betydligt mera relevanta jämfört med Facebook-annonser, något som 

även stöddes av informant 2 och 3. För övrigt var den största skillnaden att sponsrade 

händelser uppfattades som mera störande i och med att de förekommer på 

nyhetsflödet. Användarna sade sig inte har något större intresse för Facebook-annonser 

i och med att de fanns ”snällt på höger” (Informant 5), ”på en erkänd reklamspalt” 

(Informant 8) och för att ”de nu bara är där”(Informant 6) 
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5.4.3. Tävlingar 

F4: Hur uppfattas gilla och dela-kampanjer på Facebook av användarna? 

Under intervjuerna frågades informanterna vad de allmänt tyckte om gilla och dela-

tävlingar som ordnas på Facebook. Dessutom presenterades informanterna med två 

exempel på tävlingar (bilaga 5) som ordnats på Facebook av två företag (Gigantti och 

Sodastream). Den förstnämnda var en tävling som sköts genom Facebooks egna 

applikation och den andra var en bild som skulle gillas och delas, vilket Facebook 

numera förbjuder.   

Som det tidigare nämndes, märktes under den första intervjun att tävlingar i form av 

gilla och dela-kampanjer minskat betydligt med tiden, vilket ledde till att även andra 

former av företagsmarknadsföring inkluderades. Alla informanter var bekanta med 

gilla och dela-tävlingar och alla informanter hade någon gång deltagit i en sådan. 

Endast en av informanterna (Informant 3) var medveten om att Facebook förbjuder 

gilla och dela-kampanjer som inte använder sig av Facebooks egna applikation men 

överraskande nog var det ingen som visade tecken på att bry sig om ifall tävlingarna var 

förbjudna av Facebook eller inte. Då det under intervjuns lopp nämndes att tävlingar 

som den av Sodastream numera förbjuds av Facebook, var informant 8:s reaktion den 

följande. 

”Varför är de (tävlingarna) förbjudna? För att de (Facebok) inte får pengar för det?” Informant 8 

Då informanterna frågades ifall de såg någon skillnad mellan kampanjerna var det tre 

informanter (3, 4 och 8) som reagerade på att Giganttis var en ”betald” kampanj medan 

resten av informanterna endast kommenterade den visuella aspekten. Endast 

informant 5 fördedrog gilla och dela-kampanjer som den av Sodastream i och med att 

den var enklare.  

”Nå jag tycker den här (Sodastream) är mycket bättre för att den ser enklare ut och tröskeln är 
mindre (för att delta) medan den här (Gigantti) ser mera invecklad ut. Jag vet inte riktigt vad jag 
ska göra här före jag har läst texten. Jär måste jag sätt in mig mer i det. I alla fall i början när jag 
aldrig likeat en sån. Jag vill att det ska gå snabbt.” Informant 5 

Informant 5 hade således inte tidigare deltagit i en tävling som sköts inom en 

applikation (Gigantti) och var obekant med hur hon skulle gå tillväga. De andra 

informanterna föredrog den av Gigantti på grund av ett antal orsaker. 

”Giganttis reklam är jätteklar. Där står någo spexin (specifikationer) och där var helt klart du 
skall gilla deras sida men här (Sodastream) måste du gilla bilden, dela den och ännu gå in på 
deras sida och dela det.” Informant 1 
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”Nå inte vet jag riktigt. Kanske den där (Gigantti) känns lite proffsigare[…] För att man vet att 
den är köpt för en massa pengar och bla, bla, bla. Sen så ger det mera förtroende för att dom på 
riktigt har något. Jag menare jag kan ju också ta en bild och skriva att ’gilla min bild och vinn det 
här’” Informant 8 

Som det framgår ur Informant 8:s uttalande var hon kritisk till ifall det verkligen delas 

ut de pris som lovas på Facebook. Informant 1 sade även att han kunde tänka sig delta i 

en tävling ifall priset skulle vara något ”riktigt bra” och ifall företaget som ordnar 

tävlingen är ett företag man kan lita på.  

”Dom är ganska vanliga men jag tycker på nåt sätt att helt för nån tid sen var det typ en sida som 
hade en tävling hette ’lotteri av en iPhone 5’ eller ’vi delar ut en iPhone 5’. Allting verkade ganska 
suspekt[…] jag tycker det ofta är såna sidor som har det här gilla och dela för att ett stort företag 
som ändå har en någorlunda bra presence och som man känner till så de behöver inte att du sku 
gilla och dela någo bilder.” Informant 1 

Ur citatet ovan kan man se att informanten tyckte att stora företag inte behöver förlita 

sig på gilla och dela-tävlingar och kan använda sig av andra metoder. Informant 8 

uttryckte liknande känslor och sade det följande om företag som ordnar gilla och dela-

tävlingar på Facebook: 

”Sen får man lite av en känsla att varför måste man hela tiden ordna lotterier. Går det dåligt för 
dom?” Informant 8 

Liknande tankar uttrycktes även av informant 7 som tyckte att tävlingar som ordnas av 

företag ”visar att de inte kan använda Facebook på rätt sätt”. Informant 5 (som var 

mest positivt inställd till tävlingar) visade sig också vara skeptisk till ifall tävlingarna 

verkligen delar ut de pris som lovas.  

”Jag tycker det är helt okej. Jag sku kanske delta mer om jag sku, eller jag är lite skeptisk till att 
om dom faktiskt delar ut någo vinster för att jag har aldrig noterat att dom sku ha skrivit att ’nu 
har vi dragit vinnarna och meddelar till vinnarna’. Men jag har aldrig varit inne på deras sidor 
och kolla det heller. Sku jag veta att dom faktiskt gör det (delar ut vinster) sku jag säkert göra 
det. Fast jag vet att det är ett marknadsföringstrick så tycker jag det är helt liksom bra.” 
Informant 5 

Det viktigaste incitamentet för att delta i tävlingar var priset. I allmänhet gällde samma 

mönster för tävlingar som för sponsrade händelser och Facebook-annonser i den mån 

att informanterna inte visade något speciellt intresse för dem. Informant 4 sade sig vara 

mycket medveten om vad tävlingarna handlar om, d.v.s. att få nya gillare och engagera 

användare, något han kallade för ”likefiske”. Han beskrev sin syn på tävlingar på 

följande sätt. 

”Den ena verkar vara sån att du måst likea deras page för att kunna vara med och vinna och 
andra är väl ’likefiske’[…] Pagelikes gör jag nästan självmant om det ska hända. Det händer nog 
inte så att du lyckas fiska dom av mig.” Informant 4 
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Största delen av användarna hade deltagit nån gång i en gilla och dela-kampanj men 

gjorde inte det mera. Flera informanter sade att deras Facebook-användning ändrats 

med tidens lopp och att de inte längre villa dela med sig allt som de höll på med. 

Informanterna belyste sina syner på detta på följande vis.  

”Jag tror inte jag nånsin har likeat och delat. För jag tycker det nästan är, på nåt sätt kanske, jag 
vill nu inte säga pinsamt men på nåt sätt känns det dumt. Jag gillar inte det att det kommer på 
Newsfeeden att ’Jag har deltagit i tävlingen’. Jag vet inte om pinsamt är rätt ord men jag tycker 
det känns lite dumt kanske att man börjar spamma andra med företagsbilder.” Informant 1 

”Jag har aldrig tyckt om såna lotteriaktiga grejer[…] Det känns lite dumt att visa upp föra andra 
att här sitter man och liksom deltar i en massa lotterier [...] Det passar inte min personlighet[...] 
varför måste man gilla allt från Teboil till Stockmann?” Informant 8 

Som det tidigare nämndes var det endast två informanter som fortfarande deltog i gilla 

och dela-tävlingar med jämna mellanrum medan resten uppgav sig inte göra det mera. 

Orsaken till att informanterna valde att inte delta i liknande tävlingar var svåra att 

identifiera. Informanterna visade lite intresse för dylika tävlingar och sade sig helt 

enkelt att de inte hade intresse för dem. Då Informant 2 frågades ifall hon deltagit i 

gilla och dela-kampanjer var hennes svar rätt lik informanternas syn på den reklam 

som förekommer på Facebook.  

”Nä. Jag måste nog säga att jag ganska ofta ignorerar ganska långt all reklam på internet. Jag har 
märkt att om man använder en sida en längre tid så lär man sig snabbt att blockera den delen där 
reklam finns.” Informant 2 

Informanterna visade sig ha mycket begränsat intresse för tävlingar på Facebook och 

det märktes även i det att endast tre informanter kunde nämna vem som ordnat en 

tävling de deltagit i. Det tyder på att varumärkeskännedomen är låg för gilla och dela-

kampanjer. Pålitligheten med tävlingarna var också ett vanligt bekymmer bland 

informanterna då flera uttryckte bekymmer gällande ifall det verkligen delas ut de 

vinster som lovas. En annan avgörande faktor för att informanterna inte deltog i 

tävlingarna var det att informanterna inte längre ville dela med sig allt och att de ville 

uppehålla en sorts personlig image av sig själva. Detta illustrerades väl i informant 1 

och 8:s uttalanden om att det var ”pinsamt” att alla andra såg vad man deltog i på 

Facebook. Dessa uttalanden kan kopplas ihop med begreppet kongruens som Taylor et 

al. (2011) talar om. Taylor et al. (2011) hävdade att människor tenderar att ha en mera 

positiv inställning till reklam av företag som de gärna associerar sig med. I 

avhandlingen fanns dock endast negativa exempel på tävlingar och att informanterna 

inte ville ge den bilden åt andra användare att de deltar i tävlingar på Facebook.  Till 

följande diskuteras den femte forskningsfrågan, d.v.s. avhandlingens syfte. 
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5.5. Kan reklam på Facebook vara värdeskapande eller värdeförstörande? 

Avslutningsvis analyseras informanternas åsikter om reklam på Facebook för att 

försöka förstå ifall reklamen i någon form kan skapa eller förstöra värde för 

användarna. På så sätt diskuteras avhandlingens syfte, d.v.s. ifall reklam eller 

marknadsföring på Facebook kan skapa eller förstöra värde i form av en förbättring 

eller försämring av användarupplevelsen.  

Som det i föregående kapitel redan framgått, var informanterna neutralt inställda till 

den reklam som förekommer på Facebook och således kan man fastställa att reklam i 

ytterst få fall eller begränsad utsträckning kan skapa värde för användarna. 

5.5.1. Värdeskapande 

Eftersom den allmänna synen på Facebook-annonser var mycket neutral och 

användare i regel undvek dem, kan begreppet värdeskapande inte appliceras på 

Facebook-annonser. Informanterna hade en mycket neutral syn på Facebook-annonser 

och analysskedet försvårades som följd av att informanterna i själva verket inte visade 

något sorts intresse för dem. Största orsaken till att Facebook-annonserna undviks var 

att de uppfattades som irrelevanta. Ett annat bekymmer var att användarna inte anser 

Facebook vara ett passande medium för reklam. Även negativa förväntningar i form av 

associationer till traditionella banners nämndes som en orsak till att Facebook-

annonser undviks och anses opålitliga. Resultaten för Facebook-annonser innebär att 

begreppet värdeskapande inte kan appliceras på dem. Det innebär med andra ord att 

Facebook-annonser i dagens läge inte kan uppfattas som värdeskapande för användare. 

Tävlingar framkallade ännu mindre reaktioner av informanterna än Facebook-

annonser. Alla informanter hade någon gång deltagit i en tävling av någon form men 

visade mycket begränsat intresse för dem i dagens läge. Av informanterna var det 

endast två informanter (3 och 5) som sade att de tidvis deltog i tävlingar. 

Informanterna visade ingen negativ attityd till Gilla och dela-kampanjer som förbjuds 

av Facebook (Sodastream i bilaga 5) och största delen av informanterna föredrog de 

som ordnas inom Facebooks egna applikation främst på grund av utseendet. De få 

informanter som ännu deltog i tävlingar på Facebook sade sig göra det då vinsten var 

relevant eller tillräckligt bra. Trots det visade ingen av informanterna ett speciellt stort 

engagemang eller intresse för tävlingar  för att de kunde anses vara värdeskapande. 
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Sponsrade händelser framkallade starkare reaktioner hos informanterna än Facebook-

annonser och tävlingar. Majoriteten av informanterna hade en neutral inställning till 

sponsrade händelser, två informanter var mycket kritiska, medan två informanter hade 

en varierande positiv inställning till dem. De enda positiva åsikterna uttrycktes av 

informant 3 och 4. Informant 3 var kritisk till reklamen som förekommer på Facebook 

och uttryckte även bekymmer för hur mycket information företag och Facebook har om 

användarna och hur det används. Trots det accepterade och välkomnade hon den 

reklam som förekom på Facebook eftersom den hjälper henne att hålla koll på vad som 

sker på marknaden. Det andra fallet av möjlig värdeskapande uttrycktes av informant 

4. Han var negativt inställd till tävlingar och sade sig inte bry sig om Facebook-

annonser men upplevde sponsrade händelser som värdeskapande. Som det tidigare 

nämnts, upplevde han att de sponsrade händelserna varit så välriktade att de kunde 

göra en ”dålig Facebook-dag” bra. Med detta menade han att då det inte händer något 

på nyhetsflödet, kan sponsrade händelser bidra honom med värde i form av reklam för 

relevanta produkter.  

”Jag har inte råd som studerande att överhuvudtaget köpa nånting och kanske till och med 
undviker jag det ibland för att jag inte ska bli frestad och köpa.” Informant 4 

Informant 4 sade sig ofta klicka på sponsrade händelser då de var relevanta för honom i 

form av t.ex. datorer, vilket bekräftar hans positiva syn på de sponsrade händelserna.  

Majoriteten av informanterna valde att undvika reklam i form av Facebook-annonser, 

sponsrade händelser och tävlingar på grund av varierande orsaker. Den mest 

avgörande faktorn för samtliga former av reklam var relevans. De reklamer som 

informanterna hade sett var mycket sällan relevanta, vilket lett till att informanterna 

undvikit dem. Ett annat stort problem är det att flera informanter uttryckte en misstro 

mot Facebook som reklammedium. Att majoriteten av informanterna valde att undvika 

Facebook-annonser och sponsrade händelser innebär att de inte kan uppfattas som 

värdeskapande.  

5.5.2. Värdeförstörande 

I och med att majoriteten av informanterna valde att undvika den reklam de såg på 

Facebook som följd av diverse orsaker är det svårt att argumentera för att 

värdeförstörande kan ske som ett resultat av reklam. Det fanns dock vissa undantag i 

informanternas svar. Informant 1, 6 och 8 uttryckte åsikter som kunde tolkas som 

potentiellt värdeförstörande. Trots att Fournier & Avery (2011) hävdar att användarna 
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numera fått utökad makt på sociala medier, stod det klart att informanterna känner sig 

maktlösa då förändringar på Facebook görs som inte uppskattas av infrormanterna. 

Både Informant 1 och 8 sade sig tycka illa om sponsrade händelser och att de inte har 

något alternativ än att acceptera förändringar som görs. 

”Nå om jag sku få välja så sku jag ta bort dom men dedär jag vet att jag inte har möjlighet att 
välja och dom är nu där ’whether I like it or not’. Jag kan deala med dom och man kan lära sig 
ganska bra att inte lägga märke till dom.” Informant 1 

”Nå det spelar väl inte egentligen så stor roll om jag accepterar den eller inte. Jag kan ju inte 
påverka det men det känns nog som om Facebook går alltmer in på det här med reklamspridning 
och att man kan köpa sig plats på andras väggar och att man kan pusha sina egan posts och just 
det här att företag kan betala för synas mera på andras väggar. Så nog skapar det ju en viss, lite 
såndän förtroendekris till Facebook.” Informant 8 

 
Som det framgår ur citaten kände sig informanterna relativt maktlösa mot de 

reklamerna som görs på Facebook. En vanlig orsak till att informanterna var negativt 

inställda till de sponsrade händelserna var det faktum att de såg nyhetsflödet som ett 

privat område och att reklamerna förstörde upplevelsen av att granska nyhetsflödet. 

Åsikterna kan kopplas till en faktor som presenterades av Taylor et al. (2011): 

Påträngsel. Taylor et al. (2011) hävdar att ju mera påträngande en reklam känns, desto 

mer försämras attityden till reklamen. Argumentet stöds i avhandlingen i och med att 

informanterna sade sig ogilla sponsrade händelser på grund av att förekom på sitt 

privata område. Det illustrerades väl av Informant 8. 

”Det blir liksom en negativ bild på nåt sätt och sen tänker man att man orkar inte ens läsa alla 
andras posts för där e så mycket reklam. Det är liksom när det är blandat på ett sådär finurligt 
sätt så sen slutar det med att jag blir helt ointresserad av min newsfeed när där är så mycket 
reklam. Och det var det här just, för ett år sen eller ett halvt år sen, och det var just en stor 
förändring att det börja komma sånhän sponsored by posts (inlägg) bland ens kompisars bilder 
och statusar. Det kändes sådär ’äh man orkar inte mera läsa det’. Och därför har jag inte haft så 
bra koll på det. Men att det där till höger så är ju helt erkänt en reklamspalt så det är en helt 
annan grej.” Informant 8 

”Alltså jag ser Facebook som min personliga profil och sen när företag kommer o kör reklam på 
min profil så inte tycker jag egentligen om det. Det är nu sak samma om jag gillar det eller inte 
för att den finns nu ändå där. Så jag sku välja bort dom om jag sku kunna men jag kan nog leva 
med dom.” Informant 1 

Informant 8 säger att hennes Facebook-användning ändrats som ett resultat av den 

ökade mängden av reklam på nyhetsflödet. Hon beklagade även att nyhetsflödet 

numera domineras av länkar till tidningsartiklar istället för personliga uppdateringar 

som det tidigare var. Även Informant 6 hade liknande åsikter i den mån att hon 

beklagade att ”det inte händer något där mera” och att hon endast får irrelevant reklam 

på sitt nyhetsflöde. 
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”Nå jag tycker att människor inte mera sätter någo intressant. Det händer liksom inte. Det 
kommer bara såndä artiklar eller sånhäna och bara massa reklam[…] Dom här när där just, där 
är inget intressant tycker jag mera på Facebook. Jo för jag lisom bryr int mig om dom. Jag blir 
liksom irriterad. Just sånhä tävlingar att du kan vinna nån t-skjorta. Det är liksom orelevant. 
Åtminstone för mig. Det kanske irriterar mig mest som en förändring. Sen igen då när man nu 
hade Facebook när det bara var en massa spel och olika vem som gilla hit och dit. Inte var det 
heller nån point (poäng) men då var det nytt så då kanske man inte tänkte på det.” Informant 6 

”Det har inte kommit såndä relevanta inlägg egentligen. Jag tror att det antas att jag skall vara 
intresserad av dom men det är sällan som ser jag att jag får nån nytta av[…] Men att såndänt som 
man liksom skall troka (säljas) på, när annars också trokas på överallt, så blir det liksom sådär 
att man får panik av det.” Informant 6 

Informant 6 och 8 var således de mest negativa av alla informanter men informant 1 

och 5 uttryckte oro för utvecklingen på Facebook och det att mängden reklam på 

nyhetsflödet ökat. Informant 5 ansåg att Facebook i dagens läge var okej men en viss 

oro märktes i hennes åsikter.  

”Jag tycker dom på min newsfeed stör mig mera för jag tycker min newsfeed skall vara min 
privata, eller att där skall komma bara vad mina kompisar har gjort. Och sen tycker jag inte där 
skall komma nåt annat och då tycker jag det är lite störande när dom kommer där […] Jag är helt 
nöjd jo. Eller hoppas det inte kommer mer och mer på Newsfeeden (nyhetsflödet) för att om det 
kommer så då tycker jag inte den är mera det samma som den nångång har varit, att det skall 
komma kompisars updates där. Men som den nu är så är den helt bra.” Informant 5 

 
Som det klart framgår ur citaten var Informant 6 och 8 de mest negativt inställda till 

sponsrade händelser och båda informanterna sade att deras användning av Facebook 

minskat med åren och speciellt som ett resultat av de förändringar som skett på 

Facebook. Informant 6 ansåg att Facebook inte var lika intressant som tidigare då 

mängden personliga inlägg minskat och sponsrade händelser ökat. Hon använde trots 

allt Facebook dagligen men hävdade att nyhetsflödets värde sjunkit och att hon inte 

längre hade ett likadant intresse för att se vad som pågår där. Informant 8 beklagade 

även nyhetsflödets utveckling och var av den åsikten att nyhetsflödet numera blivit ett 

”reklamplank” för människors åsikter i form av delade tidningsartiklar. Hon drog 

paralleller till andra sociala nätverkstjänster som Instagram och Pinterest och lyfte 

fram det faktum att reklammängden var betydligt mindre på dem än vad de i skrivande 

stund är på Facebook. 

”Ja, att det är mera störande och mindre okej men nog förstår jag ju att det måste finnas reklam 
nånstans eller det sku vara ganska svårt att skapa en såndän jättegrej utan reklam. Men då finns 
den alltså där men alltså, det är ganska sneaky (lömskt) att sätta in det så att man tror att man 
har nånting med det att göra direkt alltså. Men att ha det på två ställen, det tycker jag är ganska 
fräckt alltså. Jag tror att det bara skapar negativa känslor hos de flesta det här att reklamen kom 
in där bland personliga posts.” Informant 8 

”Nå till den utsträckningen nog att det känns tråkigt att kolla vad andra gör när var femte grej 
kan vara en reklam. Så då tänker man att jag behöver inte veta vad andra gör. Det med 
Instagram att det bara är bilder sida upp och sida ner, folks privata bilder, där är ingenting som 
stör. Det gör att man en längre tid orkar scrolla ner där men sku det komma reklamer på 
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instagram också så sku man ju bli tokig. Nå inte blir jag nu tokig men jag blir nog störd av det. 
Kanske mycket för att den inte känns lika personlig mera.” Informant 8 

Som citaten i detta kapitel bevisar var den största värdeförstörande faktorn, även 

använd av Taylor et al. (2011), påträngsel. Informanterna visade inget betydande 

tecken på att sponsrade händelser skulle ha haft en negativ effekt på den privaträttsliga 

faktorn av Taylor et al. (2011), utan den klart vanligaste faktorn var påträngsel. Fyra 

informanter (1, 5, 6 och 8) nämnde påträngsel som en värdeförstörande faktor men 

endast Informant 6 och 8 visade tecken på att värdeförstörande redan skett i form av en 

förändring i användarupplevelsen. Informant 1 sade sig ”kunna leva med” sponsrade 

händelser och acceptera dem. Informant 5 tyckte inte om utvecklingen att sponsrade 

händelser började ta över nyhetsflödet men var trots allt nöjd med nyhetsflödets 

utseende i dagens läge. Det innebär att man inte kan tala om att värde skulle ha 

förstörts för Informant 1 och 5, men uttalandena tyder på ett potentiellt 

värdeförstörande.  Det innebär att ifall Facebook fortsätter på samma sätt som tidigare 

och t.ex. ökar mängden sponsrade händelser på användarnas nyhetsflöden, kan 

värdeförstörande ske i form av påträngsel. Detta kan i sin tur leda till, som i fallen med 

Informant 6 och 8, ett förminskat intresse för nyhetsflödet och Facebook. Till följande 

sammanfattas avhandlingens resultat i avhandlingens sista kapitel. 
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6 SLUTDISKUSSION  

I denna del av avhandlingen sammanfattas resultaten och forskningsfrågorna besvaras. 

Därefter diskuteras möjliga implikationer för företag och kapitlet avslutas med förslag 

för fortsatt forskning och en diskussion om avhandlingens styrkor och svagheter.  

6.1. Sammanfattning av avhandlingens resultat 

Då resultaten sammanfattas finns det orsak att upprepa avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor. Syftet med avhandlingen är att förstå ifall reklam kan uppfattas som 

värdeskapande eller värdeförstörande i form av en förbättring eller försämring av 

användarupplevelsen. Forskningsfrågorna besvaras i detta stycke. 

F1: Vad uppfattas som marknadsföring och reklam av användare på Facebook? 

De vanligaste svaren för vad som uppfattas som marknadsföring på Facebook var 

Facebook-annonser. Sponsrade händelser nämndes även av flera informanter men inte 

i lika lång utsträckning som Facebook-annonser, vilket torde bero på att de 

representerar ett nytt sätt att göra reklam. Andra former av marknadsföring som 

nämndes av informanterna var evenemang, statusuppdateringar och inlägg av företag. 

Inlägg delade av företag som användarna gillat nämndes med det undantaget att det 

var något informanterna accepterade, i och med att de valt att gilla företaget och att få 

information av företaget. Det kan tyda på att användarna är färdiga att expandera sin 

vänskapskrets på Facebook så att den även inkluderar företag. Företag ska dock vara 

måna om att inte dela inlägg för ofta i och med att det kan uppfattas som störande av 

användare. 

F2: Undviker användare den reklam som förekommer på Facebook och i så fall 

varför? 

Informanterna hade en mycket neutral syn på Facebook-annonser och visade ett 

begränsat intresse för dem. Detta berodde på att informanterna med tidens lopp hade 

lärt sig att undvika Facebook-annonser och den högra spalten av startsidan. Orsakerna 

till att informanterna väljer att undvika Facebook-annonser är i linje med modellen av 

Kelly et al. (2010). Den mest avgörande orsaken var relevans, d.v.s. att informanterna 

undviker Facebook-annonser eftersom de anses vara irrelevanta. Informanterna visade 

sig ha negativa förväntningar mot Facebook-annonser delvis p.g.a. associationer till 
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traditionella banners som hittas på andra internetsidor. Ur informanternas svar kunde 

en annan avgörande faktor hittas. Informanterna visade inte enbart en misstro mot 

Facebook-annonsernas budskap men även en skepsis mot Facebook som ett 

reklammedium. Informanterna var av den åsikten att produkter eller tjänster som de 

hittar på Facebook inte leder till köp och att köpbeslut fattas i butiker eller nätbutiker 

och inte på Facebook.  

Informanterna uppgav sig se sponsrade händelser i och med att de förekommer på 

nyhetsflödet, där majoriteten av tiden på Facebook tillbringas. Trots att informanterna 

såg sponsrade händelser valde de ändå att undvika dem. Ett tecken på detta var att få 

informanter kunde nämna en minnesvärd (positiv eller negativ) sponsrad händelse. 

Det tyder på samma sätt som med Facebook-annonser på en låg varumärkeskännedom. 

Lik Facebook-annonser uppgav sig informanterna undvika sponsrade händelser främst 

på grund av en bristande relevans och en misstro mot Facebook som ett 

reklammedium. Negativa förväntningar existerade inte till en lika lång utsträckning för 

sponsrade händelser som för Facebook-annonser. Detta torde bero på att de 

representerar en ny form av reklam.  

F3: Finns det skillnader mellan Facebook-annonser och sponsrade händelser ur 

användarnas perspektiv? 

Den största skillnaden var att användarna uppfattade sponsrade händelser som mera 

störande än Facebook-annonser. Trots att Facebook-annonser var mindre relevanta än 

sponsrade händelser hade användarna en mindre negativ syn på dem. Det berodde 

främst på att sponsrade händelser förekommer på nyhetsflödet, något som ansågs vara 

opassande av fyra informanter. Eftersom åsikter är subjektiva är det omöjligt att veta 

hur mycket informanternas åsikter påverkas med tidens lopp. Facebook-annonser har 

funnits en längre tid och har accepterats av informanterna som en del av startsidan, 

medan sponsrade händelser är något nytt. Det kan innebära att informanterna efter en 

tid kommer att acceptera sponsrade händelser eller fortsätta att tycka illa om dem. 

Möjliga företagsimplikationer diskuteras i kapitel 6.2. 

Trots den negativa synen på sponsrade händelser beskrevs de som mer relevanta än 

Facebook-annonser. Det torde vara ett tecken på att sponsrade händelser i sin 

nuvarande form delvis fungerar i och med att de organiskt uppenbarar sig på 

nyhetsflödet för vissa användare, då de enligt Facebooks algoritm anses vara aktuella 

eller relevanta för dem.  
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F4: Hur uppfattas gilla och dela-kampanjer på Facebook av användare? 

Intresset för tävlingar bland informanterna var mycket låg. Endast två informanter 

sade sig delta i tävlingar med jämna mellanrum ifall tävlingen var relevant och vinsten 

tillräckligt bra. Största delen av informanterna deltog inte längre i tävlingar och sade 

sig inte intressera sig för dem. Informanterna sade sig inte bry ifall tävlingen 

godkändes av Facebook (Gigantti) eller var förbjuden (Sodastream) men påpekade 

dock att den som ordnades innanför Facebooks egna applikation såg bättre och mera 

pålitlig ut. 

Informanterna uttryckte även en viss misstro mot tävlingarna i den form av att de var 

osäkra på ifall priserna som utlovades verkligen delades ut. Detta försvåras av 

Facebook eftersom de förbjuder företag att meddela vinnarna på sina Facebook-sidor. 

Vissa informanter (1 och 8) antydde även att framgångsrika företag inte behöver ordna 

gilla och dela-tävlingar som förbjuds av Facebook och att de även kan ge ett negativt 

intryck av företaget. Ett exempel på det var då Informant 8 sade att hon börjar undra 

ifall det går dåligt för ett företag då de ordnar gilla och dela-kampanjer. Majoriteten av 

informanterna sade sig inte störas av gilla och dela-kampanjer men även här fanns 

undantag. Två informanter sade sig bli störda av dem och att det mest reflekterades 

negativt på företaget än på användaren som delar innehållet. Det innebär att 

Gummessons (2004) nätverkssyn inte är fullständigt applicerbar för avhandligen. Ur 

intervjuerna kan det fastställas att informanterna inte representerar ett kundsegment 

som företag ska försöka nå med dylika kampanjer. 

F5: Kan den reklam som görs på Facebook vara värdeskapande eller 

värdeförstörande i form av en förbättring eller en försämring av 

användarupplevelsen? 

I och med att informanterna hade så neutrala och intetsägande åsikter om reklam och 

marknadsföring på Facebook, försvårades intervjuerna och analysskedet i 

avhandlingen. Endast ett fall fanns där det kunde argumenteras för att reklam kunde 

vara värdeskapande och således är det svårt att hävda att den reklam som förekommer 

på Facebook i skrivande stund kan klassas som värdeskapande. En informant ansåg att 

sponsrade händelser kunde göra Facebook-användningen bättre då sponsrade 

händelserna var för honom relevanta och på så sätt kan det hävdas att ifall relevansen 

ökar på sponsrade händelser, ökar även chansen för eventuellt skapande av värde.  
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I avhandlingens analys framgick det att sponsrade händelser kan förstöra värde för 

användaren. Förutom att de sponsrade händelserna saknade relevans ansåg två 

informanter att deras nyhetsflöde blivit ointressant som följd av den ökade mängden 

reklam. Informanterna ansåg att nyhetsflödet var ett privat område som förstörts som 

följd av att sponsrade händelser tagit en för stor del av det. Denna faktor kallade Taylor 

et al. (2011) påträngsel och var i denna undersökning den mest avgörande faktorn för 

värdeförstörande. Den ökade mängden av sponsrade händelser ledde till en försämrad 

användarupplevelse och en minskad användning av Facebook för två informanter. 

Även två andra informanter nämnde påträngsel som en avgörande faktor men hade 

inte en tillräckligt negativ syn på sponsrade händelser för att de kunde klassas som 

värdeförstörande. En summerande figur presenterar hur en reklam i form av sponsrade 

händelser kan leda till värdeförstörande och värdeskapande.  

 

Figur 7 Värdeförstörande och värdeskapande på Facebook 

Figur 7 illustrerar hur ett företag skapar en reklam på Facebook som sedan syns för en 

användare (se: konsument) som följd av en sponsrad händelse. Ifall konsumenten inte 

fullständigt undviker reklamen skapar konsumenten en positiv eller negativ 

uppfattning om den sponsrade händelsen. Om konsumenten anser den vara relevant 

till den utsträckningen att den förbättrar användarupplevelsen (som för Informant 4), 

kan det leda till att den skapar värde för konsumenten. Ifall konsumenten upplever den 

sponsrade händelsen som negativ då den är irrelevant för konsumenten eller känns 

påträngande, kan det leda till värdeförstörande. Värdeförstörande kan resultera i 

minskat intresse och användning av Facebook. Att en sponsrad händelse kan ha en 

negativ inverkan på användarna innebär en mängd implikationer för företag. De 

presenteras i följande stycke. 
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6.2. Företagsimplikationer 

Avhandlingens resultat innehåller flera intressanta implikationer för företag. Då alla 

informanter uppgav sig undvika Facebook-annonser, finns det skäl att uppmana 

företag att noggrant överväga ifall Facebook-annonser är ett bra investeringsalternativ. 

Informanternas associationer med banners från andra Internetssidor tyder även på att 

Facebook-annonser har ett existerande problem med pålitligheten av annonserna. Det 

som undersökningen dock bevisade var att informanterna inte tycker illa om Facebook-

annonser, vilket innebär att företagets varumärke inte åtminstone lider av reklamer i 

form av Facebook-annonser. 

Den andra implikationen gäller sponsrade händelser. Det faktum att endast en av 

informanterna hade en positiv syn på sponsrade händelser tyder på att de i skrivande 

stund inte lyckats skräddarsys för majoriteten av Facebook-användarna. Av de åtta 

informanterna sade två informanter att de minskat på sin Facebook-användning som 

följd av den ökade mängden reklam och framförallt sponsrade händelser uppfattades 

som påträngande. Majoriteten hade en neutral syn på dem, vilket tyder på att det ännu 

existerar en förståelse för sponsrade händelser. I skrivande stund är det svårt att avgöra 

vad värdeförstörande kan ha för en effekt på användarna och vad det resulterar i för 

Facebook. Facebook måste försöka hitta en väg att få in reklamintäkter utan att förstöra 

användarupplevelsen.  

Trots att sponsrade händelser hade en negativ effekt på användarupplevelsen på 

Facebook, ansåg flera informanter att sponsrade händelser var mer relevanta än 

Facebook-annonser. Det innebär att Facebook trots allt delvis har lyckats med 

relevansen av sponsrade händelser. Den tredje implikationen är att sponsrade 

händelser är och kan bli en mycket effektiv marknadsföringsform så länge som 

användarna inte upplever sponsrade händelserna som irrelevanta eller påträngande. 

En orsak till att informanterna upplevde sponsrade händelser och Facebook-annonser 

som irrelevanta kan bero på att informanterna sade sig vara försiktigare med att dela 

för mycket information om sig själva. Då majoriteten av informanterna sade sig vara 

passiva användare och att de inte delade med sig innehåll och information på samma 

sätt som tidigare, innebär det att annonsörerna kan ha svårigheter med att rikta sin 

reklam till de rätta användarna.  



 

 

88 

6.3. Kritik mot studien och förslag för fortsatt forskning 

Kvalitativa metoders reliabilitet är svårare att fastslå än reliabiliteten av kvantitativa 

studier. Reliabilitet innebär hur väl liknande resultat kan uppnås av en annan forskare 

med hjälp av samma verktyg och metod vid en annan tidpunkt. I och med att Facebook 

kontinuerligt förändras, är det svårt att säga hur resultaten skulle se ut t.ex. ifall samma 

undersökning skulle genomföras ett år senare. Då attityder dessutom är subjektiva och 

dynamiska, kan informanternas syn på reklam på Facebook förändras negativt eller 

positivt i framtiden. Silverman (2011) nämner att kvalitativa undersökningars 

reliabilitet kan förbättras genom att göra undersökningen transparent, något som 

metodkapitlet i denna avhandling strävat efter. En undersöknings reliabilitet förstärks 

ytterligare av anteckningar och transkribering av intervjuer, vilket gjordes under och 

efter intervjuerna. 

Validiteten av en studie bekymrar sig främst över huruvida resultaten av en studie kan 

anpassas på det verkliga livet. Ett exempel är att informanternas svar representerar 

deras riktiga åsikter och hur de i verkligheten beter sig (Silverman 2011). Således liknar 

validitet till en viss grad det som Spiggle (1994) kallar tillförlitlighet.  Patton (2002) 

nämner att det inte existerar några exakta mått för validiteten av en kvalitativ studie 

och poängterar att ansvaret i slutändan ligger hos forskaren för att se till att resultaten 

reflekterar det som den ämnar undersöka. I denna avhandling har det strävats till att 

presentera för avhandlingen relevanta resultat i hopp om att besvara syftet och 

forskningsfrågorna.  

Som det nämndes i avhandlingens metodkapitel (kapitel 4) är generaliserbarheten av 

kvalitativa studier låg. Då denna avhandlings resultat baserar sig på åtta ostrukturerade 

intervjuer, kan resultaten inte generaliseras på en större grupp människor. Trots att en 

mättnad uppnåddes redan vid den sjätte intervjun, kunde avvikande informanter ha 

hittats ifall en större mängd intervjuer hade gjorts. En annan svaghet med studien är 

det att då åsikter är subjektiva kan informanternas åsikter ändras med tiden, vilket 

innebär att informanternas åsikter kan se annorlunda ut efter en tid. Eftersom 

Facebook ändrar på sina användarvillkor och utseende kan det betyda att Facebook kan 

se mycket annorlunda ut i framtiden. Det kan resultera i att resultaten av denna 

avhandling i framtiden kan sakna relevans. Den sista kritiken som riktas mot studien är 

det faktum att kvalitativa undersökningsmetoder är subjektiva och då skribenten 

analyserar resultaten är en fullständig neutralitet ofta omöjlig. Trots det har analysen 

för avhandlingen gjorts med tanke på det och en så neutral analys som möjligt har 
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eftersträvats. Utgående från kritiken mot avhandlingen görs fyra förslag för eventuell 

fortsatt forskning.  

Det första förslaget berör generaliserbarheten av resultaten.  En potentiell framtida 

forskning kunde undersöka användarnas syn på sponsrade händelser och reklam 

genom en kvantitativ undersökning för att bekräfta eller förkasta de resultat som denna 

avhandling producerat.  

Eftersom attityder är subjektiva och förändras med tiden, föreslås det att en liknande 

studie görs efter en tid för att undersöka ifall användarnas syn på reklam och speciellt 

sponsrade händelser har förändrats. Eftersom flera informanter sade sig ha vant sig vid 

Facebook-annonser med tiden, kan det vara intressant att se ifall en liknande acceptans 

av sponsrade händelser sker i framtiden.  

Ett annat förslag för fortsatt forskning kunde vara att undersöka användarnas syn på 

reklam på Facebook under en längre tidsperiod. Det kunde göras genom att intervjua 

samma informanter flera gånger under loppet av en tid för att se hur deras syn på 

reklam på Facebook förändrats och ifall deras användning också gjort det. Då 

avhandlingens informanter var mellan 23 och 26 år gamla, kunde det vara intressant 

att göra en liknande studie med personer som tillhör en yngre åldergrupp eller äldre 

åldersgrupp för att se ifall de ser annorlunda på reklam på Facebook. 

Det sista förslaget för fortsatt forskning är att intervjua personer som valt att lämna 

Facebook. Målet med det kunde vara att undersöka ifall någon av dem valt att ta bort 

sin Facebook-profil som följd av den ökade mängden reklam. Eftersom ett 

urvalskriterium i denna avhandling är att informanterna är regelbundna Facebook-

användare, kan det inte argumenteras för att värdeförstörande reklam på Facebook kan 

leda till att användarna väljer att fullständigt sluta använda Facebook. 
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APPENDIX 3 RED BULLS GAMLA FACEBOOK-SIDA 
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APPENDIX 4 GILLA OCH DELA  
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APPENDIX 5 GIGANTTI OCH SODASTREAM 
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APPENDIX 6 INTERVJUGUIDE 

1. Om du börjar med att beskriva hur mycket du använder Facebook och för vad? 

2. Om du föreställer dig din startsida, vad ser du som de viktigaste delarna av den? 

Varför tycker du så? 

3. Hur tycker du att Facebook förändrats med tiden? Kan du nämna några bra 

eller dåliga förändringar? Varför var de bra/dåliga? 

4. Vad tycker du allmänt om reklam på Facebook? 

5. Vad anser du vara reklam och marknadsföring på Facebook? 

6. Vad tycker du om Facebook-annonser? Berätta lite om vad du tycker om dem 

och ifall du kommer ihåg något bra eller dåligt exempel.  

7. Vad tycker du om sponsrade händelser, d.v.s reklamer på ditt nyhetsflöde? 

Skiljer du mellan sponsrade händelser och vanliga statusar? 

8. Tävlingar: exempel, skillnader, åsikter.  

9. Har du upplevt några störande eller bra sponsrade händelser?  

Tack. 

 


