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Sammandrag: 

Internet växer hela tiden i sin popularitet och nya marknadsföringspraxis utvecklas 

konstant. Facebook har ca en miljard användare och kan därför visa vägen för vilka 

marknadsföringssätt som är lyckade och mindre lyckade i sociala medier. 

Facebook har relativt nyligen lanserat sponsorerade händelser och marknadsförda 

inlägg som går ut på att skicka reklam till vännerna till en person som gillat en 

produktsida i något skede av sin Facebook-historia. Gillarens foto och namn visas följd 

av en relaterad reklam. Facebook anser att detta är word-of-mouth-kommunikation. 

All teori om WOM och eWOM grundar sig dock på att delningen av material är en 

frivillig process ur konsumentens sida. Det är därför klart att man inte automatiskt 

kan anta att mottagaren uppfattar denna typ av inlägg som eWOM, utan snarare som 

en reklamtyp. Attityden till en reklam påverkar attityden till varumärket och 

köpavsikten. Syftet med denna avhandling är att undersöka hurudana attityder 

konsumenten har till eWOM som sprids i konsumentens namn av företag på 

Facebook, samt dess påverkan på attityden till varumärket, köpavsikten och attityden 

till mediet (Facebook). 

Intervju- och enkätresultaten visar att attityderna till reklamsättet är allmänt negativa. 

Personer med negativ attityd anser att reklamsättet påverkar deras köpavsikt 

negativare än personer med neutral attityd. Ytterligare har personer med negativ 

attityd till reklamsättet en negativare attityd till både varumärket och Facebook än 

personer med neutral attityd till reklamsättet. Köpavsikten och attityden till 

varumärket påverkades i största delen av fallen negativt eller inte alls av reklamsättet. 

Nyckelord: Attityder, köpavsikt, Facebook-marknadsföring, eWOM 
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1 Introduktion 
 
Under de senaste åren har ett stort intresse riktats mot marknadsföring på internet och 

sociala medier. Eftersom konsumenterna börjat spendera allt mera tid på internet har 

också marknadsförarna hittat sin väg dit och nya internetmarknadsföringspraxis blir hela 

tiden utvecklade.  

 

Det är allmänt accepterat att word-of-mouth-kommunikation (WOM, konsumenternas 

utbytande av positiva, neutrala eller negativa service- eller produkterfarenhet) i en hög 

grad påverkar företagets image samt konsumentens köpbeslut. Eftersom konsumenterna 

spenderar mycket tid på internet, både för att få underhållning och för 

informationsletande, är det också logiskt att mycket elektronisk word-of-mouth 

(eWOM) äger rum. Sociala nätverkssidor, där konsumenter kommunicerar med sina 

vänner, har vuxit kraftigt i sin popularitet under de senaste tio åren. Sociala 

nätverkssidor har därmed också blivit ett stort intressemoment för marknadsförare. 

Facebook är en av de största sociala nätverkssidorna, och kan därför visa vägen för 

vilka marknadsföringssätt som är lönsamma i denna miljö. Ett av Facebooks nyaste 

marknadsföringsätt är att använda sig av sponsorerad word-of-mouth. Då en person 

gillar en produktsida (se bilaga 2 och bilaga 8 för exempel på produktsida) på Facebook 

kan detta meddelas i gillarens vänners nyhetsflöden (se bilaga 6 för att se nyhetsflöde) i 

form av en händelse (se bilaga 7 och bilaga 9 för exempel på händelser), vilket kan ses 

som en form av elektronisk word-of-mouth. Genom att betala kan företag byta ut stället 

och frekvensen på händelsen som informerar vännerna att en gillare gillat en sida, vilket 

annars skulle ha kommit upp som en engångshändelse i vännernas nyhetsflöde. Nu kan 

händelsen visas flera gånger på mera synliga platser, t.ex. vid andra reklamer vid sidan 

av nyhetsflödet (se bilaga 4 och 5 för exempel på reklamer vid sidan av nyhetsflödet), 

eller högre upp i nyhetsflödet. Dessutom har det blivit vanligt med såkallade 

marknadsförda inlägg, vilket innebär att produktsidor skickar information om att en 

eller flera av en konsuments vänner gillar deras sida, och i samband med denna 

sponsorerade information sänds en ofta lång relaterad reklam (se bilaga 3 för denna typ 

av reklam) Reklamtypen där företagen delar eWOM i konsumenters namn är relativt ny 

och är därför fortfarande ett outforskat ämne med många öppna frågor. 
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1.1 Problemområde 
 
Ett vägande mål med all reklam är att påverka och skapa attityder (Ranjbarian, Fathi & 

Lari 2011). Attityden till en reklam påverkar attityden till varumärket i reklamen (Wahid & 

Ahmed 2011; Ranjbarian, Fathi & Lari 2011; Mitchell & Olson 1981). Attityden till en 

reklam påverkar också köpavsikten för produkten i reklamen (Wahid & Ahmed 2011). 

För att företagen med hjälp av reklam skall skapa positivare attityder till sitt varumärke 

och påverka köpavsikten på ett positivt sätt, är det alltså viktigt att konsumenterna har 

positiva attityder till företagets reklam. Positiv elektronisk word-of-mouth-

kommunikation mellan konsumenter kan ha mycket liknande positiva följder för 

företaget som positiva attityder till företagets reklam har. eWOM är en mycket viktig 

påverkare då personer gör sina köpbeslut (Chan & Ngai 2011). En studie visar att 

eWOM påverkar både köpavsikten och företagets image (Jalilvand & Samiei 2012). Ur 

ett företags synvinkel är det alltså mycket önskvärt att konsumenterna delar positiv 

eWOM om företaget. 

 

Facebook är en social nätverkssida som har ca en miljard användare (checkfacebook 

2013). I jämförelse med andra sociala nätverkssidor (t.ex. Twitter), är Facebook 

användare ofta starkare bundna till varandra eftersom Facebook vänner ofta känt 

varandra före de blev vänner på Facebook (Xie & Kukla 2012). Facebooks mission är 

att ”Ge mänskor makten att dela och göra världen mera öppen och ansluten” (Facebook 

2011a:2). Då användarna gillar en sida på Facebook med ”gillar” knappen, kan deras 

vänner informeras om att de gillar det ifrågavarande företaget, produkten eller servicen 

(O’Brien & Torres 2012). Denna händelse kan anses vara en form av eWOM (Facebook 

2011 b). 

 

År 2011 skapade Facebook ”sponsorerade händelser” (Costine, 2011). Detta innebär att 

företag kan marknadsföra händelser som har att göra med deras produktsida på 

Facebook. Företaget kan bl.a. marknadsföra händelsen att någon gillat deras 

produktsida. Den marknadsförda händelsen får en bättre synlighet högre upp i gillarens 

vänners nyhetsflöde, eller bland alla andra Facebookreklamer vid sidan av nyhetsflödet 
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(Facebook 2011a; 2011b). Marknadsförda inlägg är ett relaterat relativt nytt 

marknadsföringssätt. Då företagen använder sig av marknadsförda inlägg kan personer 

som gillar sidan och deras vänner få se inlägg och reklamer gjorda av företaget. 

Gillarnas vänner skulle annars inte ha sett dessa inlägg överhuvudtaget, och för gillarna 

visas inläggen högre upp i nyhetsflödet än det skulle ha gjort om de inte marknadsförts. 

Gillarens foto och namn visas i samband med reklamen eller inlägget i gillarens vänners 

nyhetsflöden (Facebook, 2013 a;2013 b). Facebook själv talar om dessa typer av 

marknadsföring som ett sätt att få upp word-of-mouth-rekommendationer och ett sätt att 

tillåta sina gillare att hjälpa sina vänner upptäcka varumärken (Facebook 2011 a; 

Facebook 2011 b).  

 

Om användare skulle uppfatta dessa reklamer som ren eWOM skulle det som tidigare 

konstateras ha positiva följder för företaget (Jalilvand & Samiei 2012).  Teorin om 

eWOM bygger dock helt och håller på att delandet är en frivillig process och behandlar 

bl.a. orsaker till varför en person väljer att dela, eller väljer att låta bli att dela saker på 

t.ex. sociala nätverkssidor (t.ex. Chu, 2011; Chatterjee 2011; Xie & Kukla 2012; Ho & 

Dempsey 2010). Dåliga rekommendationer kan påverka rekommenderarens sociala 

anseende. Om det kommer fram att rekommendationen varit dålig eller motiverad av 

pengar, kan rekommenderaren lätt få en stämpel som en spammare eller en person som 

säljer ut sig själv (Chatterjee 2011). Enligt Chu (2011) vill personer ofta inte skicka 

vidare viral marknadsföring till sina vänner. Detta beror åtminstone delvis på att 

Facebook-användare kan känna att reklam är inkräktande som blivit skickad till dem av 

antingen vänner eller företag. Denna känsla av intrång leder till att användarna inte vill 

skicka reklamen vidare (Chu 2011). Ur konsumentens sida är det alltså viktigt att själv 

få bestämma när man väljer att inte dela rekommendationer eller inlägg. Facebook utgår 

ifrån att gillandet av en produktsida betyder att personen som gillat produktsidan vill 

dela positiv eWOM om företaget. En undersökning gjord av ExactTarget (2011) visar 

att endast 42 % av alla som gillar en sida på Facebook anser att företaget kan tolka deras 

gillande som att de är en anhängare av företaget eller villiga att vara en förespråkare för 

företaget. De marknadsförda inläggen och sponsorerade händelserna är därför först och 

främst reklamer och inte ren eWOM-kommunikation. Attityden till reklam är som 

bekant mycket viktig att förstå pga. dess inverkan på köpavsikten och attityden till 
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varumärket (Wahid & Ahmed 2011; Ranjbarian, Fathi & Lari 2011; Mitchell & Olson 

1981). Det är oklart hurudana attityder konsumenterna har till reklamsättet där företagen 

delar eWOM i vänners namn.  

 

En tidigare studie om attityder till Facebook-reklam visar att attityderna i allmänhet är 

positiva (Yousif, 2012). En studie gjord av Logan, Bright och Gangadharbatla (2012) 

visar att underhållning, informativitet och irritation alla är faktorer som påverkar direkt 

eller indirekt attityderna till en reklam i sociala nätverk. Underhållning är den mest 

vägande faktorn och den har en positiv påverkar på attityderna till produktsidan och 

varumärket, samt avsikten att köpa produkten (Logan, Bright & Gangadharbatla 2012; 

Airs & Lawrence 2012). Enligt Yang (2012) påverkar marknadsföringsmeddelanden 

som blivit skickade till en användare av en nära vän attityderna till varumärket positivt. 

Då sändaren är ett företag påverkas både attityderna till varumärket och användarens 

avsikt att köpa produkten eller servicen positivt (Yang 2012). Tidigare studier visar 

alltså att företagen borde satsa på underhållande reklam som de själv skickar till 

konsumenterna för att få de positivaste effekterna på attityder till varumärket och 

köpavsikten. 

 

Ärlighet av både företag och Facebook anses vara mycket viktiga ur konsumenternas 

synvinkel. Om ett företag agerar oärligt i sociala medier har de en stor risk att bli fast 

och får ofta negativ respons från användarna (Kaplan och Heinlein 2011). Facebook har 

varit mycket i median p.g.a. att företaget i flera omgångar minskat personers sekretess 

på Facebook och användarna börjar bli allt mer och mer oroliga för sin privata 

information på Facebook (O’Brien och Torres 2012). Eftersom det inte framgår tydligt 

att en gillare endast gillat en produktsida i något skede av sin Facebook-historia och inte 

den specifika reklamen som gillarens vän kan se i sitt nyhetsflöde (se bilaga 3), kan 

detta reklamsätt tolkas av vissa konsumenter som oärligt. Sponsorerade händelser och 

marknadsförda inlägg informerar inte gillaren när och hur hans eller hennes foto och 

namn används i samband med reklam i vänners nyhetsflöde, vilket kan tolkas som både 

oärligt och som en minskning av den personliga sekretessen på Facebook. Det är därför 

sannolikt att attityden till reklamsättet även har en inverkan på attityden till Facebook. I 
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figur 1 finns en sammanfattning av problemområdet. Varje pil i modellen representerar 

ett forskningsområde som kommer att undersökas. 

 

Figur 1-Problemområde och forskningsfrågor 

eWOM spriden 
av företag

Köpavsikt

Attityder till 
mediet

Attityder till 
reklamsättet

Attityder till 
varumärket

 

 

 
Reklamsättet där företagen delar eWOM i konsumentens namn på Facebook är i fokus. 

Attityder till detta reklamsätt samt attitydernas inverkan på attityder till varumärket, 

attityder till mediet och köpavsikten kommer att analyseras. 

 

1.2 Syfte och avgränsningar 
 

I denna avhandling analyseras konsumentens attityder till eWOM som sprids i 

konsumentens namn av företag på Facebook, samt hur attityderna till detta reklamsätt 

påverkar konsumentens köpavsikt, attityder till varumärket och attityder till mediet. 

Frågorna som fortfarande är obesvarade, och som denna studie ämnar besvara är; 

 

-Hurudana attityder har användare till reklam där företaget delar eWOM i en användares 

namn? 

 

-Har det med tanke på attityder en skillnad om reklamen delas i nyhetsflödet eller vid 

sidan av nyhetsflödet? 
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-Påverkar attityderna till eWOM-reklamen som företaget delar i konsumentens namn 

attityderna  till varumärket? 

 

-Påverkar attityderna till reklam där företaget delar eWOM i en användares namn 

köpavsikten? 

 

-Påverkar attityderna till reklam där företaget delar eWOM i en användares namn  

attityderna till mediet Facebook? 

 

Undersökningen avgränsas till dylik reklam som gjorts på Facebook. Reklam gjord på 

andra sociala nätverkssidor eller nätsidor kommer inte att tas i beaktande. Endast 

Facebook-reklam som innehåller gillarnas foto och/eller namn kommer att analyseras 

och en jämföran mellan detta reklamsätt och annan Facebook-reklam kommer inte att 

utföras. Ytterligare analyseras endast sponsorerade händelser och marknadsförda inlägg 

som grundar sig på att en gillare gillat en produktsida. Andra former av sponsorerade 

händelser kommer inte att undersökas. 

1.3 Terminologi 
 
Vissa termer kommer att användas återkommande och det är därför ändamålsenligt att 

beskriva vad termerna innebär. 

 

Nyhetsflöde- Engelska ”newsfeed”. Ett flöde av händelser och inlägg som är gjorda av 

vänner eller företag man gillar på Facebook. Reklamer kan också komma upp i 

nyhetsflödet. För att se var nyhetsflödet är beläget på facebook.com, se bilaga 6. 

 

Händelse/inlägg- Olika typer av information som kommer upp i nyhetsflödet (se bilaga 

7 för att se hur de kan se ut). En händelse kan t.ex. vara att någon har gillat ett företag 

(se bilaga 9 för exempel av den här typen av händelse), blivit vänner med någon, 

förlovat sig etc. Ett inlägg är en text eller en länk som antingen en vän eller ett företag 

har delat med sig. 

 

Produktsida- En sida som ett företag har byggt upp på Facebook (eller annat socialt 

nätverk). Sidan kan likväl vara en varumärkessida, servicesida etc. För enkelhetens skull 
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kallas de framöver alltid för produktsidor. För exempel på produktsidor och hurudan 

slags information som visas, se bilaga 2 och bilaga 8. 

 

Gillare- En person som har gillat en produktsida på Facebook. 

 

WOM- Word-of-mouth. “Vem säger vad till vem, och med vilken effekt” (Katz & 

Lazardfeld 1955:1) Med andra ord innebär WOM vilken effekt konsumentens vänners 

uttalande om ett företag/produkt/service etc. har på konsumenten. 

 

eWOM- elektronisk word-of- mouth. “Vad som helst för positiv eller negativt 

uttalande, gjord av en potentiell, faktisk eller tidigare kund om en produkt eller ett 

företag, som har gjorts tillgänglig för många människor och institutioner via internet.” 

(Hennig-Thurau et. al 2004:39) 

 

Sponsorerade händelser- Engelska ”sponsored stories”, ett marknadsföringssätt på 

Facebook. Med sponsorerade händelser kan man få mera synlighet för nyhetsflödes 

händelser som relaterar till ens företag (Facebook, 2011 b). Sponsorerade händelser är en 

händelse (t.ex. att någon gillat ett företags produktsida) som sedan marknadsförs aktivt. En 

sponsorerad händelse kan visas på nyhetsflödet eller bland sidoreklamer (se bilaga 4). 

 

Marknadsförda inlägg- Engelska ”promoted posts”, ett marknadsföringssätt på 

Facebook. Ett företag kan marknadsföra sina egna inlägg som de skrivit på sina 

produktsidor genom att använda marknadsförda inlägg. Eftersom nyhetsflödet fungerar 

på ett komplext sätt är det många av en sidas gillare som inte kommer att se inlägg 

gjorda av företagen på sitt nyhetsflöde. Genom att använda marknadsförda inlägg kan 

personer som gillar sidan och deras vänner få se inlägg gjorda av företaget. (Facebook, 

2013 a; 2013 b) Gillarens foto och namn publiceras i samband med inlägget då de visas 

i gillarens vänners nyhetsflöden. Se bilaga 3 för ett exempel på ett marknadsfört inlägg. 

 

Organiskt inlägg- Ett inlägg som kommer i en persons nyhetsflöde utan att inlägget har 

marknadsförts. Se bilaga 9 för ett exempel på ett organiskt inlägg. 
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Sidoreklamer- Reklamer som kommer upp vid sidan av nyhetsflödet (se bilaga 5) och 

som ofta innehåller sponsorerade händelser i kombination med annan riktad reklam (se 

bilaga 4). 

 

1.4 Avhandlingens struktur 
 
Avhandlingen påbörjas med en teoridel som kan uppdelas i fyra huvuddelar. I den första 

delen (2.1) beskrivs tidigare teorier och modeller om attityder. Speciellt attityder till en 

reklam och dess påverkan på andra faktorer är viktiga att förstå här med tanke på syftet 

av avhandlingen. I den andra delen (2.2) presenteras eWOM och relaterade koncept för 

att läsaren skall förstå de positiva sidorna ur ett företags synvinkel som kan uppkomma 

genom elektronisk word-of-mouth. Detta är relevant eftersom reklamsättet som 

undersöks i denna avhandling grundar sig på teorier om word-of-mouth-

kommunikation. I det tredje avsnittet (2.3) presenteras den elektroniska miljön. I detta 

avsnitt kommer internet, social media, sociala nätverkssidor samt Facebook att 

presenteras så att läsaren får en uppfattning om hur viktig denna miljö är för 

konsumenten och därmed också för marknadsförarna. I detta avsnitt presenteras också 

tidigare forskning om attityder till Facebook reklam och eWOM på sociala 

nätverkssidor och Facebook. Tidigare forskning presenteras här för att det är mera 

tydligt att ha all information som relaterar till Facebook under samma kapitel. Det fjärde 

avsnittet (2.4) presenterar fallstudiemässig fakta om Facebook, där reklamsättet som 

undersöks i denna studie presenteras mera på djupet så att läsaren förstår exakt vad för 

typ av reklam det är som undersöks. Teoridelen avslutas med en kort sammanfattning av 

tidigare forskning (2.5). Teoridelen följs av en metodikdiskussion. I metodiken beskrivs 

först valet av metod varefter intervjuer (3.1) och enkäter (3.2) beskrivs. Relaterade 

sampelteorier och metodologi beskrivs under vardera underkapitel. Metodologin följs av 

resultat av intervjuerna (avsnitt 4) och resultat av enkäterna (avsnitt 5). Resultaten av 

både intervjuerna och enkäten analyseras i avsnitt 6. Till sist behandlas validitets- och 

reliabilitetsaspekter (avsnitt 7) och implikationer för företag samt förslag till fortsatt 

forskning (avsnitt 8). 
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2 Attityder till reklam, eWOM, den elektroniska miljön 
samt fallstudiemässig information om Facebook 

 
I detta avsnitt kommer fyra huvudteman som relaterar till syftet av avhandlingen att 

systematiskt gås igenom. Attityder till reklam presenteras först som ett skilt avsnitt, 

medan attityder till Facebook-reklam presenteras under avsnittet elektronisk miljö. Som 

andra avsnitt presenteras eWOM och relaterad teori. eWOM som äger rum på Facebook 

kommer likväl först att presenteras under avsnittet elektronisk miljö. Detta för att alla 

koncept går hand i hand och det är mest ändamålsenligt att ha all information som 

relaterar till Facebook under samma sektion. I det fjärde avsnittet, fallstudiemässig 

information om Facebook, presenteras den typen av reklam som undersöks i denna 

avhandling. Teoridelen avslutas med en kort sammanfattning. 

2.1 Attityder till reklam 
 

Eftersom syftet med avhandlingen är att analysera attityder till en viss typ av reklam 

samt dess påverkan på olika faktorer är det viktigt att veta vilka teorier attityderna 

grundar sig på. Attityd är ett gammalt koncept som har sina rötter i psykologi och 

sociologi (Ogba, Saul & Coated 2012). Konceptet används nuförtiden ofta också i 

samband med marknadsföringsundersökning (Ogba, Saul & Coated 2012). Attityd är 

“en individs interna utvärdering av ett objekt” (Ahmed & Sallam 2012:56) eller en 

persons ”intresse och tillförlitlighet via personen formar hans eller hennes avsikt” 

(Amen 2010:86). Personer samlar information och kopplar informationen till sin 

tidigare kunskap, varefter personerna utvärderar informationen och skapar attityder 

(Amen 2010). 

 

Attityd kan bli sedd som ett av de viktigaste koncepten inom konsumentbeteende, 

eftersom en konsuments attityd direkt påverkar beteendet (Chu & Kim 2011; Castañeda, 

Rodríguez, & Luque 2009). Med andra ord måste man förstå attityder för att kunna 

förstå konsumentbeteende, eftersom koncepten är relaterade och påverkar varandra 

(Amen 2010). Många undersökningar har gjorts om attityd till produkter, attityd till 

varumärken, attityd till företag och attityd till reklam ur ett 

konsumentbeteendeperspektiv (Castañeda, Rodríguez, & Luque 2009). Marknadsförare 

utvecklar hela tiden nya marknadsföringssätt vars främsta mål är att påverka attityder 
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och beteende (Haroon et al. 2012). Ett vägande mål med att göra reklamer är att påverka 

och skapa attityder (Ranjbarian, Fathi & Lari 2011).   

 

Teorin bakom attityder sträcker sig långt bak i tiden och upp till dags datu finns det inte 

en teori som alla forskare skulle vara anhängare av. Argyriou och Melevart (2011) har 

sammanfattat en stor del av all teori som hittills skrivits om attityder och kom fram till 

att det finns två huvudgrenar i teorin. Funktionell teori grundar sig på att attityder 

formas utifrån tidigare minnen. Som en motsats finns konstruktiv teori som går ut på att 

attityder formas på plats genom att utvärdera olika faktorer. Minnet spelar här inte en 

aktiv roll. Ytterligare finns det kognitiva synsättet som likt funktionell teori grundar sig 

på att attityder bygger på uppfattningar om attribut som hjärnan drar fram ur sitt minne. 

Affektiva synsättet är lik konstruktiv teori och grundar sig på att attityderna bygger på 

efterföljande utvärdering utan att personen är medveten om stimulis egenskaper på 

förhand. (Argyriou & Melevart 2011)  

 

De tredelade attityddimensionerna kombinerar de olika synsätten och är en vanlig 

modell för att beskriva hur attityder uppkommer och grundar sig på litteratur från 1700-

talet (Hilgard 1980). T.ex. Jin (2011) och Walley et. al (2009) skriver om 

dimensionerna. Den kognitiva komponenten består av uppmärksamhet, medvetenhet, 

förståelse, vad man tror, åsikter och att lära sig (Jin 2011). Den affektiva komponenten 

består av känslor, humör, utvärdering och övertygelse (Jin 2011; Walley et. al 2009). 

Den konativa komponenten består av beteende, agerande och avsikt (Jin 2011; Walley 

et. al 2009). Mera sammanfattat relaterar dimensionerna till hur konsumenten tänker, 

känner och gör. Teorin om hur attityder formas är komplex och det finns inte en 

enhetlig teori som man kan tillämpa, utan man måste närmast bestämma av vilken åsikt 

man är. I denna undersökning antas att attityder formas delvis utav tidigare minnen och 

att tankar och känslor har en inverkan på attityder. Detta synsätt kommer att märkas i 

intervjudelen av undersökningen och delvis även i enkäten. 

 

Attityd till reklam är ”en benägenhet att reagera på ett gynnsamt eller ogynnsamt sätt på 

en viss reklamstimulans under ett visst exponeringstillfälle.” (MacKenzie & Lutz 

1989:49). Det har konstaterats att attityd till en reklam även beskriver hur konsumenten 
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reagerar på reklamen (MacKenzie & Lutz 1989). Flera studier har kommit fram till att 

attityder till reklam har en stor betydelse för skapandet av konsumenternas 

uppfattningar och beteende. Attityden till en reklam påverkar attityden till produkten i 

reklamen (Harben & Kim 2008). Attityder till en reklam påverkar också attityderna till 

ett varumärke (Wahid & Ahmed 2011; Ranjbarian, Fathi & Lari 2011; Niazi, Ghani & 

Aziz 2010; Mitchell & Olson 1981) och attityder till ett varumärke påverkar i sin tur 

köpavsikterna (Wahid & Ahmed 2011; Ranjbarian, Fathi & Lari 2011; Niazi, Ghani & 

Aziz 2010). Med andra ord påverkar attityder till en reklam indirekt köpavsikterna 

(Ranjbarian, Fathi & Lari 2011; Niazi, Ghani & Aziz 2010). Attityderna till en reklam 

kan också anses ha en direkt påverkan på köpavsikterna (Wahid & Ahmed 2011). 

Mitchell och Olson (1981) byggde upp en attityd modell som bl.a. inkluderade att 

exponering av en reklam leder till attityder till reklamen, vilket i sin tur leder till 

attityder till ett varumärke som slutligen leder till en viss beteendeavsikt. Denna studie 

grundar sig på Mitchell och Olsons modell. Den för denna undersökning tillämpade 

modellen kan hittas i figur 2.  

 

Fastän ingen direkt tidigare forskning hittats gällande hur attityd till reklam påverkar 

attityden till mediet reklamen visas i, finns vissa relaterade undersökningar. Amen 

(2010) kom i en undersökning fram till att konsumentens acceptans av reklam påverkar 

attityden till mediet reklamen visas i. I undersökningen kunde Amen (2010) hitta en 

korrelation mellan acceptans av reklam och attityd till mobiltelefonreklam. Acceptans 

av reklam är här mycket relaterat till attityd till reklam. Amen (2010) sammanfattar att 

drivare till acceptans av en reklam är nytta, användarvänlighet, risk, tillit och kontroll 

över var när och hur mycket reklam konsumenten mottar. Ytterligare drivare är olika 

reklamattribut som underhållning, irritation, trovärdighet, relevans och användbarhet, 

som alla också påverkar det uppfattade reklamvärdet vilket i sin tur påverkar attityden 

till reklamen (Amen 2010). Dessutom konstaterar Amen (2010) att om en person har 

negativ attityd till reklam i allmänhet, påverkar detta attityden till mediet som visar 

reklamen negativt (Amen 2010).  Man kan alltså konstatera att attityden till en reklam 

högst troligt påverkar attityden till mediet reklamen visas i. 
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Castañeda, Rodríguez och Luque (2009) kom fram till att tillfredsställelse påverkar 

attityden till en nätsida. Attityden till en nätsida påverkar i sin tur lojaliteten till nätsidan 

och sannolikheten att besöka nätsidan på nytt (Castañeda, Rodríguez, & Luque 2009). 

Attityd till en nätsida påverkar också attityden till varumärken som sponsorerar sidan 

(Castañeda, Rodríguez, & Luque 2009). I denna undersökning är mediet en nätsida och 

man kan konstatera att det är viktigt för både nätsidan själv och varumärken som 

sponsorerar nätsidan att konsumenter har en positiv attityd till nätsidan. Fastän ingen 

direkt sponsorering sker på Facebook, äger mycket sponsorerad reklam rum där. 

Eftersom attityden till nätsidan påverkar konsumentens lojalitet till nätsidan är det 

viktigt både ur Facebooks och varumärkets som utför reklam på Facebooks synvinkel 

att förstå attityderna till nätsidan. Förutom sambanden som Mitchell och Olson (1980) 

kartlagt i sin modell, har reklamattitydernas påverkan på attityderna till mediet lagts till 

i figur 2, eftersom tidigare forskning antyder att detta samband existerar och är viktigt 

att förstå. 

 

Figur 2-Modellen för undersökningen 

 

Attityder till mediet
(Facebook)

Exponering av en 
reklam

Attityder till 
reklamen

Attityder till 
varumärket

Köpavsikt

?

 

 

(Källa: grundar sig på Mitchell & Olson, 1981) 
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Pga. den uppenbara nyttan för marknadsförare att förstå sig på vad som påverkar 

attityder till reklam, har mycket undersökning gjorts inom ämnet. T.ex. kom Harben och 

Kim (2008) fram till att hur mycket en konsument håller med ett reklammeddelande 

påverkar konsumentens attityd till reklamen. Eze och Lee (2012) kom fram till att en 

konsument har negativa attityder mot reklam om konsumenten har negativa tankar om 

reklamers manipulation på användare. Produktinformation i reklamen och 

njutnings/nöjes faktorer i reklamen har en positiv inverkan på attityden till reklamen 

(Eze & Lee 2012). I likhet med detta kom Niazi, Ghani och Aziz (2010) fram till att 

intressanta och informativa reklamer kan påverka konsumentens attityd till reklamen 

positivt. Känsloladdade reklamer påverkar också attityden till reklamen positivt (Niazi, 

Ghani och Aziz 2012). Mera teori om attityd till reklam, specifik för Facebook, 

presenteras under avsnitt 2.3.7. 

2.2 eWOM och relaterade koncept 
 
Internet, social media och sociala nätverkssidor är utan tvekan mycket viktiga för 

dagens konsumenter och blir därför också mycket viktiga för dagens marknadsförare, 

vilket kommer att beskrivas mera ingående i nästa avsnitt. Marknadsföring på sociala 

nätverkssidor bygger till stor del på principer bakom eWOM. Syftet med avhandlingen 

är delvis att analysera attityder till en typ av reklam som grundar sig på eWOM. I detta 

avsnitt kommer begrepp och teori relaterat till WOM och eWOM därför att presenteras. 

eWOM teori specifik för sociala nätverkssidor och Facebook presenteras i avsnitt 2.3 

för klarhetens skull. 

2.2.1 WOM 
 
Katz och Lazardfeld talade om personlig påverkan som “Vem säger vad till vem, och 

med vilken effekt” (Katz & Lazardfeld 1955:1) Personlig påverkan representerar i Katz 

och Lazardfelds bok från 1955 det som vi nuförtiden skulle kalla WOM. Arndt 

definierade WOM som ”muntlig, person-till-person kommunikation mellan en uppfattad 

ickekommersiell kommunicerare och en mottagare gällnade ett varumärke, en produkt, 

eller en service som finns till salu.” (Arndt 1967b:3). Word-of-mouth är mer påverkande 

än massmedia med tanke på att få nya konsumenter att testa en produkt eller service 

(Engel et. al 1969; Trusov et. al 2009) och att byta från ett varumärke till ett annat (Katz 
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& Lazardfeld 1955). Positiv WOM påverkar köpavsikten positivt medan negativ WOM 

påverkar köpavsikten negativt (Arndt 1967a). Negativ WOM tycks påverkar 

konsumentens köpavsikt mer än positiv WOM (Arndt 1967a).  P.g.a. dess ytterst 

påverkande karaktär är det viktigt för marknadsförarna att tänka på WOM som utspelar 

sig mellan konsumenterna, även om det är svårt att inverka på vad som kommer att 

sägas (Engel et. al 1969). 

 

Styrkan av ett interpersonellt band kan definieras som ”styrkan av ett band är en 

(troligtvis linjär) kombination av mängden av tid, den emotionella intensiteten, 

intimiteten (ömsesidigt förtroende) samt den ömsesidiga servicen som karakteriserar 

bandet” (Granovetter 1973:1361). De flesta personerna har ett kontaktnätverk som 

består av både starka och svaga band (Steffes & Burgee 2009). Man kan ha starka band 

med t.ex. nära vänner och familjemedlemmar, medan man har svaga band med bekanta 

som man ser sällan (Steffes & Burgee 2009). Om en person har både starka och svaga 

band till hands är det mera sannolikt att de starka banden aktiveras då en person skall 

göra t.ex. ett köpbeslut. Information från starka band-kontakter är mera inflytelserik i 

beslutsfattningsprocessen än information från svaga band-kontakter (Brown & Reingen 

1987). Granovetter (1973) påpekar att svaga band är viktiga eftersom de fungerar som 

broar mellan nätverk av personer som har nära band sinsemellan. Om en person aktivt 

letar efter information används både svaga och starka band som informationskälla 

(Brown & Reingen 1987). Ju likare två personer är sinsemellan, desto mer sannolikt är 

de att de byter rekommendationer med varandra. Likheten har inte en signifikant 

påverkan på hur inflytelserika rekommendationerna är (Brown & Reingen 1987). Det är 

vanligt att den första informationen om att en produkt existerar kommer via 

massmedian, medan word-of-mouth ofta är en sista informationskälla före konsumenten 

gör sitt köpbeslut (Engel et. al 1969). 

 

Tidigare undersökning indikerar att olika mänskor har olika förutsättningar för att 

påverka andras köpbeslut. Det finns opinionsledare som påverkar andra 

oproportionerligt mycket med sina idéer (Katz & Lazardfeld 1955). Opinionsledaren får 

ofta sin information från massmedierna och överför den sedan till sina mindre aktiva 

kontakter (Katz & Lazardfeld 1955). Feick och Price (1987) kom fram till att det också 
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finns marknadsexperter som är ute efter att dela med sig av sin kunskap. Andra personer 

känner igen marknadsexperterna och söker sig till dem för att få trovärdiga WOM 

rekommendationer. 

2.2.2 eWOM 
 
Eftersom allt fler konsumenter vänder sig till internet för att söka information har 

eWOM vuxit fram som ett svar på internetinformationsbehovet (Hennig-Thurau et. al 

2004; Jalilvand & Samiei 2012). eWOM är definierat som ”Vad som helst för positiv 

eller negativt uttalande, gjord av en potentiell, faktisk eller tidigare kund om en produkt 

eller ett företag, som har gjorts tillgänglig för många människor och institutioner via 

internet.”(Hennig-Thurau et. al 2004:39) och ”agerandet att skicka vidare elektroniskt 

innehåll.” (Ho& Dempsey 2010:1000). Att skicka vidare elektroniskt innehåll kan anses 

vara en del av en konversation som äger rum mellan olika personer (Ho & Dempsey 

2010).  

 

 I motsats till traditionell WOM, kan eWOM överföras till vem som helst och hur 

många personer som helst utan gränser på internet (Hennig-Thurau et. al 2004; Chan & 

Ngai 2011). WOM och eWOM skiljer sig också såtillvida, att då traditionell WOM 

uppkommer och försvinner i stunden då den överförs, lagras eWOM på internet och 

försvinner inte (Breazeale 2009). Internet har därmed ändrat hela naturen av WOM och 

marknadsförare kan i större grad påverka fenomenet, vilket konsumenterna är väl 

medvetna om (Breazeale 2009). P.g.a. de många olikheterna WOM och eWOM 

emellan, kan man inte dra direkta slutsatser om att WOM teorin även skulle gälla i den 

elektroniska miljön. Detta har lett till att de traditionella WOM koncepten har 

undersökts flitigt i internetmiljön under de senaste tio åren (Breazeale 2009). I dagens 

samhälle är eWOM en mycket viktig påverkare då personer gör sina köpbeslut (Chan & 

Ngai 2011). En studie visar att eWOM signifikant påverkar köpavsikten (Jalilvand & 

Samiei 2012). eWOM påverkar också företagets image som i sin tur påverkar 

köpbesluten (Jalilvand & Samiei 2012). WOM och eWOM är alltså lika såtillvida att 

båda påverkar konsumentbeteende till en stor grad. En undersökning påvisar att i 

motsats till traditionell WOM påverkar starka band inte mera konsumenten i 

beslutfattningsprocesser än svaga band då eWOM äger rum (Steffes & Burgee 2009). 
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Starka band väljs inte heller oftare som källa då en konsument letar efter information 

vilket delvis stämmer överens med traditionell WOM teori (Steffes & Burgee 2009). Då 

en konsument letar efter eWOM-åsikter, är likadana personer som konsumenten själv 

mera sannolika att användas än olika personer, vilket även är sant inom WOM teori 

(Steffes & Burgee 2009). Likadana personer påverkar även varandras beslut mera än 

olika personer då eWOM äger rum (Steffes & Burgee 2009). Inom WOM teorin 

stämmer inte detta (Brown & Reingen 1987). Många likheter och olikheter kan alltså 

hittas WOM och eWOM konceptena emellan. Båda två är och förblir viktiga att förstå 

eftersom de påverkar konsumentens beslut i hög grad. 

 
Viral marknadsföring är en form av eWOM som är värd att ta upp. Viral 

marknadsföring definieras av Kaplan och Heinlein (2011) som ”elektornisk word-of 

mouth där någon form av marknadsföringsmeddelande relaterat till ett företag, 

varumärke, eller produkt överförs på ett exponentiellt växande sätt, ofta genom 

användning av applikationer på social media”(Kaplan & Heinlein 2011:255). Med andra 

ord grundar sig viral marknadsföring på att ett meddelande blir delat på ett mycket 

snabbt sätt, där varje individ delar med sig av meddelandet till flera personer. Eftersom 

viralmarknadsföring är en form av eWOM är det också logiskt att teorin för t.ex. 

delande av ett viralmarknadsföringsmeddelande kan tillämpas också i vanlig eWOM. 

Relevant eWOM teori, specifikt för Facebook och sociala medier tas upp mera på djupet 

under sektionerna 2.3.5 och 2.3.6. 

 

2.3 Beskrivning av den elektroniska miljön 
 

I detta avsnitt kommer teori relaterad till internet, social media, sociala nätverk och 

Facebook att presenteras för att skapa en bild av hur viktig den elektroniska 

omgivningen är, både för konsumenter och marknadsförare. I detta avsnitt presenteras 

också tidigare forskning om eWOM och attityder till reklam på sociala nätverkssidor 

och Facebook för att få en bild av vad som tidigare undersökts om inom dessa områden 

som starkt relaterar till syftet för denna avhandling. 

 

 



 

 

17 

2.3.1 Internetanvändning 
 
Under de senaste 20 åren har internet ändrat på hur information hanteras. 

Informationsprocessen har gått från ett av företagens sida kontrollerat system i 

massmedierna, till internet där användarna har en allt aktivare roll (Xie & Kukla 2012). 

Företag håller allt mer och mer på att inse värdet av internet som en 

marknadsföringskanal. På internet kan företagen utföra nya slags marknadsföringspraxis 

som är mer kostnadseffektiva och som har möjligheten att mer aktivt engagera 

konsumenterna än traditionella marknadsföringskanaler (Castronovo & Huang 2012). 

Mycket marknadsföring äger rum i social media. Man talar ofta om social media och 

sociala nätverkssidor i samma sammanhang. De är dock två olika men relaterade 

koncept. 

2.3.2 Social media 
 
”Social media är en grupp av internetbaserade applikationer som bygger på Web 2.0s 

ideologiska och teknologiska grunder, och som tillåter skapandet och utbytandet av 

användargenererat innehåll.” (Kaplan & Heinlein 2010:61) Användar- (eller 

konsument-) genererat innehåll betyder ”media innehåll som i första hand är distribuerat 

på internet, som blivit skapat eller producerat av allmänheten istället för av betalda 

yrkesarbetare.” (Chatterjee 2011:82). Social media omfattar olika internetforum där 

word-of-mouth äger rum (Mangold & Faulds 2009). T.ex. sociala nätverkssidor 

(Facebook, Myspace), delningssidor (Youtube, Flickr) och användarsponsorerade 

bloggar är alla sociala media (Mangold & Faulds 2009). Om ett företag implementerar 

marknadsföring på internet, speciellt på sociala medier, på ett sätt som passar ihop med 

företagets strategi, kan företaget lätt kommunicera sitt eget meddelande till målgruppen 

och bygga upp meningsfulla relationer med konsumenterna (Castronovo & Huang 

2012). 

 

2.3.3 Sociala nätverkssidor 
 
”Sociala nätverkssidor kan bli sedda som sociala system som är uppbyggda av både 

medlemmar och kommunikationskanaler där information om nya produkter kan 

överföras [...]” (Chatterjee 2011:81). Sociala nätverkssidor har därför ”potential att 

förändra medlemmarnas brukstagningsbeteende genom att selektivt exponera dem med 
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information om nya produkter.”(Chatterjee 2011:81). Exempel på sociala nätverkssidor 

är Facebook, Myspace och Twitter (Mangold & Faulds 2009; Xie & Kukla 2012). 

 

Den första kända sociala nätverkssidan lanserades år 1997 och sedan dess, speciellt 

under de senaste åren, har sociala nätverkssidors popularitet vuxit kraftigt (Boyd & 

Ellison 2008; Coulter & Roggeveen 2012). Medlemmar i sociala nätverk samarbetar 

med varandra, delar med sig av information till varandra och känner ansvar för varandra 

(Chatterjee 2011). Marknadsföringsinnehåll kan snabbt spridas mellan individer och 

grupper på sociala nätverkssidor. Även konsumentens engagemang till 

marknadsföringsinnehåll kan öka exponentiellt på sociala nätverkssidor (Castronovo & 

Huang 2012). Sociala nätverkssidor har en stor potential för att marknadsföra 

varumärken på internet och summorna som företagen spenderar på marknadsföring på 

sociala medier har vuxit mycket under de senaste åren (Chu & Kim 2011). 

 

Företag har börjat vända sig allt mer och mer till sociala nätverk för att skapa 

produktsidor som kan leda till långtidsrelationer med konsumenterna. Sociala nätverk är 

därför utmärkta plattformer för kommunikation mellan konsumenten och företaget. 

Konsumenten kan både sända information till företaget (t.ex. genom att gilla 

produktsidan, eller skriva information på den) och motta information från företaget 

(automatiskt som information i nyhetsflödet efter att personen gillat produktsidan, eller 

genom att aktivt läsa på produktsidan). Även introduktionen till en produktsida och 

därmed en potentiell långtidsrelation med företaget äger relativt lätt rum på sociala 

nätverk. Introduktionen till att ett företag eller en produktsida existerar, kan komma av 

en vän, som en reklam eller av någon som är medlem i det sociala nätverket men som 

användaren inte är vän med. (Coulter & Roggeveen 2012)  

 

Sociala nätverkssidor bygger sin vinst på att sälja reklamplatser till företag. Oftast tar 

sidorna betalt av en reklam på basis av hur många intryck den fått, m.a.o. hur många 

personer som sett reklamen och hur många gånger, eller på basis av hur många som 

klickat på reklamen. (Trusov et al. 2010) 
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2.3.4 Facebook 

 

Facebook grundades 2004 och var då endast menad för Harvardstuderande (Dekay 

2012). Den sociala nätverkssidan öppnades för en större allmänhet år 2005 (Boyd & 

Ellison 2008). Facebooks mission är att ”Ge mänskor makten att dela och göra världen 

mera öppen och ansluten” (Facebook 2011a:2). Facebook har ca en miljard användare 

(checkfacebook 2013). En undersökning visar att 72% av alla kvinnor som använder 

internet också är medlemmar av Facebook, medan 62% av män som använder internet 

också använder Facebook (PewResearchCenter 2013). Användarnas åldersgrupper och 

könsfördelning kan variera mycket olika länder emellan (Socialbakers 2013).   I Finland 

är 53% av användarna kvinnor medan 47% är män (Socialbakers 2013). I Finland är ca 

20% av användarna i åldersgruppen 18-24 år och ca 25% av Facebook-användarna är i 

åldersgruppen 25-34 år (Socialbakers 2013). 35-44 åringar och 45-55 åringar 

representarar vardera ca 15 % av alla Facebook-användare (Socialbakers 2013). Resten 

av åldersgrupperna är av en marginal storleksklass. Man kan alltså konstatera att 

ungefär hälften av alla Facebook användare i Finland är unga individer i åldern 18-34 

år. 

 

I jämförelse med andra sociala nätverkssidor är Facebook-användare ofta starkare 

bundna till varandra eftersom Facebook-vänner ofta känt varandra före de blev vänner 

på Facebook (Xie & Kukla 2012). Två viktiga motiv bakom användandet av Facebook 

är utvecklandet av nya vänskapsförhållanden och uppehållandet av gamla 

vänskapsförhållanden (Yang & Brown 2013). Att uppehålla gamla relationer och att 

utveckla nya relationer är också drivkraften bakom företagens Facebook-aktivitet 

(Haigh, Brubaker & Whiteside 2013). Med tanke på marknadsföring är Facebook ett bra 

val bland olika sociala nätverkssidor om företagets mål är att göra reklam, utveckla ett 

varumärkessamhälle eller att nå specifika målgrupper (Castronovo & Huang 2012). För 

konsumenten finns det otaliga aktiviteter på Facebook, och aktivitetsutbudet utvecklas 

konstant (Yang & Brown 2013). Av olika aktiviteter på Facebook är det mest vanliga att 

skicka kommentarer (89%), använda chatten (72,4%) och att klicka på gillar knappen 

(70,2%) (O’Brien & Torres 2012). Trots Facebooks popularitet har företaget varit 

mycket i media p.g.a. de i flera omgångar minskat personers sekretess på Facebook. 

Samtidigt börjar användarna bli allt mer oroliga för sin privata information och endast 
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25,3 % av alla användare litar på Facebook (O’Brien & Torres 2012). Facebooks rykte 

är alltså inte enhälligt positivt. 

 

Vissa händelser i Facebooks historia är mer betydelsefulla än andra, ur både en 

marknadsförares och en användarens perspektiv, med tanke på användandet av 

användarens personliga information. O’Brien och Torres (2012) har sammanfattat de 

viktigaste händelserna. År 2007 skapade Facebook ”Facebook-reklamer” som innebär 

att marknadsföring kan riktas till mycket specifika målgrupper baserad på information 

som användaren delat med sig i nätverket. År 2009 skapades ”gillarfunktionen” och år 

2010 blev gillar knappen synlig också på andra nätsidor än Facebook via ”öppen graf”. 

2010 skapades ”direkt anpassning” vilket innebär att tredjepartssidor kan ta information 

om användaren från Facebook för att kunna skräddarsy erbjudanden (O’Brien och 

Torres, 2012). 2011 skapade Facebook ”sponsorerade händelser” (Costine, 2011) som 

innebär att företag kan marknadsföra händelser som har att göra med deras produktsida 

på Facebook. Företaget kan få upp eWOM rekommendationernas synlighet t.ex. genom 

att marknadsföra händelsen att någon gillat deras produktsida. Den marknadsförda 

händelsen får en bättre synlighet högre upp i vännernas nyhetsflöde, eller bland alla 

andra Facebook-reklamer vid sidan av nyhetsflödet (Facebook 2011a; 2011b). 

Sponsorerade händelser presenteras mera ingående i sektion 2.4.2. 

 

2.3.5 eWOM på sociala nätverkssidor 
 
eWOM på sociala nätverkssidor skiljer sig från eWOM på andra ställen på internet 

genom att mycket information om själva medlemmen är tillgänglig för alla på de sociala 

nätverkssidorna. På en produktsida kan man t.ex. se andra medlemmars profilbilder och 

namn, vem som skrivit vad samt ofta medlemmarnas andra vänner, gillade produktsidor 

och grupper (Chatterjee 2011; Coulter & Roggeveen 2012).  Dessutom har sociala 

nätverk det särskilda draget att eWOM oftast äger rum mellan personer som känner 

varandra sedan tidigare (Coulter & Roggeveen 2012; Chu & Kim 2011) vilket också 

stämmer för traditionell WOM. 
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I sociala nätverk kan konsumenterna kommentera, gilla och dela med sig av material 

vilket kan skapa vågor av eWOM (Chu & Kim 2011). På sociala nätverkssidor sker 

eWOM då en konsument ger eller söker produktrelaterade råd. Då en person gillar ett 

varumärke associerar de sig själv med varumärket. Det är viktigt att exponeringen av 

varumärkesinformationen är frivillig eftersom det föder äkta interaktiv eWOM (Chu & 

Kim 2011). På sociala nätverkssidor sker i regel tre olika slags aktiviteter som relaterar 

till eWOM; rådsökning, rådgivning och råddelning (Chu & Kim 2011). 

 

Enligt WOM teori påverkar vissa individer andra konsumenter mer än andra. Trusov et. 

al (2010) kom fram till att endast en liten del (22%) av en användares vänkrets i ett 

socialt nätverk påverkar användarens beteende i nätverket. Studien kunde inte dra en 

slutsats av vilka attribut hos en människa som tycks påverka mest p.g.a. vänkretsernas 

heterogenitet. 

 

2.3.5.1 Varför delar man eller delar man inte material på sociala nätverkssidor och 
Facebook. 

 
En stor del av teorin gällande eWOM riktar sig in på varför personer delar eller inte 

delar med sig av material och marknadsföringsmeddelanden på internet och är därför 

viktigt att förstå. Att dela någonting till sina vänner på internet är totalt frivilligt och inte 

någonting som företag betalar en person för att göra (Ho & Dempsey 2010). Fastän de 

vanligaste sakerna att dela på Facebook är skämt (72,5%) och aktuella händelser 

(51,2%), delar 41,8% av Facebook användare intressant reklam till sina vänner (Xie & 

Kukla 2012). 

 

Det finns många olika faktorer som signifikant påverkar sannolikheten att dela eller inte 

dela material på sociala nätverkssidor. På liknande sätt finns det många faktorer som 

inte påverkar sannolikheten att dela material, fastän man skulle kunna anta motsatsen. 

En undersökning gjord av Xie och Kukla (2012) kom fram till att yttre faktorer (t.ex. 

användarens uppfattning om hur bra han/hon är på att dela värdefull information till sina 

vänner, användarens uppfattning om att delandet leder till positiva konsekvenser t.ex. 

för den egna imagen och användarens uppfattning om att delandet i framtiden leder till 

att han eller hon själv kommer att få nyttiga länkar skickade av vänner) inte är en orsak 
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varför personer bestämmer att dela något på Facebook. En studie av Hennig-Thurau et. 

al (2004) kom dock fram till att det mest vägande skälet att skriva material på internet 

överlag är sociala fördelar. Resultaten tycks visa att orsakerna till att dela material på 

internet kan skilja sig från orsaken att dela material på sociala nätverkssidor.  

 

Faktorer som inte direkt leder till egen nytta har funnits viktiga med tanke på varför 

man delar material på Facebook. T.ex. hur trevligt man uppfattar det är att dela och hur 

trevligt det är att hjälpa andra genom delandet är en orsak till varför personer delar 

material på Facebook (Xie & Kukla 2012). Ho och Dempsey (2010) kom fram till 

liknande resultat, att det finns ett signifikant samband mellan alturism (en vilja att 

hjälpa, osjälviska bakgrunder grundade i kärlek och tillgivenhet) och delande av online 

material på internet. Ytterligare har bandstyrka en signifikant positiv effekt på 

sannolikheten att dela material till en vän på Facebook (Xie & Kukla 2012; Chu & Kim 

2011). Vidare visar en undersökning av Ho och Dempsey (2010) att personers behov av 

att tillhöra en grupp inte signifikant påverkar delandet av online-material. 

 

Om en person har ett starkt behov av att ha kontroll över sin omgivning påverkar detta 

sannolikheten att personen skulle dela material på internet signifikant negativt, medan 

personer som har en stark vilja att sticka ut ur mängden och vara olik andra, delar 

signifikant mera material på internet till sina vänner än personer som vill vara en i 

gruppen (Ho & Dempsey 2010). Kvinnor delar signifikant mera material på Facebook 

än män (Xie & Kukla 2012) Förtroende påverkar positivt råddelning, medan hur lika två 

individer är har en signifikant negativ påverkan på råddelandet (Chu & Kim 2011). Om 

en person har goda attityder gentemot reklam i social media har det en signifikant 

positiv påverkan på användares sannolikhet att skicka vidare viral reklam till sina 

vänner (Chu 2011). Det är ytterligare mera sannolikt att en person som konsumerar 

mycket media på internet delar material på Facebook (Xie & Kukla 2012) och på 

internet överlag (Ho & Dempsey 2010), än en person som konsumerar lite media på 

internet. Det är mindre sannolikt att personer som använder Facebook mycket ofta delar 

material på Facebook, än personer som använder Facebook mer sällan (Xie & Kukla 

2012). Det är också mindre sannolikt att användare som varit med länge i ett socialt 

nätverk delar material, än personer som varit med en kortare tid (Chatterjee 2011). 
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Enligt Xie och Kukla (2012) delar också personer som har mycket vänner på Facebook 

mera material med sig än personer med lite vänner. En annan studie gällande internet 

överlag visar i likhet med Xie och Kuklas (2012) studie att personer som har ett moderat 

eller ett stort nätverk av vänner är mera villiga, (och sinsemellan lika villiga) att dela 

marknadsföringsmeddelanden på internet än personer som har ett litet nätverk av vänner 

(Smith & Coyle 2007). En tredje studie visar dock motsatsen, att personer med många 

vänner inte rekommenderar mera material på Facebook än personer med färre vänner 

(Chatterjee 2011). Det är alltså oklart huruvida storleken på vännätverket påverkar 

delandet. 

 

Det finns alltid en risk involverad då en person rekommenderar ett varumärke eller en 

produkt till en vän. Rekommendationen kan leda till dåliga följder för rekommenderaren 

om det senare kommer fram att rekommendationen inte var bra (Chatterjee 2011). 

Dåliga rekommendationer kan påverka rekommenderarens sociala anseende. Om det 

kommer fram att rekommendationen varit dålig eller motiverad av pengar, kan 

rekommenderaren lätt få en stämpel som en spammare eller en person som säljer ut sig 

själv (Chatterjee 2011). Trots att Facebook-grupper kan vara mycket populära bland 

användare, visar en undersökning gjord av Chu (2011) att många personer som är med i 

en Facebook-grupp inte är villiga att överföra viral marknadsföring till sina vänner som 

Facebook-gruppen skickat till sina gruppmedelmmar. Enligt Chu (2011) kan detta bero 

på att Facebook-användare kan känna att reklam som blivit skickad till dem av antingen 

vänner eller företag är inkräktande. Denna känsla av intrång leder till att användarna 

inte vill skicka reklamen vidare i form av viral marknadsföring (Chu, 2011). En studie 

visar också att Facebook-användare inte tenderar att försöka få deras vänner att köpa 

produkter som är marknadsförda på Facebook (Yousif, 2012). Faktorer relaterade till 

delarens person och personlighet som påverkar delandet är sammanfattade i tabell 1 och 

faktorer relaterade till bakomliggande motiv för delandet är sammanfattade i tabell 2. 
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Tabell 1-Faktorer relaterade till delarens person och personligheten som påverkar 
sannolikheten att dela material på Facebook 

Personliga faktorer  

Påverkar positivt Påverkar negativt 

Närhet till person man delar till Starkt behov av kontroll 
Stark vilja att sticka ur mängden Använder Facebook ofta 
Att vara kvinna Varit med länge i ett socialt nätverk 
Konsumerar mycket media på internet Uppfattad risk 
Personer med många vänner? Homofili (likhet) med en person 

Förtroende till en person  

Goda attityder till reklam i social media  

 
 
Tabell 2- Motiv som påverkar och inte påverkar sannolikheten att dela material på 
Facebook 

Motiv  

Påverkar Påverkar inte 

Hur trevligt det är att dela Användarens uppfattning om egen kunskap att dela 

Hur trevligt det är att hjälpa andra Uppfattning om att delandet leder till positiva 

konsekvenser 

Sociala fördelar? (internet) Förväntningar om att själv få bra rekommendationer 

 Behov att tillhöra grupp 

 

2.3.6 eWOM på Facebook 
 
eWOM kan ta olika former på Facebook. Enligt Coulter och Roggeveen (2012) 

representerar produktrekommendationer/hänvisningar som skickas av en vän till en vän 

eWOM på Facebook. Enligt Chatterjee (2011) representerar inlägg (texter om 

erfarenhet, råd, frågor etc.) som skrivs av gillare på produktsidor eWOM på Facebook. 

Enligt Facebook representerar också sponsorerade händelser där företagen har betalat 

för att få visa sitt inlägg i en gillares väns nyhetsflöde eWOM (Facebook 2011a). 

Eftersom rekommendation i en väns nyhetsflöde samt i vänners aviseringar kan räknas 

som eWOM på Facebook är det viktigt att förstå processen hur rekommendationerna 

hamnar där. Företag bygger en produktsida och personer kan av olika orsaker gilla 

sidan. Händelsen att de gillar kan därefter komma fram som ett organiskt inlägg på 

vänners nyhetsflöde och händelsen kan också marknadsföras (se sektion 2.4.2 
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sponsorerade händelser) Personer kan också aktivt själv skicka rekommendationen till 

sina vänner (se bilaga 1). Till näst kommer produktsidor, orsaker till gillande samt vad 

som är effektivt gällande eWOM på Facebook att presenteras. 

 

2.3.6.1 Produktsidor på Facebook 
 
Företagsstyrda produktsidor på Facebook blev introducerade 2008 och gav upphov till 

över 4000 nya sidor under det första året (Haigh, Brubaker & Whiteside 2013). 

Produktsidor innehåller information om produkten. Till skillnad från vanlig massmedia 

kan användarna kommunicera med varumärket genom att skriva kommentarer på 

produktsidan eller kommentera meddelanden gjorda av företaget. Dessutom kan 

användarna vidarebefordra produktsidans meddelanden till sina vänner på Facebook 

(Chatterjee 2011). 

 

Då en konsument håller på att göra sitt köpbeslut kan han eller hon besöka produktsidan 

för att få information, diskutera med andra konsumenter för att få råd, eller läsa vad 

tidigare användare har att säga om produkten eller servicen (Chatterjee 2011). Efter att 

konsumenten själv har använt produkten eller servicen kan han eller hon vara aktiv på 

produktsidan och berätta om sin erfarenhet (Chatterjee  2011). Produktsidor leder därför 

ofta till en pågående våg av eWOM (Chatterjee 2011). Då en person har gått med i ett 

produktnätverk (gillat produktsidan) kan han eller hon motta statusuppdateringar av 

företaget (Coulter & Roggeveen 2012). Dessutom kan händelsen att en vän gått med i 

ett produktnätverk (gillat en produktsida) aktivt marknadsföras till användarens vänner 

via vännernas nyhetsflöden (se sektion 2.4.2 sponsorerade händelser) (Coulter & 

Roggeveen 2012). 

 

Enligt Coulter och Roggeveen (2012) är produktinformationsprocessen på Facebook 

uppdelad i sju steg; 

 

 Sändaren; 

1. Skapar en produktsida 

2. Rekommenderar produktsidan till användare i dess vännätverk (föreslår att 

vännerna” går med” i gruppen, se bilaga 1) 
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Mottagaren ; 

3. Tittar på kommunikationen 

4. Observerar vem som har gått med i produktnätverket 

5. Tittar på produktsidans innehåll 

6. ”Går med” i produktnätverket (”gillar” sidan, eller ”accepterar” ett förslag att gå 

med) 

7. Skickar vidare informationen om produktnätverket till vänner och föreslår att de 

också skall gå med i produktnätverket 

Mottagaren kan när som helst bestämma att hoppa av processen (Coulter & Roggeveen 

2012). 

 

Vissa studier indikerar att både surfande på produktsidor (Malmivaara 2011; Haigh, 

Brubaker & Whiteside, 2013) och bidragande med innehåll på produktsidorna har en 

positiv effekt på avsikten att köpa produkten (Malmivaara, 2011). Enligt en studie gjord 

av Haigh, Brubaker och Whiteside (2013) leder surfande på en produktsida till att 

användarens attityder till företaget blir positivt förändrade (Haigh, Brubaker & 

Whiteside 2013). 

 

2.3.6.2 Att gilla på Facebook 
 
Weman (2011) kom i en studie fram till att de främsta orsakerna att gå med i en 

Facebook-grupp (att gilla) är grundade i lojalitet, ekonomisk nytta, underhållning samt 

praktiska och sociala nyttor. Weman kom också fram till att personer inte går med i en 

grupp för att skapa nya sociala kontakter. En undersökning gjord av 

marknadsföringsfirman ExactTarget (2011) visar att endast 42 % av alla som gillar en 

sida på Facebook anser att företaget kan tolka deras gillande som att de är en anhängare 

av företaget eller villiga att vara en förespråkare för företaget. 25 % är rentav helt emot 

tolkningen (ExactTarget 2011). Då en person gillar ett företag förväntar sig 47% att få 

information i sitt eget nyhetsflöde, medan 38% förväntar sig att dela med innehåll till 

vänner, familj eller medarbetare efter att de gillat ett företag (ExactTarget 2011). 39% 

av alla som gillar ett företag säger att företaget aldrig borde tolka deras gillande som ett 

tillstånd att posta marknadsföring i deras nyhetsflöden (ExactTarget 2011). Av alla 
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gillare vill 56 % att företaget inte använder deras information efter att de gillar företaget 

i marknadsföringssyfte (ExactTarget 2011). 31% av alla användare som bestämt att de 

aldrig gillar en sida gör detta för att de inte vill att företaget postar inlägg på deras 

vänners nyhetsflöden (Exact Target, 2011). Siffrorna tycks visa att merparten av 

Facebook användare som gillar sidor är negativt inställda till reklam baserad på deras 

gillande. 

 
 

2.3.6.3 Effektivt och trovärdig eWOM på Facebook 
 
En studie visar att källexpertis (trovärdighet) är en viktig faktor med tanke på 

effektivitet av eWOM på Facebook (Coulter & Roggeveen 2012). En undersökning 

gjord av Yang (2012)  påvisar att en nära vän anses vara mer trovärdig som källa för ett 

marknadsföringsmeddelande än en person som endast hör till ens bekantskapskrets. Ett 

företag anses vara en lika trovärdig källa som en nära vän (Yang, 2012). Chatterjee 

(2011) kom fram till att det inte finns en skillnad mellan om en konsument eller ett 

företag genererat meddelandet (erfarenheter, självgjorda videor, reklamer etc.) med 

tanke på sannolikheten att klicka på rekommendationen. Innehållet på produktsidan är 

den viktigaste drivaren då konsumenten gör sitt beslut om att gilla en sida efter att han 

eller hon öppnat sidan (Coulter & Roggeveen 2012). Det är mera sannolikt att en 

användare trycker på linken i ett produktsideförslag om innehållet i meddelandet är 

intressant och tilldragande än om meddelandet inte är intressant och tilldragande 

(Coulter & Roggeveen 2012). Som en sammanfattning kan konstateras att företag är 

lika trovärdiga som en nära vän, att det inte har en skillnad vem som genererat 

meddelandet och att själva innehållet i meddelandet och produktsidan är mycket viktigt 

med tanke på sannolikheten att klicka och gilla. 

 

Samtidigt går produktsidors trovärdighet hand i hand med hur många gillare en 

produktsida har (Coulter & Roggeveen 2012). Produktsidan anses ha mer utilitariskt- 

och informationsvärde desto mer gillare den har. Detta leder till att ju fler gillare en sida 

har, desto mer sannolikt är det att en person öppnar rekommendationslinken som leder 

till sidan (Coulter & Roggeveen 2012). Antalet tidigare gillare påverkar också direkt 

sannolikheten att en person går från att titta på produktsidan till att gilla den (Coulter & 
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Roggeveen 2012). Nätverksnärhet beror på hur många av en användares vänner som är 

fans av produktsidan. Ju fler vänner som redan gillar produktsidan, desto starkare är 

användarens nätverksnärhet (Coulter & Roggeveen 2012). Då det är möjligt att se vilka 

vänner som redan gillat produktsidan, har nätverksnärvaron en signifikant påverkan 

både på användarens sannolikhet att öppna sidan och att gilla den (Coulter & 

Roggeveen 2012). Om användaren ser vilka vänner som redan gillat företaget först då 

han eller hon redan öppnat sidan, påverkar nätverksnärvarograden endast sannolikheten 

att gilla sidan positivt (Coulter & Roggeveen 2012). Då en person kan se bilder på andra 

gillare av en produktsida, leder bilder på liknande personer som användaren samt bilder 

på olika och liknande personer som användaren i samma grupp till lika stor sannolikhet 

att gilla sidan (Naylor, Lamberton & West 2012). Om bilderna visar en homogen grupp 

som är olik användaren, påverkar det sannolikheten att gilla negativt. Faktorerna 

påverkar köpavsikten på liknande sätt (Naylor, Lamberton & West 2012). Som en 

sammanfattning kan konstateras att det lönar sig för en produktsida att visa vilka av en 

användares vänner som redan gillat sidan, samt antalet totala gillare. Att visa 

slumpmässiga bilder på användare som inte är vänner till personen har inte alltid en 

positiv effekt på sannolikheten att gilla och köpa produkten, varför slumpmässigt valda 

bilder borde undvikas. Största delen av alla företag på Facebook implementerar en dylik 

strategi (se bilaga 2). 

 

Det är mera sannolikt att långtidsanvändare klickar på de 

rekommendationsmeddelanden de får än personer som använt mediet en kortare tid 

(Chatterjee, 2011). Personer som själva postar mycket innehåll i sociala nätverk 

påverkar andra mer att klicka på deras rekommendationer, även om de inte 

rekommenderar mera än personer som inte postar mycket (Chatterjee, 2011). Det 

samma gäller för personer med många vänner, de rekommenderar inte mera men deras 

rekommendationer genererar flera klickar än personer med mindre vännätverk 

(Chatterjee 2011). Vidare tycks inte källnärhet ha en vägande betydelse för eWOM-

effektivitet på Facebook, trots att det är viktigt både i WOM och eWOM på andra forum 

(Coulter & Roggeveen 2012). Varje Facebook användare har i genomsnitt 120 vänner. 

Av dessa vänner håller användaren regelbundet kontakt med endast 3 %. Det har dock 

ingen skillnad om en produktsidsrekommenderare hör till 3%n eller 97%n med tanke på 
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sannolikheten att titta på en produksida och att gilla den. Detta betyder att alla vänner 

kan vara lika effektiva eWOM-påverkare på Facebook (Coulter & Roggeveen, 2012). 

Enligt Yang (2012) är nära vänner som bekant mera trovärdiga källor för 

marknadsföringsmeddelanden än en person som endast hör till bekantskapskretsen. 

Fastän studierna tycks visa olika resultat är det möjligt att trovärdigheten inte påverkar 

sannolikheten att klicka på ett marknadsföringsmeddelande.  

 

Eftersom denna studie handlar om attityder gentemot eWOM-reklam som sprids av 

företagen i konsumentens namn på Facebook, är det viktigt att veta vad som tidigare 

undersökts inom området attityder till Facebook-reklam. En sammanfattning av tidigare 

undersökning presenteras till näst.  

 

2.3.7 Attityder till Facebook-marknadsföring 

 

Enligt tidigare undersökning uppfattas reklam på Facebook i allmänhet positivt. 

Sändaren och bl.a. underhållningsfaktorer inverkar mycket på hurudana attityder 

mottagaren får gentemot reklamen och varumärket. En studie gjord av Yousif (2012) 

indikerar att personer tycker att marknadsföringsmeddelanden på Facebook är 

intressanta, spännande, tilltalande, trovärdiga och tillförlitliga samt motiverar att köpa 

produkter som blivit marknadsförda på Facebook. Enligt Yang (2012) påverkar 

marknadsföringsmeddelande som blivit skickade till en användare av en nära vän 

attityderna till varumärket positivt. Då sändaren är ett företag påverkas både attityderna 

till varumärket och användarens avsikt att köpa produkten eller servicen positivt (Yang  

2012).  Det kom dock inte fram hurudana slags meddelanden av företag eller nära 

vänner som analyserats. Om en person får ett marknadsföringsmeddelande av ett företag 

som de inte gillar kan resultaten se mycket olika ut än om sändaren är ett företag som 

personen gillat på Facebook. 

 

En studie gjord av Logan, Bright och Gangadharbatla (2012) visar att underhållning, 

informativitet och irritation alla är faktorer som påverkar direkt eller indirekt attityderna 

till en reklam i sociala nätverk. Studien fokuserade på unga kvinnor och resultaten 

visade att underhållning är den mest vägande faktorn då det kommer till attityderna. 

Uppfattat reklamvärde, som i sin tur påverkas av underhållning och informativitet var 
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den näst vägande faktorn. Irritation påverkade direkt attityden mot reklamen negativt 

(Logan, Bright & Gangadharbatla 2012). En undersökning gjord av Airs och Lawrence 

(2012) påvisar att användarens ålderslikhet med andra gillare av en sida inte har en 

betydelse då det kommer till attityder gentemot varumärkessidan, varumärket och 

avsikterna att köpa produkten eller servicen. Däremot påverkade underhållande och 

interaktivt innehåll på varumärkessidan attityderna mot både sidan, varumärket samt 

avsikterna att köpa produkten eller servicen positivt (Airs & Lawrence 2012). Ärlighet 

från företagens sida är mycket viktigt i social medier (Kaplan och Henlein, 2010). Om 

ett företag agerar oärligt i sociala medier har de en stor risk att bli fast och får ofta 

upprörd respons från användarna (Kaplan och Heinlein, 2011). Några exempel på 

oärligt agerande är t.ex. oärliga texter på Wikipedia som företaget skrivit om sig själv, 

eller bloggar som är skrivna av företaget men som påstås vara skrivna av gillare av 

företaget (Kaplain och Henlein, 2010;2011). 

 

2.4 Fallstudie Facebook 
 
I detta avsnitt kommer information om Facebooks uppbyggnad, marknadsföringssätt 

samt relaterad information om Facebook i media att gås igenom för att läsaren skall 

förstå vad för slags reklam undersökningen bygger på och på vilket sätt denna reklam 

varit aktuell i olika media. 

2.4.1 Edgerank 
 
”Den dynamiska naturen samt unika algoritmen bakom varje användares nyhetsflöde 

betyder att varje persons upplevelse på Facebook är olik. För personer som äger 

produktsidor betyder detta att vissa av dina gillare inte ser dina värdefulla 

sidouppdateringar (statusuppdateringar, videon, foton) i sina nyhetsflöden” (Facebook  

2011b:3) Algoritmen som bestämmer vad som visas på användarnas nyhetsflödet heter 

edgerank. Trots sin uppenbara betydelse för marknadsföring på Facebook har få 

vetenskapliga artiklar beskrivit vad edgerank grundar sig på. Däremot finns det otaliga 

nätsidor, bloggar, marknadsföringssidor etc. som alla beskriver edgerank på ett likadant 

sätt. 
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Facebooks algoritm är uppbyggd av tre olika komponenter; 

 

1. Samhörighet- Användarens närhet till en person eller ett varumärke.  

 

Olika händelser som användaren gjort ger olika poäng för hur nära edgerank 

rankar förhållandet. T.ex. tid som användaren använt på en sida, meddelanden, 

klickanden, gillanden, delanden, kommenteranden, taggande etc. kan påverka 

närhetspoängen. (t.ex. Falls 2012; Whatisedegerank 2013; Edgerank 2013)  

 

2. Vikten av innehållet 

 

Olika innehåll anses vara olika viktiga då edgerank ger ett rankningspoäng för 

en händelse. T.ex. anses kommenterande och delande vara viktigare än ett 

gillande. Det som kräver mer engagemang av en användare brukar väga mera än 

något som kräver lite engagemang. (t.ex. Falls 2012; Whatisedegerank 2013; 

Edgerank 2013)  

 

3. Tidsfaktor 

 

Olika gamla innehåll får olika poäng av edgerank. Ju äldre en händelse är, desto 

mindre rankningspoäng får den. (t.ex. Falls 2012; Whatisedegerank 2013; 

Edgerank 2013) 

 
Facebook har kommit upp med en lösning hur företagen kan få sina inlägg och organisk 

eWOM att synas fastän edgerank inte ursprungligen skulle ha visat inläggen till en viss 

person. Sponsorerade händelser och marknadsförda inlägg är båda marknadsföringssätt 

som på Facebook kan få gillare att synas i ett företags marknadsföring. 

 

2.4.2 Sponsorerade händelser 
 
Facebook Sponsorerade händelser lanserades 24.01.2011 (Costine 2011). Enligt 

Facebook (2011 a) kommer de bästa rekommendationerna från en vän.  T.ex. om en 
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användare ser att hans eller hennes vänner gillat en sida, ökar det användarens 

förtroende för sidan och sannolikheten att han eller hon också kommer att engagera sig 

med sidan. Med sponsorerade händelser kan man ”få upp word-of-mouth 

rekommendationer om ditt varumärke som existerar organiskt i Facebook-nyhetsflödet” 

(Facebook 2011 a:20). Facebook (2011 b) förklarar att nyhetsflödet är viktigt för 

användarna eftersom de är intresserade av vad deras vänner tycker och tänker. Med 

sponsorerade händelser kan man få mera synlighet för nyhetsflödeshändelser som 

relaterar till ens företag (Facebook, 2011 b). Sponsorerade händelser ” tillåter dina 

gillare att hjälpa sina vänner upptäcka ditt varumärke och anknyta till målen med din 

kampanj” (Facebook 2011 b:.2) Det finns flera olika typer av sponsorerade händelser. 

2.4.2.1 Gillandet 

2.4.2.1.1 Gillar företaget 
 
Då en person gillar en produktsida skickas informationen om händelsen till gillarens 

vänners nyhetsflöden. P.g.a. att nyhetsflödet fungerar på ett mycket dynamiskt sätt är 

det en stor risk att vännerna inte kommer att se detta. Med sponsorerade händelser 

kommer händelsen att marknadsföras vid högra sidan av skärmen på Facebook. 

Gillarens namn och foto kommer att visas (se bilaga 4). (Facebook 2011 b) 

2.4.2.1.2 Gillar ett sidinlägg 
 
Om en gillare av en sida har gillat ett sidinlägg på produktsidan kan man marknadsföra 

denna händelse till gillarens vänner med sponsorerade händelser. Gillarens namn och 

foto kommer att visas. ( Facebook 2011 b) 

 

2.4.2.2 Applikationer 

2.4.2.2.1 Använder applikationen 
 
Om någon har använt en applikation (t.ex. ett spel) minst två gånger eller minst tio 

minuter under en månad, kan denna händelse marknadsföras till användarens vänner 

med sponsorerade händelser. Användarens namn och foto kommer att visas. ( Facebook 

2011 b) 
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2.4.2.2.2 Har delat med sig av en händelse relaterad till applikationen 
 

Om någon har delat med sig av en händelse som relaterar till en applikation inom de senaste sju 

dagarna, kan detta marknadsföras till delarens vänner genom att använda sponsorerade 

händelser. Delarens namn och foto kommer att visas. (Facebook 2011 b) 

2.4.2.3 Incheckning 
 
Då någon checkat in genom att använda Facebook platser på ett av företagets ställen, 

eller har gjort anspråk på ett erbjudande på något av företagets ställen, kan detta 

marknadsföras till incheckarens vänner inom sju dagar genom att använda sponsorerade 

händelser. Incheckarens namn och foto kommer att visas. (Facebook 2011 b) 

2.4.2.4 Domänhistoria 
 
Om någon delar med sig av en utomstående sidas adress på sin statusuppdatering, eller 

om någon har gillat något slags innehåll med gillarknappen på en utomstående sida, kan 

detta marknadsföras på Facebook till delarens vänner genom att använda sponsorerade 

händelser. Delarens namn och foto kommer att visas. (Facebook 2011 b) 

 

Som en sammanfattning kan konstateras att vilken som helst händelse en Facebook 

användare gör som relaterar till ett företag, kan användas i marknadsföringssyfte mot 

användarens vänner genom användning av sponsorerade händelser. 

 

2.4.3 Marknadsförda inlägg 
 
Ett företag kan marknadsföra sina egna inlägg som de skrivit på sina produktsidor 

genom att använda marknadsförda inlägg. Eftersom nyhetsflödet fungerar på ett 

komplext sätt är det många av en sidas gillare som inte kommer att se inlägg gjorda av 

företagen på sitt nyhetsflöde. Genom att använda marknadsförda inlägg kan personer 

som gillar sidan och deras vänner få se inlägg gjorda av företaget. Gillarnas vänner 

skulle annars inte ha sett dem överhuvudtaget, och för gillarna visas inläggen högre upp 

i nyhetsflödet än det skulle ha gjort om det inte marknadsförts. Gillarens foto och namn 

kommer at visas (se bilaga 3).  (Facebook, 2013 a;2013 b) 

 

 Marknadsförda inlägg kan också sättas under konceptet sponsorerade händelser 

(Facebook 2011 b). Som en sammanfattning kan konstateras att vad som helst som 
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företaget själv gör kan marknadsföras till en gillares vänner genom att visa gillarens 

foto och namn samt företagets egna inlägg i gillarens vänners nyhetsflöden. 

 

2.4.4 Facebooks kommunikation till sina användare gällande 
sponsorerade händelser 

 
På Facebook kan man läsa olika råd och regler gällande aktiviteter på Facebook. Till 

sina användare påpekar Facebook att;  

”När du klickar på Gilla i en annons skapar du en koppling till företaget, 

varumärket eller produkten. Om en produktsida på Facebook annonseras 

och du klickar på knappen Gilla skapar du en länk till den sidan. Detta 

publiceras på din tidslinje och dina vänner kan se det i form av en händelse i 

sina nyhetsflöden. Uppdateringar från sidan kan också börja visas i 

nyhetsflödet. Du kan ta bort gilla-markeringar direkt, hantera dina 

kopplingar på din tidslinje och begränsa vem du ska dela dina kopplingar 

med i dina sekretessinställningar.” (Facebook 2013 c) 

På frågan varför vänners ansikten syns vid reklamer svarar Facebook;  

”Med Facebook-annonser för sidor, evenemang och applikationer kan du se 

händelser om dina vänners aktiviteter på Facebook i samband med annonser 

som du ser. Du kan exempelvis se en händelse om en vän som redan gillar 

en sida som du ser en annons för. På motsvarande sätt kan dina vänner se 

händelser om dig som är kopplade till visade annonser. Sådana händelser 

visas bara för vänner och följer alla sekretessinställningar som gäller för ditt 

konto.” (Facebook 2013 f) 

Facebook påpekar att för att en användare ska slippa se sponsorerade händelser har han 

eller hon två alternativ; att ” Klicka på Dölj om du vill ta bort enskilda händelser” och ” 

Sluta se vissa typer av händelser helt och hållet genom att ta bort personen som vän eller 

sluta gilla sidan”. (Facebook 2013d)  

 

2.4.5 Facebook i media 

 

Facebook har ofta råkat ut för negativ publicitet i media och på nätet i bl.a. social 

media. Ett av det senaste ramaskriet handlar om Facebooks förnyande av edgerank. Bl.a 

Doak (2012) skriver att Facebook den 21.09.2012 gjorde en stor förändring i sin 

edgerank vilket ledde till att sidor med många gillare inte längre kunde nå gillarna via 
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deras nyhetsflöden i samma utsträckning som tidigare. Doak, som har tillgång till flera 

produktsidor skriver att alla sidors organiska utsträckning gick ner fr.o.m den 21.09 med 

24-63%. Medeltaletet i nedgången låg på 45% då han jämförde med de två tidigare 

månaderna. Jeff Doak jobbar som chef för social mätning på WPP ad agency Team 

Detroit som bl.a. har Fords Facebook sida på sitt ansvar (Edwards 2012). Cooper (2012) 

skriver att GroupM Next (en global mediainvesteringsförvaltningsfirma) gjort en analys 

för 25 varumärken och kom fram till att den organiska räckvidden till deras gillare på 

Facebook gick ner med 38% i september 2012. 

 

Bl.a Edwards (2012) och Colon (2012) skriver om problemet och påpekar att Facebook 

får ekonomisk vinst genom att inte visa lika mycket inlägg till sidors gillare på deras 

nyhetsflöden som tidigare i och med att Facebook lanserade marknadsförda inlägg där 

sidoinnehavaren kan betala för att nå sina gillare. Facebooks svar till Business insider på 

varför de ändrat edgeranken lyder som följande: ”Vi fortsätter att optimera nyhetsflödet 

för att visa inlägg som mänskor tenderar att engagera sig med, för att garantera att de ser 

de mest intressanta historierna. Detta ligger i samma linje som vår vision, att allt 

innehåll borde vara lika engagerande som inläggen du ser från vänner och familj”. 

(Edwards, 2012) 

 

En annan aktuell nyhet i olika medier gäller Facebooks sponsorerade händelser och 

användarnas rättigheter. I USA blev Facebook dragen inför domstol p.g.a. personer 

upplevt att Facebooks sponsorerade händelser har använt deras namn och foto utan 

personernas lov. Stämningen gick under namnet ”class action suit” och Facebook 

försökte avgöra ärendet utanför domstol och erbjöd 10 dollar till alla berörda i USA. 

Den totala summan som kunde delas ut var dock max. 20 miljoner dollar med 

specifikationen att om för många personer kräver att få 10 dollar betalas hela 20 

miljoner till välgörenhet. Facebook har 150 miljoner användare i USA. (t.ex. Kovach 

2013; Love 2013) På Facebooks officiella sida där man kan läsa om stämningen och 

Facebooks förlikningsförslag står det också att Facebook har gått med på att revidera 

villkoren för tjänsten sponsorerade händelser samt ge mera kontroll till användarna över 

vad som kan visas i sponsorerade händelser. Stämningen gällde endast användare i USA 

fastän sponsorerade händelser används runt om i världen på Facebook. 
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(Facebooksettlement 2013) Förlikningen godkändes den 26.08.2013 och Facebook 

tvingas betala 20 miljoner dollar och revidera villkoren för sponsorerade händelser 

(Levine 2013). Sponsorerade händelser har gett en inkomst på 234 miljoner dollar till 

Facebook från Januari 2011 till Augusti 2012 (Levine 2013). 

 

2.5 Sammanfattning av tidigare undersökning 
 
Som det framgår ur tidigare avsnitt påverkar eWOM konsumentens uppfattningar och 

beteende (Jalilvand & Samiei 2012) Då en person gillar något på Facebook kan denna 

händelse visas på gillarens vänners nyhetsflöde. Detta kan anses vara en form av 

eWOM (Facebook 2011 b) vilket är logiskt eftersom vännerna till gillaren kan se att 

gillaren av en eller annan orsak valt att visa att den tycker om en produktsida. Tidigare 

studier visar att produktsidor med många vänner som gillare och många gillare 

överhuvudtaget påverkar en användares sannolikhet att också gilla en sida (Coulter & 

Roggeveen 2012).  Vissa studier visar också att surfande på produktsidor påverkar 

köpavsikten positivt (Malmivaara 2011; Haigh, Brubaker & Whiteside, 2013). Samma 

studier visar också att företaget själv är den mest påverkande parten (Coulter & 

Roggeveen 2012).  Om en reklam är underhållande (Logan, Bright & Gangadharbatla 

2012) och om innehållet på produktsidan är bra, påverkas konsumenterna positivt vilket 

leder till att de gillar sidan (Coulter & Roggeveen 2012). Det verkar vara en god lösning 

att kombinera både eWOM effekten och företagens egna positiva aspekter, vilket kan 

göras med Facebooks sponsorerade händelser och marknadsförda inlägg. 

 

Teorin om eWOM bygger dock helt och håller på att delandet är en frivillig process och 

behandlar bl.a. orsaker till varför en person väljer att dela, eller väljer att låta bli att dela 

saker på t.ex. sociala nätverkssidor. Teorin påpekar gång på gång att delandet är och bör 

vara frivilligt för att äkta eWOM effekter skall kunna uppnås (Ho och Dempsey, 2010). 

Studier visar också att alla inte vill dela material och att delandet kan uppfattas som en 

risk (Chatterjee 2011; Chu 2011). Facebooks sponsorerade händelser grundar sig på att 

en person har gillat en produktsida, men en studie visar att största delen av alla personer 

inte gillar produktsidor för att de vill förespråka för företaget och vissa är till och med 

helt emot det (ExactTarget 2011). Facebook har ofta varit i media p.g.a. att de minskat 
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sina användares sekretess. Sponsorerade händelser har lett till mycket publicitet i olika 

media. Dels är företagen upprörda för att Facebook försöker tjäna mer pengar på dem 

(t.ex. Edwards 2012; Colon 2012), dels är användarna upprörda för att deras personliga 

information används i reklamer, enligt deras uppfattning utan deras lov (t.ex. Kovach 

2013; Love 2013). Allt detta tyder på att sponsorerade händelser som i teorin kan se ut 

som ett bra alternativ kan ge upphov till negativa attityder mot reklamsättet. Inga 

tidigare undersökningar gällande attityder till eWOM som sprids av företag i 

användares namn kunde hittas och är därför grunden till denna studie. Till näst 

presenteras metodiken för hur undersökningen görs. 

 

3 Metodik 
 
Syftet med denna avhandling är att analyseras konsumentens attityder till eWOM som 

sprids i konsumentens namn av företag på Facebook, samt hur attityderna till detta 

reklamsätt påverkar konsumentens köpavsikt, attityder till varumärket och attityder till 

mediet. Enligt Dhawan (2010), Ghauri och Grønhaug (2005)  samt Saunders Lewis och 

Thornhill (2009) är det bäst att evaluera alla möjligheter till att samla in data och välja 

det alternativet som bäst kan möta ens syfte.  

 

Man utgår ofta från två olika typer av forskningsmetoder, exploratoriska 

forksningsmetoder och deskriptiva forksningsmetoder. Exploratoriska 

forskningsmetoder innebär att man undersöker relationer mellan två olika faktorer, t.ex. 

att a leder till b (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) eller att man är ute efter att hitta 

nya idéer och insikter (Dhawan, 2010). Deskriptiva forskningsmetoder utgår från att 

man vill beskriva populationen och variabiliteten inom olika fenomen. (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2009; Dhawan, 2010) Då man undersöker attityder är det vanligt att 

använda deskriptiva forskningsmetoder. Enkäter kan användas som enda 

forskningsmetod men det är ofta bättre att använda sig av en multipel forskningsdesign 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2009).  Då man undersöker attityder är det ofta bra att 

kombinera djupgående intervjuer med en enkät. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

Dhawan, (2010) är inne på samma spår och påpekar att då attityder undersöks med en 

enkät är det bra att göra en tidigare undersökning där informanterna får formulera sig 
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mera fritt och sedan basera enkäten på tidigare resultat. Då man gör en exploratorisk 

undersökning, eller en undersökning som delvis är exploratorisk är det sannolikt att man 

använder sig av kvalitativa metoder. Intervjuer är en bra datainsamlingsmetod om man 

är ute efter att förstå hur olika saker är kopplade till varandra (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009). En multipel forskningsmetod som kombinerar deskriptiv och 

exploratorisk forskning i form av en kombination av en enkät och en djupgående 

intervju kommer därför att tillämpas för att bäst möta syftet. 

 

Valet att använda multipla forskingsmetoder kan ha mycket positiva följder. Multipla 

forskningsmetoder är bra att använda om man har olika frågor eller syften i sitt arbete, 

och om kombinationen av olika metoder hjälper en att besvara ens forskningsfrågor 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Som ett exempel kan nämnas att det kan vara 

lönsamt att först göra intervjuer eller ostrukturerade enkäter (se 3.2.2) för att få 

exploratorisk kunskap så att man får fram huvuddragen i hur personer svarar före man 

använder en enkät för att samla ytterligare deskriptiv eller exploratorisk data. På detta 

sätt vet man att man tar upp de mest centrala frågorna i enkäten. (Saunders, Lewis och 

Thornhill, 2009; Dhawan, 2010) Valet av forskningsmetod påverkar också alltid 

resultatet av undersökningen. Både kvalitativa och kvantitativa metoder påverkar 

resultatet men på olika sätt. Det är därför bra att kombinera olika metoder för att minska 

själva teknikens effekt på resultatet. (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009) 

 

3.1 Intervjuer 
 
Intervjuer är en bra kvalitativ metod som man kan använda då man vill undersöka hur 

informanter uppfattar och ser på olika saker (Daymon & Holloway, 2010). Som tidigare 

nämndes, är intervjuer också en bra metod att använda som förundersökning till en 

enkät då attityder undersöks (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Intervjuer har därför 

valts som den lämpligaste kvalitativa metoden i detta arbete. 

3.1.1 Intervjuernas struktur 
 
Strukturerade intervjuer har förhandsbestämda frågor som strikt följs vid 

intervjutillfället (Dhawan, 2010; Daymon & Holloway, 2010).  Detta tar bort 

intervjuarens frihet att vid behov ställa extra relaterade frågor som kan vara viktiga för 
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att besvara syftet. (Dhawan, 2010).  I ostrukturerade intervjuer är frågorna inte 

bestämda på förhand och det ger därför intervjuaren större frihet, men leder samtidigt 

till att det blir mycket svårt att jämföra olika intervjuer och till att mycket onödig 

information kan komma upp (Dhawan, 2010; Daymon & Holloway, 2010). En 

kombination av dessa metoder är därför lämplig att använda i denna studie, såkallade 

semistrukturerade intervjuer, där vissa frågor är bestämda på förhand, men intervjuaren 

kan ställa tilläggsfrågor vid behov (Daymon & Holloway, 2010). Semistrukturerade 

intervjuer är bra att använda då man vill att respondenterna bygger vidare på eller 

förklara sina svar (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  

 

Intervjuguiden i denna studie bygger på en semistrukturerad princip där det har lagts 

vikt vid vissa grundläggande faktorer. Öppna frågor som t.ex. börjar med orden vad, hur 

och varför används för att få respondenterna att formulera sina svar så fritt som möjligt 

(Saunder, Lewis & Thornhill, 2009; Keegan, 2009). Ledande frågor samt dubbla frågor 

i samma mening undviks för att få så sanningsenliga svar som möjligt av informanterna 

(Daymon & Holloway, 2010). En viss vikt läggs också på språket intervjuaren själv 

använder. Svåra ord undviks och intervjuaren försöker använda ett liknande språk som 

informanten för att bli förstådd och skapa förtroende. (Daymon & Holloway, 2010). 

Denna studies intervjuguide kan hittas i bilaga 10. Intervjun är uppdelad i två delar. I 

den första delen visas olika Facebookreklamer för informanterna medan frågor ställs. 

Samma reklamer visas för alla informanter (se bilaga 11). Informanterna visas 

oediterade reklamer där även personernas namn och foto som använts i reklamen visas. 

Av etiska skäl är dessa bortediterade i bilaga 11. Informanterna ombes berätta vad de 

tänker på, hurudana minnen och känslor reklamen väcker, om de skulle vilja köpa 

produkten eller gilla sidan samt hurudan bild av varumärket de får av reklamen.  Denna 

del av intervjun är till för att få spontana reaktioner på reklamerna och reklamsättet utan 

att ge en bild av vad det är som undersöks. 

 

I den andra delen av intervjun visas samma reklamer gruppvis. Det förklaras för 

informanterna hur vissa personers ansikten och namn kommer upp i samband med 

reklamerna varefter olika attitydrelaterade frågor ställs. I intervjun fokuseras det på tre 

typer av reklamer som används i samband med gillares namn och foton eftersom dessa 
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tre typer är vanliga i Finland och informanterna kan relatera sina egna erfarenheter till 

dem.  Den första typen består av reklamer som kommer upp i nyhetsflödet där personers 

namn och ansikte visas varefter ett relaterat inlägg kommer upp (se bild 1-3 i bilaga 11). 

Den andra typen består av reklamer som kommer upp vid sidan av nyhetsflödet där 

gillares namn och möjligtvis bild inkluderas (se bild 4-5 i bilaga 11). Den sista typen av 

reklam är ett organiskt inlägg där personer har gillat en sida och denna händelse 

kommer upp i nyhetsflödet utan att vara sponsorerad (se bild 6 i bilaga 11).  Den sista 

bilden visas för att verifiera att attityderna grundar sig på att företag betalat för att dela 

sin reklam i konsumentens namn, och att attityderna inte är grundade i endast det 

faktum att konsumenters namn och ansikten visas. Intervjun avslutas med öppen 

diskussion om informanten har något att tillägga. 

 

3.1.2 Informanterna 

 

Informanterna kan väljas utgående från olika grunder och vem man väljer beror på 

syftet av undersökningen. (Daymon och Holloway, 2010; Vogt, Gardner & Heaffele, 

2012). Oberoende om vilka informanter som väljs måste grunderna för valet identifieras 

för att läsaren skall förstå undersökningens avgränsningar (Daymon och Holloway, 

2010). I denna undersökning är det viktigt att intervjua personer som använder 

Facebook ofta för att få en realistisk bild av hur användare som i verkligheten har 

exponerats för reklamtypen som undersöks tycker och tänker. Om man själv väljer 

informanterna är det lätt att på förhand identifiera individer med specialkunskap inom 

ett område (Daymon och Holloway, 2010; Vogt, Gardner & Heaffele, 2012). Jag har 

därför själv valt informanterna för att förvissa mig om att förhandskravet är uppfyllt. 

Det finns många olika samplingsmetoder för att välja informanter. 

Bekvämlighetssampel innebär att man tar vara på sina kontakter och personer man 

träffar och ser deras kunskap som en möjlighet inom sin undersökning (Daymon & 

Holloway, 2010). Bekvämlighetsurval har valts i denna studie. Genom att använda 

bekvämlighetsurval kunde jag försäkra mig om att förhandskravet är uppfyllt, samt få så 

avslappnade och ärliga intervjuer som möjligt.   
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Det finns inga absoluta regler eller riktlinjer för hur många personer man borde 

intervjua. Antalet beror bl.a. på forskningsfrågorna och den tillgängliga tiden (Daymon 

& Holloway, 2010; Vogt, Gardner & Heaffele, 2012). Oftast intervjuar man på djupet få 

informanter (Daymon & Holloway, 2010). Man ska intervjua tills man uppnår en 

informationsmättnad. Mättnad uppkommer då ingen signifikant ny information 

uppkommer då ytterligare en informant intervjuas (Daymon & Holloway, 2010). 

Mängden av informanter i denna studie var bestämd på förhand till minst tio stycken. 

Om en mättnad i svaren inte uppnås före detta kommer antalet informanter att utökas 

tills det att en mättnad uppnås. Informanterna är alla vana användare av Facebook där 

största delen använder mediet varje dag. Ytterligare förhandskrav är att hälften av 

informanterna är män och hälften kvinnor.  P.g.a. att det huvudsakligen är unga 

individer som använder Facebook flitigt är denna grupp mest representerad i 

undersökningen. Eftersom en mättnad i svaren uppnåddes snabbt, intervjuades även två 

äldre individer för att få en möjlig olik synvinkel på ämnet. De äldre informanterna hade 

liknande motiveringar som de yngre informanterna och en antagen mättnad var därmed 

uppnådd. Information relaterad till informanterna sammanfattas i tabell 3. 

 

Tabell 3- Informanterna 

Informant Kön Ålder Hur ofta använder 
Facebook 

1 Kvinna 21 Dagligen 
2 Man 23 Dagligen 
3 Man 25 Dagligen 
4 Man 23 Dagligen 
5 Kvinna 24 Dagligen 
6 Kvinna 24 Dagligen 
7 Man 27 Dagligen 
8 Kvinna 28 4 ggr/vecka 
9 Kvinna 51 Dagligen 
10 Man 51 3-4 ggr/vecka 
 

 

3.1.3 Intervju teknik och analysteknik 
 
Intervjuerna tog mellan 28,5 minuter och 43,25 minuter. Medeltalet låg på 35,20 

minuter. Intervjuerna spelades in för att senare kunna analysera på ett trovärdigt sätt 

(Saunders, Lewis och Thornhill, 2009; Daymon och Holloway, 2010). De inspelade 
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intervjuerna transkriberades i sin helhet för att kunna utföra en analys där ingen 

informants svar eller del av svar glöms bort. Resultaten av intervjuerna hittas i sektion 4 

och analysen av intervjuerna hittas i sektion 6. 

 

3.2 Enkät 
 
Då man undersöker attityder är det som tidigare konstaterats ofta bra att kombinera 

djupa intervjuer med en enkät (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Till näst 

presenteras typ av enkät, enkätens uppbyggnad och urval. 

 

3.2.1 Typ av enkät 
 
Då man väljer typen av enkät ska man ha forskningsfrågorna och syftet i baktanke. Bl.a. 

respondenternas önskade karaktärsdrag, typen av frågor man vill fråga och 

urvalsstorleken kan ha en inverkan på valet av typ av enkät (Saunders, Lewis och 

Thornhill, 2009; Karlsson, 2008). Om respondenterna inte svarar ärligt påverkar det 

undersökningens reliabilitet. Personer tenderar att svara oärligt och gissa svaren om de 

inte har tillräklig kunskap inom det undersökta området (Saunders, Lewis och Thornhill, 

2009). I denna undersökning undersöks attityder till en typ av Facebook-reklam och det 

är därför viktigt att respondenterna har kunskap om användning av Facebook. Det är 

därför logiskt att enkäten tar form av en internetenkät som sprids på Facebook. 

Självadministrerade enkäter, där respondenterna själv fyller i sina svar i lugn och ro, 

kan utföras på internet och har den positiva sidan att respondenterna inte fyller i enkäten 

för att vara forskaren till lags, utan allmänt taget brukar svara ärligt (Saunders, Lewis 

och Thornhill, 2009; Karlsson, 2008). En självadministrerad internetenkät kommer 

därför att användas i denna undersökning. 

 

3.2.2 Enkätens uppbyggnad 
 
Strukturerade enkäter, där frågorna är definitiva, konkreta och presenterade för alla på 

samma sätt har många positiva sidor, t.ex. att de är lätta att utföra och analysera 

(Dhawan, 2010). Då man undersöker attityder kan det vara bra att använda sig av mer 

ostrukturerade enkäter, men eftersom en förundersökning i form av intervjuer har 
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genomförts, är det lämpligt att använda en strukturerad enkät (Dhawan, 2010). 

Svarsalternativen i en strukturerad enkät kan vara antingen slutna, t.ex. ja eller nej, eller 

öppna där svararen själv får formulera ett svar (Dhawan, 2010). Svaren kan också ha 

olika förbestämda alternativ (Dhawan, 2010). De första frågorna i enkäten skall väcka 

respondentens intresse och frågor som är mycket personliga eller kräver mycket 

tankearbete undviks (Dhawan, 2010). Frågorna skall vara mycket tydligt formulerade 

för att undvika misstolkning (Dhawan, 2010; Karlsson, 2008). Ytterligare skall frågorna 

inte vara ledande och de borde vara max 20 ord långa, för att inte bli svårtolkade 

(Karlsson, 2008) Enkäten är uppdelad i två huvuddelar där del ett (sid 2-4, bilaga 12) 

gäller reklamer i nyhetsflödet och del två (sid 5-7, bilaga 12) gäller reklamer vid sidan 

av nyhetsflödet. I enkäten undersöks inte organiska inlägg eftersom de inte direkt 

relaterar till syftet av undersökningen och intervjuerna gällande organiska inlägg räcker 

för att dra de slutsatser som är relevanta i denna studie. Enkäten testades med tio 

personer för att få fram negativa aspekter före enkäten spreds till informanterna 

(Dhawan, 2010). Vissa mindre justeringar gjordes varefter enkäten kunde publiceras. 

Enkäten i sin helhet kan hittas som bilaga 12. 

 

3.2.3 Urval 
 
Då man väljer urvalsmetod bör man först bestämma om man vill använda sig av ett 

sannolikhetssampel eller ett ickesannolikhetssampel. Sannolikhetssampel är alltid bättre 

att använda sig av men t.ex. p.g.a. tidsbrist eller omöjlighet att kunna nå hela 

populationen kan ett ickesannolikhetssampel vara mer lämpligt att använda 

(Krishnaswami & Satyaprasad, 2010; Karlsson 2008; Vogt, Gardner & Heaffele, 2012). 

Eftersom populationen som undersöks är av storleken över en miljard, utspridd över 

hela världen, är ett sannolikhetssampel uteslutet i denna studie p.g.a. tidsbegränsningar.  

Beroende på hur man kategoriserar finns det ungefär fem olika 

ickesannolikhetssamplingsmetoder som man kan använda sig av (Krishnaswami & 

Satyaprasad, 2010; Vogt, Gardner & Heaffele, 2012), av vilka bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval lämpar sig för denna studie. Av de båda alternativen har snöbollsurval 

valts för att försöka minska partiskheten i samplet. I praktiken ombads forskarens alla 

Facebook-kontakter fylla i en enkät och skicka den vidare till sin bekantskapskrets. 
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Eftersom få informanter var villiga att skicka vidare enkäten utan att bli direkt 

tillfrågade, ombads tio frivilliga personer att lägga upp enkäten på sin egen Facebook-

sida , eller dela enkäten på annat sätt, så att deras vänner kunde svara på den.  

 

Det finns inga klara regler för hur stort ett urval borde vara och det enda kriteriet är att 

resultatet skall vara reliabelt. Slutsatserna som dras ur samplet bör vara riktiga på en 

given signifikansnivå (Krishnaswami & Satyaprasad, 2010). Allmänt taget kan man 

dock säga att ju större sampel, desto bättre resultat (Vogt, Gardner & Heaffele, 2012). 

Saunders, Lewis och Tornhill (2009) har sammanfattat tidigare undersökningsresultat 

och påpekar att internetenkäters svarsprocent är mycket låg, 11 procent eller mindre, 

vilket också är orsaken till att det brukar ta 2-6- veckor att få in ett adekvat antal svar. I 

denna studie ämnas svar från så många personer som möjlig fås. P.g.a. tidsbegränsingar 

var enkäten tillgänglig i två veckor varefter resultaten analyserades.  Enkäten grundar 

sig på resultat från de djupgående intervjuerna vilket torde underlätta reliabiliteten. 

 

4 Resultat av intervjuerna 
 
I detta kapitel kommer svaren av intervjuerna att presenteras och delvis analyseras 

eftersom resultaten är tagna fram genom att analysera materialet. Analysen av 

undersökningen presenteras sedan tillsammans med analysen av enkätresultaten i 

sektion 6. 

 

4.1 Resultat  före reklamsättet förklarats för informanterna 
 
I intervjuns första del kom det fram att personer inte lägger stor vikt vid reklamsättet där 

personers namn och ansikte visas i samband med reklamer. Endast en informant 

kommenterade över huvudtaget reklamsättet i sig. På frågan om han skulle villa gilla 

sidan svarade informant 7; 

”Nej aldrig , för att först och främst ser man ju att de gör reklam i ens namn. Om 

jag får en reklam så inte skulle jag då börja gilla den, för att jag vet att de kommer 

att göra reklam i mitt namn också [...]” 

 

Denna utsaga grundade sig på att informant 7 trodde att personerna vars bilder visades 

hade gillat reklamen i fråga och inte endast en relaterad sida som sedan skickat en 
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reklam i gillarens namn. Gillarnas namn och ansikte fick en viss uppmärksamhet av 

informanterna men ur en synvinkel som inte är relaterad till att företagen använt sig av 

dem i sin marknadsföring. Personer förundrade sig om varför personer gillat vissa sidor 

och filosoferade över detta. I sju av tio intervjuer kommenterades gillarna på något sätt. 

Av sex visade reklamer kommenterades gillarna i synnerhet i tre reklamer, Myyrmanni, 

McDonald’s och Aurinkomatkat, vilket troligtvis beror på att namnen och bilderna 

upptar en stor yta av reklamens totala yta i dessa företags reklamer. På frågan om vad 

personerna kommer att tänka på när de ser reklamerna svarades bl.a. 

 

”Det som jag först tänker på är att nej, varför har de gått och gillat 

Myyrmanni, ett pinsamt litet köpcentrum [...] ”(informant 6) 

 

”Har de nu tänkt på någonting när de har tryckt på gillar-knappen” 

(informant 9) 

 

”Varför någon i hela världen skulle gå och gilla Lambi Suomi” (informant 

6) 

 

”Jag börjar tänka på att vem skulle villa gilla McDonald’s Suomi på 

Facebook. Om man jobbar där kanske[...] Varför gillar dehär personerna 

det, genant! Att gilla McDonald’s på Facebook” (informant 7) 

 

”Att vem som har varit och gillat, jag tänker mest på att om man skulle vara 

ett fetto så kanske man inte skulle gå och gilla McDonald’s, det skulle vara 

hemskt förnedrande, men om det är sådana personer som är i bra skick så 

ger det en bild av sig själv av att de kan äta på McDonald’s och ändå se bra 

ut” (informant 1) 
 

Personers namn och bild kunde också väcka intresse för reklamen bland informanterna 

även om intresset inte alltid leder till något positivt för företagens del. På frågan om vad 

personerna kommer att tänka på när de ser reklamerna svarades ytterligare bl.a. 

 

”Ett köpcenter där jag hängde när jag var ung. Jag skulle inte trycka på den 

här, jag vet inte, det ser ut som sådant där pladder.  Jag brukar jätte ofta 

också titta på hur många som har tyckt om för att veta om det är värt att titta 

på, men inte vet jag vad jag börjar tänka på. Jag får inte några desto vidare 

känslor inte” (informant 8) 
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”Att det är ganska många som gillar det av dina vänner och jag undrar lite 

varför. De har säkert haft någon tävling att om man gillar så kan man vinna 

någon resa. Och sedan tänker jag på att jag aldrig skulle gilla Aurinkomatkat 

på Facebook för det är inget jag ens tycker om, paketresor till turistfällor, så 

jag skulle nog inte gå och gilla den eller ändra på mina bilder av företaget på 

grund av den här reklamen” (informant 7) 

 

Då materialet vidare analyseras är det rätt förståeligt att personerna inte kommenterade 

reklamsättet i sig. Det kom fram att informanterna i mycket hög grad har ignorerat att 

titta på reklamerna och oftast inte läser igenom dem. Bilder är påverkande och enligt 

informanterna är det vanligt att de registrerar bilderna och sedan gör ett beslut om de 

ska läsa reklamen eller inte. Trots sitt aktiva Facebook-användande trodde alla 

informanter att gillaren hade gillat ifrågavarande reklam och inte en produktsida som 

sedan skickar reklamer i gillarens namn. Detta är förståeligt eftersom faktan kommer 

fram endast då man tittar noggrant på reklamen och inte om man endast snabbt tittar på 

bilden och snabbt läser lite i reklamen. Informanterna beskrev spontant sin ignorans till 

reklamer på olika sätt. 

”Sedan tänker jag på att jag säkert bara skulle skrolla ner över det här och 

säkert inte ens läsa igenom vad det står. Jag blir irriterad på att den är i mitt 

nyhetsflöde och jag måste skrolla ner över den.” (informant 1) 

 

”jag har jätteofta sett just sådana här sponsorerade sidor, och brukar 

egentligen hoppa över dem ganska snabbt. För att jag ser att det är en 

sponsorerad sida så brukar ja oftast ignorera reklamen oberoende av 

innehållet.” (informant 2) 

 

”Jag skulle inte ha läst den där texten om den skulle ha varit i mitt 

nyhetsflöde. Jag skulle bara ha kollat att det är Myyrmanni, fått känslan och 

gått vidare” (informant 6) 

 

”Det är inte alls klart vad de vill pusha åt mig här, totalt diffus och slöseri av 

min tid att mina ögon måste gå över den där reklamen” (informant 9) 

 

”Onödig, den känns onödig för mig, onödig fyllnad. Jag skulle inte orka läsa 

den för jag har inte tillräckligt med tid att använda på sådant här”  

(informant 8) 

 

Trots en allmän negativ ignorerande inställning till Facebook-reklamerna kunde vissa 

reklamer vara läsvärda enligt informanterna.  
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”Nå den där är helt fin. Där är lite text så man skulle t.o.m. orka läsa den.  

Så är där bara en bild med ett sött lamm så jag tycker att den är helt trevlig 

som en Facebook-reklam. Jo jag skulle nog säkert kunna läsa den här” 

(informant 6) 

 
”Jag tittar nog emellanåt på reklamer, mest baserad på bilden som kommer i 

min ögonvrå och jag märker den där bilden. Bilden på varumärket eller det 

kan ju också vara någon annan bild” (informant 8) 

 

”Om jag skulle läsa snabbt så skulle ja läsa det där ”tämä on hyvä hetki”, 

och så skulle jag gå vidare, men om där skulle stå Karl Fazer så kanske jag 

skulle läsa” (informant 10) 

 

Som en allmän slutsats av intervjuns första del är att marknadsföringssättet att använda 

gillares namn och bild i samband med en relaterad reklam verkar vara ganska genialt ur 

företagens sida. De informanter som lade märke till gillarna trodde uteslutande att 

gillarna gillat reklamen och lade ingen vikt vid att företaget skulle skicka reklam som de 

inte gillat i gillarnas namn. Dessutom märkte de flesta informanterna gillarna och hade 

ofta någon slags analys om varför de kan ha gillat sidan eller reklamen. I vissa fall 

väckte gillarna ett intresse för sidan. Gillarna själv blev ganska hårt kritiserade medan 

ingen lade uppmärksamhet på att kritisera företagen för att de använt sig av gillarna. 

Företagen fick o sin sida också mycket kritik men endast baserat på innehållet i 

reklamerna. 

4.2 Attityder till reklamer i nyhetsflödet - resultatet efter att 
reklamsättet förklarats för informanterna 

  
Attityderna och kommentarerna totalförändrades dock då informanterna i del två av 

intervjun blev tillsagda hur gillarnas ansikten hamnat vid reklamen. Då informanterna 

ombads beskriva sina attityder mot dylik reklam på nyhetsflödet (se bild 1-3 i bilaga 11) 

sades adjektiv som oetisk, omoralisk, onödig, irriterande och negativ. Endast en av tio 

informanter hade en godkännande syn på reklamsättet. Resten hade en negativ syn och 

negativa attityder mot reklamsättet. 

 

Flera informanter påpekade att de blir lurade att läsa inlägget bl.a. p.g.a. utseendet på 

reklamerna och att gillarnas foton och namn används. Informant 1 påpekar att; 
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Informant 1: ”Man tror att det kommer något roligt och sedan är man sådär 

aha ,det var bara en reklam (med tillgjord röst)” 

 

Intervjuaren: ” varför tror du att det kommer något roligt?” 

 

Informant 1: ”Jag vet inte, kanske p.g.a. bilderna, eller man tror att någon 

har tyckt om något roligt och att man sedan kan gå och titta och skratta till 

ett skämt eller något, men sedan är det bara en Myyrmannireklam.” 
 

Informant 6 påpekar att 
 

”Jag blir irriterad, eller jätteofta tolkar man de här reklamerna på något sätt 

fel, typ att man själv har gillat det. Jag blir alltid irriterad om jag av misstag 

börjar läsa det för att jag tror att det skall vara något intressant före jag 

sedan märker att det är en reklam. Det känns som slöseri av tid.” 

 

Flera informanter beskrev även sina känslor och att de i framtiden inte vill besöka eller 

gilla en dylik sida. Informant 8 säger: 

 

”Ja, usch vad irriterande! Jag hade inte vetat. Jag tänker aldrig mera trycka 

på något. Jag tror inte det är så många mänskor som vet att de gör så där. 

Jag blir lite arg nog på den där firman. Det är lite som att ja någon gång 

skulle ha gått och ge feedback till ett företag och sedan skulle de använda 

det tre år senare och säga att jag är engagerad.” 

 
Informant 9 säger: 
 

”Jag får liksom negativa känslor av det, att jag skall nu absolut inte gå och 

tycka om det här för att andra folk börjar få reklamer som jag inte har något 

att skaffa med. Och så använder de mitt namn dessutom så aldrig, aldrig att 

jag skulle gå och gilla.” 

 

Informant 4 beskrev hur han tidigare har blockerat mänskor för att han trott att de 

frivilligt sprider reklamerna.  

 
”Jag tycker att det är ganska fel av dem att göra så. Jag har själv inte 

funderat på det där men nu när man tittar så är det ju Fazers blå de gillar. Jag 

har alltid trott att de har gillat den där reklamen. Det verkar ganska fel för att 

det inte är någonting som man direkt vill ha i sitt nyhetsflöde, och sådana 

saker som har fått mig att blocka personer i mitt nyhetsflöde när det hela 

tiden kommer upp reklamer via dem. Såklart håller de ju på och gillar olika 

tävlingar hela tiden men säkert har det varit samma fenomen, just att de bara 

har gillat en sida i något skede och inte reklamen.” 

 

Informant 9 tyckte att reklamsättet är acceptabelt och förklarade sin attityd med följande 

argument: 
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”Det är just det här jag menar med att jag inte vill sätta fingermärken på 

internet själv, för jag vill inte att de går vidare vad jag tycker om och inte 

tycker om, men om någon gör på det sättet att de gillar det så tycker jag att 

det är helt okej” 

 
Då informanterna tillfrågades vad de tycker om det att företag använder deras kompisars 

namn och bild i samband med reklam var attityderna allmänt negativa. Två av tio 

informanter tyckte dock att detta var okej. Informant 3 formulerar sig som följande:  

 

”om någon har gillat sidan så är det okej att använda hans eller hennes bild”  
 

medan informant 9 beskriver sitt positiva förhållande som  
 

”jag tycker att om en mänska går och gillar en sida så säger hon det säkert 

också ansikte mot ansikte till en mänska att hon gillar Myyrmanni, och då 

betyder det att det är helt samma sak om det kommer via e-post, via hennes 

mun eller via Facebook” 

 

Personerna som var negativt inställda till att företagen använder deras vänners namn och 

bild i samband med reklam argumenterade t.ex. som följer; 

 

”Skulle de tycka om reklamen så skulle det ju vara en annan sak för då 

skulle den säkert vara rolig eller liknande men de använder det där ganska 

fel.  Om det t.ex. står att ”gilla så har du möjlighet att vinna en resa” och 

sedan så slutar det med att de börjar skicka saker via din sida, så tycker jag 

att är ganska fel av företaget” (informant 4) 

 

”Jag tycker att man nog använder det lite fel. Det borde då framkomma 

tydligare att det är själva varumärket eller företaget de gillar, och inte just 

den där reklamen” (informant 6) 

 

”[...]men om du går och trycker på det så borde det komma upp en popup 

som informerar att ditt namn och ditt foto kan användas senare upp till 100 

år för att göra reklam för det här varumärket, och så borde man trycka på en 

acceptera-knapp. (informant 8) 

 

Nio av tio informanter skulle inte villa att man använder deras namn i samband med 

reklam. Informant 3 beskriver varför hans bild får användas med att  

 
”För de sidorna som jag gillar så stör det inte, för då är det en sådan produkt 

som ja faktiskt gillar, så då är det helt okej” 

 

Merparten hade dock en negativ inställning som flera förklarade med att de inte vet 

själv vad som skickas till deras vänner i deras namn. 
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”Säg att jag gillar Hufvudstadsbladet på Facebook och  Hufvudstadsbladet 

skulle skicka något relaterat till Timo Soini i sin reklam.  Sedan skulle det 

visas som informantens namn gillar Hufvudstadsbladet och sedan skulle där 

vara en stor reklam om en Timo Soini artikel, så skulle det se ut att 

informantens namn gillar Timo Soini.” (informant 6) 

 

”Jag tycker nog inte att det skulle vara trevligt om de skulle skicka reklam i 

mitt namn. Inte i varje fall något toalettpapper.  De kan ju skicka vad som 

helst för reklam, typ att ”har du skitbrott, använd Lambi” och sedan kommer 

det i mitt namn ”(informant 7) 
 
Informanternas attityders påverkan på attityderna till varumärke, köpavsikten samt 

attityderna till Facebook är sammanfattade i tabell 4. Köpavsikten tycks påverkas 

mycket lite av attityderna till reklamsättet. Attityderna till varumärket påverkas inte alls 

i hälften av fallen, medan fyra personer påpekar att varumärket påverkas negativt och en 

informant påpekar att varumärket påverkas positivt.  Största delen av respondenterna 

ansåg att attityden till reklamsättet påverkar attityden mot Facebook negativt.  

 

Detta resultat kan bero på att flera informanter i del ett av intervjun påpekade att de inte 

läser största delen av reklamerna som kommer upp i deras nyhetsflöde, vilket leder till 

att attityden till varumärket och köpavsikten inte kan påverkas märkbart. En annan 

orsak varför köpavsikten inte påverkades mycket, kan också vara att reklamerna som 

visades var av kända varumärken som informanterna högst troligt hade en klar bild av 

sedan tidigare. Det kan krävas mera än en oetisk reklam för att förändra konsumentens 

köpavsikt. Del ett av intervjun påvisade att informanterna i allmänhet är irriterade på 

reklam i nyhetsflödet, vilket kan bidra till att attityden till Facebook påverkas negativt 

av eWOM-reklamsättet. Attityderna till eWOM-reklamsättet var allmänt negativa. 

Facebook har utvecklat detta reklamsätt, tillåter det och får ekonomisk vinst av det, 

vilket kan vara en bidragande orsak till de negativa attityderna mot Facebook. 
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Tabell 4-Resultat av attityder till eWOM reklam som finns på nyhetsflödet 

Informant Attityder till 

reklamsätt 

Hur attityder till 

reklamsättet  

påverkar attityder 

till varumärket 

Hur attityder till 

reklamsättet påverkar 

köpavsikten 

Hur attityder till 

reklamsättet 

påverkar 

attityder till 

Facebook 

1 Företagen är 

lömska, 

frustrerande 

Påverkar inte. Påverkar inte. Kanske 

undermedvetet 

Påverkar negativt 

2 Oetiskt, negativt Påverkar inte förutom 

om samma varumärkes 

reklamer börjar komma 

ofta. Då kan det 

påverka negativt. 

Påverkar inte. Kanske 

undermedvetet 

Påverkar negativt. 

Det har börjat 

komma för mycket 

reklamer 

3 Negativt, onödigt, 

spam 

Påverkar inte. Det 

måste vara en mycket 

stark negativ sak för att 

det ska påverka. 

Påverkar inte. Jag har 

negativa attityder mot 

reklamen men den enda 

möjliga effekten är positiv. 

Påverkar inte 

4 Fräckt, irriterande, 

fel 

Påverkar negativt. Påverkar inte Påverkar minimalt 

negativt 

5 Negativt, onödigt, 

irriterande, 

omålinriktat, 

ostrukturerat 

Påverkar negativt. 

Påverkan är inte 

kraftig. 

Påverkar inte. Jag har 

negativa attityder mot 

reklamen men den enda 

möjliga effekten är positiv. 

Påverkar negativt 

6 Irriterande, slöseri 

av tid 

Påverkar inte förutom 

om samma varumärkes 

reklamer kommer ofta. 

Kan påverka både 

positivt och negativt. 

Påverkar inte Påverkar negativt. 

Det har börjat 

komma för mycket 

reklamer 

7 Störande, 

omoraliskt 

Påverkar inte förutom 

om samma varumärkes 

reklam kommer ofta. 

Då kan det påverka 

negativt. 

Beror på. Om jag tidigare 

har tyckt om varumärket 

påverkar det inte. Om jag 

har en neutral eller en 

negativ bild sedan tidigare 

påverkar det negativt 

Påverkar negativt. 

Speciellt om de 

börjar ha sådana 

här reklamer 

oftare. 

 

8 irriterande Påverkar negativt om 

produkten inte är viktig 

för mig sedan tidigare. 

Det kan påverka så att jag 

inte köper produkten 

Påverkar minimalt 

negativt 

9 Okej, godkännande, 

filtrerande 

Kan befrämja mina 

attityder  

Påverkar inte. Kanske 

undermedvetet 

 

Påverkar inte 

10 Hjärndött Påverkar negativt om 

också reklamens 

innehåll är dåligt. 

Påverkar inte Påverkar negativt. 

Speciellt om de 

börjar ha sådana 

här reklamer 

oftare. 
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4.3 Attityder till reklam vid sidan av nyhetsflödet - resultatet 
efter att reklamsättet förklarats för informanterna 

 

Då samma frågor ställdes om sidoreklamer där vänners namn och ansikte var utsatta (se 

bild 4-5 i bilaga 11) kom det fram att attityderna var mycket positivare än för dylik 

reklam som kommer på nyhetsflödet. Samtliga informanter påpekade att de tycker att 

det är mera positivt och acceptabelt att använda sig av reklamsättet vid sidan av 

nyhetsflödet.  Personerna hade fortfarande liknande tankar och attityder gällande 

användandet av vänners bild och namn i reklam. Acceptansen tycks dock ha stigit 

avsevärt från användandet i liknande reklamer på nyhetsflödet. Orsakerna tycks ligga i 

att sidoreklamerna ofta filtreras aktivt av informanterna och att reklamerna ofta är 

designade så att det tydligt framgår att en person har gillat en produktsida och inte 

reklamen i fråga. Exempel på argument kan hittas nedan. 

 
”Jag tycker här att det är okej att använda din bild och ditt namn om du har 

gillat Mcdonald’s Suomi för att de bara visar sin logo. Om McDonald’s 

skulle visa att du gillar super tripla hamburgare med hönsögon så skulle det 

inte vara okej för det är inte det du har gillat, men i princip tycker ja att det 

här med endast logon är okej” (informant 6) 

 

”Inte tycker jag om det heller men jag märker inte bilder och namn vid 

reklamerna på sidan. I nyhetsflödet ser jag det genast. ” (informant 8) 

 

”De är ju så små och mänskor ignorerar sidoreklamerna att det är inte lika 

farligt att använda vänners bild och namn som när de kommer  på 

nyhetsflödet. Jag tror att ganska många har ett ganska hårt filter mot de här 

sidoreklamerna så jag skulle inte ens bli speciellt ledsen om man skulle 

använda mitt namn eller foto vid sidoreklamer. Inte skulle jag villa ha mitt 

namn där men de är inte lika farligt som på nyhetsflödet” (informant 7) 

 

”Det skulle inte störa mig lika mycket om de använder mitt namn, bara de 

inte använder min bild” (informant 1) 
 
 
Attityderna till reklamsättet, dess påverkan på attityder till varumärket, köpavsikten och 

attityder till Facebook är sammanfattade i tabell 5. 
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Tabell 5- Attityder till eWOM reklam vid sidan av nyhetsflödet 

Informant Attityder till 
reklamsättet 

Hur attityder till 
reklamsättet 
påverkar 
attityder till 
varumärket 

Hur attityder 
till 
reklamsättet 
påverkar 
köpavsikten 

Hur attityder 
till 
reklamsättet 
påverkar 
attityder till 
Facebook 

1 Positivare än 
reklamerna i 
nyhetsflödet. 

Orättvis, 
inspirerande. 

Påverkar inte. Påverkar inte. 
Kanske 

undermedvetet. 

Tudelade 
känslor. Både 
positiva och 

negativa. 

2 Positivare än 
reklamerna i 
nyhetsflödet. 

Neutral 

Påverkar inte. Påverkar inte. Påverkar inte. 

3 Positivare än 
reklamerna i 
nyhetsflödet. 

Positiv 

Kan påverka 
positivt. 

Kan påverka 
positivt. 

Påverkar inte. 

4 Positivare än 
reklamerna i 

nyhetsflödet. Lite 
negativ 

Om tidigare positiv 
eller neutral bild av 

varumärket påverkar 
det inte. Tidigare 
negativ attityd av 
varumärke kan 

påverkas ytterligare 
negativt. 

Påverkar inte. Påverkar inte 

5 Positivare än 
reklamerna i 

nyhetsflödet. Lite 
negativt. 

Kan påverka 
negativt. 

Påverkar inte. Påverkar 
negativt. 

6 Positivare än 
reklamerna i 
nyhetsflödet. 

Helt okej. 

Påverkar inte. Kan påverka 
positivt. 

Påverkar positivt 

7 Positivare än 
reklamerna i 
nyhetsflödet. 

Neutral. 

Påverkar inte. Påverkar inte. Påverkar inte. 

8 Positivare än 
reklamerna i 
nyhetsflödet. 

Mellan negativt 
och neutral 

Påverkar inte. Påverkar inte. Påverkar inte. 

9 Positivare än 
reklamerna i 
nyhetsflödet. 
Acceptabelt. 

Påverkar positivt. Kan påverka 
positivt. 

Påverkar inte. 

10 Positivare än 
reklamerna i 

nyhetsflödet. Lite 
negativt 

Påverkar lite 
negativt. 

Kan påverka 
negativt. 

Påverkar inte. 
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Ur tabellen kan man utläsa att alla respondenter tyckte att eWOM-reklam vid sidan av 

nyhetsflödet är positivare än eWOM-reklam i nyhetsflödet. Detta beror högst troligt på 

reklamens design och på att placeringen vid andra reklamer vid sidan av nyhetsflödet 

gör det tydligt för användaren att det är fråga om en reklam och inte ett inlägg. 

Dessutom är reklamerna lätta att filtrera ur synfältet. Hälften av alla informanter ansåg 

att attityden till reklamsättet inte påverkar attityden till varumärket. Resten av 

informanterna hade delad åsikt om huruvida attityden till reklamsättet påverkar attityden 

till varumärket positivt eller negativt. Sex informanter ansåg att attityden till 

reklamsättet inte påverkar deras köpavsikt alls medan tre ansåg att köpavsikten påverkas 

positivt och en ansåg att köpavsikten påverkas negativt. Sju informanter ansåg att 

attityden till reklamsättet inte påverkar deras attityd till Facebook alls. Resultatet är 

högst troligt en följd av att informanterna uppfattade detta reklamsätt som åtminstone ett 

delvis acceptabelt sätt att göra reklam på. Reklamsättet i sig tycks inte väcka starka 

känslor eller reaktioner i största delen av informanterna, vilket troligtvis skulle vara 

resultatet också för många andra acceptabla reklamformer som TV-reklam, radioreklam, 

tidningsreklam etc. 

 

4.4 Attityder till organiska inlägg- resultatet efter att 
reklamsättet förklarats för informanterna 

 

Till sist ombads informanterna beskriva sina attityder till organiska inlägg där personers 

namn och foto visas utan att företaget betalat Facebook för det (se bild 6 i bilaga 11). 

Det kom fram att attityderna är allmänt positiva och informanterna beskrev det som 

fungerande word-of-mouth.  

 
”Av alla de här exemplen så är det där det som väcker mest positiva känslor. 

Man ser ju direkt att det inte är sponsorerat, utan att någon helt enkelt har 

gillat sidan. Det här väcker också en viss sorts förtroende och kredibilitet 

gentemot  Aurinkomatkat för att de på något sätt använder sig av word-of-

mouth som får mig att tänka att den här personen gillar aurinkomatkat, 

kanske ja också borde kolla upp det.  Man gör ett medvetet beslut och 

inlägget tar inte så mycket utrymme i nyhetsflödet. Det här är riktigt 

positivt.” (informant 5) 

 

”Det här är ju helt bra! Nu när jag vet hur det fungerar så det här är ju 

liksom word-of-mouth, fungerande word-of-mouth.” (informant 8) 
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”Här tycker jag att det är okej. Här tycker jag att det är intressant att kolla 

vem av mina vänner som har gillat Aurinkomatkat, eller vad som helst för 

sida. Alltid när det kommer en sådan där länk så kollar ja noggrannare för 

om jag ser att 15 vänner har tyckt om samma märke så måste det ju vara 

något bra med det där märket” (informant 3) 

 

Informanterna hade dock mycket olika syner på hur deras attityder skulle ändras om ett 

inlägg som ser exakt ut som ett organsikt inlägg skulle vara sponsorerat. T.ex. tyckte 

informant 5 att attityderna direkt skulle bli negativa, medan informant 6 trodde att 

attityderna skulle vara likadana som de var för ett osponsorerat inlägg. 

 

”Jag har suttit och funderat nu att varför det utgör en så stor skillnad om en 

reklam är sponsorerad eller inte, för att samma medvetna beslut gör man när 

man gillar en sida,  t.ex.  McDonald’s på Facebook. Kanske det är mera det 

att när jag ser att det är sponsorerat och ser att det är en reklam så tycker jag 

inte att de har rätt att använda någons privata Facebook till att marknadsföra 

sin produkt.” (informant 5) 

 

”Attityderna ändras inte för det är ju ändå samma sida man har gillat. 

Samtidigt är det som med allt annat på internet, inte vet man ju om man litar 

mer eller mindre på Googles organiska träffar eller betalda träffar. Jag 

tycker inte att det har någon egentlig skillnad, om det råkar komma på mitt 

nyhetsflöde och jag har lust att göra något med det så har det ingen skillnad 

om det är betalt eller inte betalt.” (informant 6) 

 

Attityderna samt deras inverkan på attityderna till varumärket, påverkan på köpavsikten 

och påverkan på attityderna till Facebook är sammanfattade i tabell 6. 
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Tabell 6- Attityder till osponsorerade eWOM-inlägg 

Informant Attityder till 
reklamsättet 

Hur attityder 
till 
reklamsättet 
påverkar 
attityder till 
varumärket 

Hur attityder 
till 
reklamsättet 
påverkar 
köpavsikten 

Hur attityder 
till 
reklamsättet 
påverkar 
attityder till 
Facebook 

1 Positivt Kan påverka 
positivt 

Påverkar inte Påverkar inte 
negativt 

2 Positiv, attraktiv Kan påverka 
positivt 

Kan påverka 
positivt 

Påverkar inte 

3 Positivt Påverkar positivt Kan påverka 
positivt 

Påverkar positivt 

4 Positiv/neutral Kan påverka 
positivt 

Kan påverka 
positivt 

Påverkar inte 

5 Positiv, väcker 
förtroende och 
kredibilitet 

Kan påverka 
positivt 

Kan påverka 
positivt 

Påverkar inte 

6 Positivt Påverkar inte Kan påverka 
positivt 

Påverkar inte 

7 Neutral, onödig Påverkar inte Påverkar inte Påverkar positivt 

8 Positivt, 
fungerande WoM 

Påverkar positivt Kan påverka 
positivt 

Påverkar positivt 

9 Positiv Påverkar inte Kan påverka 
positivt 

Påverkar inte. 
För mycke skulle 
kunna påverka 
negativt 

10 Positiv Påverkar svagt 
positivt 

Kan påverka 
positivt 

Påverkar inte 
negativt 

 
 
Som en sista konklusion kan alltså konstateras att personer har mycket olika attityder till 

denna typ av inlägg fast den ser liknande ut som de sponsorerade reklamerna. Facebook 

försöker uppnå denna positiva word-of-mouth-effekt med sponsorerad word-of-mouth-

reklam men intervjuerna tycks tydligt visa att direkt om en konsument blir medveten om 

hur reklamerna är uppbyggda är attityderna mycket olika mot reklamerna versus det 

organiska inlägget. Eftersom del ett av intervjun visade att personer inte lägger märke 

till att personerna inte gillat den exakta reklamen som visas kan man dock anta att 

konsumenterna kan uppfatta en liknande word-of-mouth-effekt i sponsorerade reklamer 

så länge de är designade på ett lättläst sätt. 
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5 Resultat av enkäten 
 

5.1 Val av test 
 
För att ta fram resultaten av enkäten har programvaran spss 21 använts. För att kunna 

utföra statistiska test måste svarsalternativen indelas i olika skalor, t.ex. nominala, 

ordinala eller intervallskalor för att statistiska test skall kunna väljas. I denna 

undersökning tolkas skalorna från 1-7 (fråga 8-11 och 19-22 i bilaga 12) som 

intervallskalor där medeltalet kan uträknas. Mao. antas att respondenten ansett att 

skillnaden mellan ett och två, är den samma som skillnaden mellan tre och fyra. 

Eftersom endast ändpunkterna på Likert-skalan har blivit definierade kan de i detta fall 

behandlas som intervallskalor, vilket inte skulle vara fallet om varje punkt definierats 

med ord, då det skulle vara fråga om klara ordinala skalor. Eftersom skalorna tolkas 

som intervallskalor, är det första antaget till test parametriska test, då skillnader mellan 

grupper testas. 

 

T-test är parametriskt test som kräver a) att den beroende variabeln är normalfördelad 

och b) att variansen mellan populationerna är densamma. Om a) inte möts kan det vara 

mer lämpligt att använda sig av ickeparametiska test som t.ex. Mann-Whitney U test 

istället för oberoende t-test (indepentend t-test) eller Wilcoxon signed-rank test istället 

för beroende t-test (paired sample t-test). T-testet är dock robust och reagerar inte 

mycket fastän den beroende variabeln inte är normalfördelad. Efter att 

normalfördelningen testats med Shapiro-Wilks test för variablerna med skalor från ett 

till sju, kunde slutsatsen dras att ingen av dessa variabler är normalfördelade (p<0.01) 

vilket tycks bero helt enkelt på att kurvan lutar mot vänster eller höger i samtliga fall. I 

figur 3 nedan finns två exempel på fördelningen för variablerna. Attityd till reklam i 

nyhetsflödet finns till vänster och hur reklamsättet i nyhetsflödet påverkar köpavsikten 

finns till höger. 
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Figur 3- Exempel på ej normalfördelad fördelning 

  
 

Pga. detta har ickeparametriska test valts för att testa skillnader mellan grupper trots att 

man tappar en del information i processen. Fastän användandet av t-test skulle vara ett 

alternativ, skulle undersökningens trovärdighet lida om denna testmetod skulle 

användas. 

 

5.2 Respondenter 
 
 171 personer svarade på enkäten. Av dem var 101 kvinnor (59,1%) och 70 män 

(40,9%). 150 var av finsk nationalitet (87,7%) medan 18 hade en annan nationalitet 

(10,5%). Tre personer angav inte sin nationalitet. Åldersdistributionen kan hittas i figur 

4.  

Figur 4-Respondenternas åldersfördelning 
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Eftersom merparten av alla respondenter är av finsk nationalitet kan man ur denna 

undersökning inte dra generaliserbara slutsatser om hela världens Facebook-användare, 

utan främst om finska Facebook-användare. Köns- och åldersdistributionen är ojämnt 

fördelad mellan de olika grupperna, vilket även är fallet för Facebook-användare 

överlag (Socialbakers 2013). Respondenternas köns- och åldersfördelning kan därför 

antas vara på en acceptabel nivå och inte snedvrida resultaten. Undersökningens 

validitets- och reliabilitetsaspekter analyseras mera djupgående i avsnitt 7. 

 

5.3 Attityder till reklamsättet där företagen delar eWOM i 
konsumentens namn. 

 
För att få veta hurudana attityder informanterna har till reklam där företaget delar 

eWOM i en användares namn, förklarades först reklamtypen med hjälp av text och 

bilder (se sida 2 i bilaga 12). Sedan ombads informanterna beskriva sin attityd till 

reklamsättet som positiv, neutral eller negativ. Resultaten är sammanfattade i figur 5. 

 

Figur 5-Attityder till reklamsätt i nyhetsflödet med tre kategorier 
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Resultaten visar att attityden allmänt var negativ. 61,40% av respondenterna svarar att 

de har en negativ attityd medan endast 1,17 % svarade att de har en positiv attityd. 

Informanterna ombads i ett senare skede beskriva sina attityder på en skala från ett till 

sju där ett betyder mycket negativ attityd och sju betyder mycket positiv attityd. 

Resultaten är sammanfattade i figur 6. 

 

Figur 6-Attityder till reklamsätt i  nyhetsflödet med sju kategorier 

 
 

I skalan är 4 i mitten, vilket innebär att allt under det innebär åtminstone aningen 

negativa attityder. Hela 73,68 % av respondenterna beskrev sina attityder med siffrorna 

ett till tre. 0% beskrev sina attityder med siffran sju. Vissa nyckeltal för svaren är 

sammanfattade i tabell 7. 

 
Tabell 7-Nyckeltal för attityder till reklamsätt på nyhetsflödet 

Antal Medelvärde Median 

171 2,69 2 
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Samma frågor ställdes efter att respondenterna fått läsa och se hur sidoreklamer ser ut 

där företag delar eWOM å användarens vägnar. Resultaten är sammanfattade i figur 7 

och figur 8. 

 

Figur 7-Attityder till reklam vid sidan av nyhetsflödet med tre kategorier 

 
 

Ur figuren framgår att personer som har en negativ attityd till reklamsättet är ungefär 

lika många som personer med en neutral attityd till reklamsättet.  

 

Figur 8- Attityder till reklamsätt vid sidan av nyhetsflödet med sju kategorier 
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Även för sidoreklamer är negativa attityder mer dominanta än positiva attityder, trots att 

attityderna tycks vara positivare än för liknande reklam i nyhetsflödet. I figuren ovan 

visas att 55,55% har angett 1-3 som sitt svar. Nyckeltal för frågan gällande attityd till 

reklam vid sidan av nyhetsflödet (skala 1-7) är sammanfattade i tabell 8. 

 

Tabell 8- Nyckeltal för attityder till reklamsätt vid sidan av nyhetsflödet 

Antal Medelvärde Median 

171 3,09 3 

 

För att få en djupare insikt om attityderna ombads informanterna skriftligt beskriva sina 

tankar och känslor om reklamsättet. 126 av 171 informanter valde att svara på frågan 

efter att ha läst om reklamtypen i nyhetsflödet. Samma svarstyper som uppkom redan i 

intervjuskedet av undersökningen upprepades omgående. De populäraste svaren är 

sammanfattade i tabell 9. 

 

Tabell 9- De populäraste svaren gällande attityder till eWOM-reklam i nyhetsflödet 

Antal Svar 
24 24 Fel pga. att man inte informeras/vet om att sådan görs/bes om lov. 
19 Irriterande/störande. 
16 Jag känner att företagen utnyttjar mig. 
14 Man borde endast få visa själva varumärket i reklamen, inte en specifik produkt 

som personen inte har gillat. 

10 Det finns för mycket reklam på Facebook. För mycket spam.   
9 Jag gillar bara företag som jag är stolt över och är villig att förespråka för. 
9 Jag har slutat gilla sidor fast jag skulle kunna vara intresserad av företaget. 
7 Som företag skulle jag göra samma sak . Effektivt och smart marknadsföringssätt. 
6 Jag lägger inte märke till reklamer. 
6 Det är dagens melodi. Bara att godkänna.   

6 Personen som gillat något ger en bild av sig själv, kan vara både intressant och 
störande.    

4 Man är med i spelet om man delar ut gillningar, det man gillar på Facebook borde 
man gilla på riktigt. 

4 Fel för att man ibland måste gilla sidor pga. tävlingar etc. trots att man på riktigt 
inte gillar produkten/varumärket. 

3 Det är som att företaget kapat ens profil/identitetsrövning.      
3 Oetiskt. 

 

Då informanterna ombads att skriva om sina tankar och känslor efter att ha läst om 

sidoreklamer där företag sprider eWOM i konsumentens namn valde 83 av 171 

respondenter att svara. De populäraste svarstyperna är sammanfattade i tabell 10. 
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Tabell 10- De populäraste svaren gällande attityder till eWOM reklam vid sidan av 
nyhetsflödet 

Antal Svar 
22 Inte lika negativ som reklamtypen på nyhetsflödet. 
13 Fel pga. att man inte blir informerad om att mans information används.   
12 Jag känner på samma sätt som för det förra exemplet (eWOM på nyhetsflödet). 
11 Jag tenderar att inte titta på sidoreklamer. 

8 Störande, spam. 
4 Jag har slutat gilla sidor på Facebook för att man använder min information. 
4 Företagen utnyttjar sina gillare.     
3 Intressant. 

 

I intervjuerna kom det fram att vissa saker tycks påverka attityderna mer än andra 

(presenterades ej ingående i föregående avsnitt). Informanterna ombads i enkäten kruxa 

för den eller de saker som de ansåg att påverkade deras attityd till reklamsättet. Nedan 

visas resultatet först för reklamer i nyhetsflödet (figur 9) och sedan för reklamer vid 

sidan av nyhetsflödet (figur 10). (N=171, en kryssade inte för något alternativ då 

nyhetsflödesreklamer undersöktes, två kryssade inte för något då sidoreklamer 

undersöktes). 

 
Figur 9- Faktorer som påverkar attityden till eWOM reklam i nyhetsflödet 

 
 
Figur 10-Faktorer som påverkar attityden till eWOM reklam vid sidan av nyhetsflödet 
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151 av 171 (88, 3%) respondenter svarade att de lagt märke till reklamtypen på 

nyhetsflödet men endast 87 av 171 (50, 9%) svarade att de varit medvetna om att deras 

foto och namn kan användas i samband med dylik reklam i nyhetsflödet. 145 av 171 

(84,8%) respondenter svarade att de lagt märke till reklamtypen vid sidan av 

nyhetsflödet. 90 av 171 (52,6%) svarade att de är medvetna om att deras foto och namn 

kan användas i samband med dylik reklam vid sidan av nyhetsflödet. Eftersom det är 

möjligt att vetskapen att företag kan använda ens namn påverkar attityden till 

reklamsättet testas detta med hjälp av följande hypoteser; 

 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad mellan personer som sedan tidigare vetat att 

deras foto och namn kan användas i samband med reklam och personer som inte vetat 

att deras foto och namn kan användas i samband med reklam med tanke på deras attityd 

till reklamsättet, efter att reklamsättet förklarats för dem. 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad mellan personer som sedan tidigare vetat att deras 

foto och namn kan användas i samband med reklam och personer som inte vetat att 

deras foto och namn kan användas i samband med reklam med tanke på deras attityd till 

reklamsättet, efter att reklamsättet förklarats för dem. 

 

Ett Mann-Whitney U test utförs för att testa hypoteserna på reklam i nyhetsflödet. Först 

undersöks svaren med hjälp av ett diagram och det kan konstateras att de olika 

grupperna har en liknande fördelning i diagrammet där attityder till reklamsättet är den 

beroende faktorn på x-axeln. Medelrangtalet (mean rank) för personer som visste att 

deras information kan användas var 95,71 medan personers medelrangtal som inte visste 

detta var 75,94. Testet visar att skillnaden är signifikant (U=2809, Z=-2,686, p<0.01) 

och H0 kan därmed förkastas. Personer som sedan tidigare vetat att deras personliga 

information kan användas i samband med reklam i deras vänners nyhetsflöden har en 

positivare attityd till detta reklamsätt än personer som inte vetat att deras personliga 

information kan användas på dylikt sätt sedan tidigare. 

 

Samma test utfördes för sidoreklamer. En graf visar att fördelningen av den beroende 

variabeln även här ser liknande ut för de båda grupperna. Ett Mann-Whitney U test 
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utförs för att utreda om det finns en skillnad mellan grupperna. Gruppen med personer 

som sedan tidigare vetat att deras foto och namn kan användas hade ett medelrangvärde 

på 97,03 medan gruppen som inte vetat detta sedan tidigare hade ett medelrangvärde på 

73,75. Testet visar att skillnaden är signifikant (U=2652,5 Z=-3,159 p<0.01) och H0 kan 

därmed förkastas även för sidoreklamer. Det finns en signifikant skillnad mellan 

personer som sedan tidigare vetat att deras foto och namn kan användas i samband med 

reklam med tanke på deras attityd till reklamsättet. Personer som tidigare vetat att deras 

information kan användas har gett högre siffror för att beskriva sin attityd till 

reklamsättet vid sidan av nyhetsflödet än personer som inte vetat att deras information 

kan användas. 

 

5.4 Attityd till nyhetsflödesreklam vs. attityd till sidoreklam 
 
Efter att ha presenterat attityderna till eWOM-reklam vid sidan av nyhetsflödet och i 

nyhetsflödet, tycks resultaten variera beroende på var reklamen är placerad. Till näst 

testas om det finns en signifikant skillnad mellan var reklamen är placerad med tanke på 

attityder till reklamen. För att mäta möjliga skillnader i attityder till reklam på 

nyhetsflödet och till reklam vid sidan av nyhetsflödet används ett Wilcoxon signed-rank 

test. Efter att respondenten fått båda reklamtyperna beskrivna för sig tillbads han eller 

hon att utvärdera sina attityder på en skala från ett till sju, där ett innebar mycket 

negativ attityd och sju mycket positiv attityd. 

 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad mellan attityder till nyhetsflödesreklamer där 

företagen delar eWOM i konsumentens namn och attityder till sidoreklamer där 

företagen delar eWOM i konsumentens namn. 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad mellan attityder till nyhetsflödesreklamer där 

företagen delar eWOM i konsumentens namn och attityder till sidoreklamer där 

företagen delar eWOM i konsumentens namn. 
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Med hjälp av grafer konstaterades att det finns ungefär lika många svarspunkter på båda 

sidorna av medianen för både nyhetsflödesreklamer och sidoreklamer. Wilcoxon signed 

rank testets resultat kan utläsas ur tabell 11. 

 

Tabell 11- Skillnad mellan attityder till eWOM reklam på nyhetsflödet och eWOM reklam vid 
sidan av nyhetsflödet 

Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Hur skulle du beskriva din 

attityd till dylik reklam vid 

sidan av nyhetsflödet? - Hur 

skulle du beskriva din attityd 

till dylik reklam på 

nyhetsflödet? 

Negative Ranks 28
a
 43,05 1205,50 

Positive Ranks 67
b
 50,07 3354,50 

Ties 76
c
   

Total 

171   

a. Hur skulle du beskriva din attityd till dylik reklam vid sidan av nyhetsflödet? < Hur skulle du 

beskriva din attityd till dylik reklam på nyhetsflödet? 

b. Hur skulle du beskriva din attityd till dylik reklam vid sidan av nyhetsflödet? > Hur skulle du 

beskriva din attityd till dylik reklam på nyhetsflödet? 

c. Hur skulle du beskriva din attityd till dylik reklam vid sidan av nyhetsflödet? = Hur skulle du 

beskriva din attityd till dylik reklam på nyhetsflödet? 

 

Wilcoxon signed-rank testet visar att det finns en signifikant skillnad mellan attityder 

till nyhetsflödesreklamer och attityder till sidoreklamer (Z=-4,114,  p<0,01) och H0 kan 

därmed förkastas. Personer har i allmänhet gett signifikant högre nummervärden för 

sina attityder till sidoreklamer än för sina attityder till nyhetsflödesreklamer 

(medelrangtal för attityder till sidoreklamer som har getts högre siffror än för samma 

respondenters givna siffror för attityder till nyhetsflödesreklamer =50,07, medan 

medelrangtal för attityder till sidoreklamer som getts negativare siffror än för samma 

respondenters givna siffror för nyhetsflödesreklamer=43,05). Ur grafen ovan kan även 

utläsas att 28 personer har gett negativare poäng för sina attityder till sidoreklamer än 

för sina attityder till nyhetsflödesreklamer, medan 67 st. har gett positivare poäng för 

sina attityder till sidoreklamer än för sina attityder till nyhetsflödesreklamer. Deskriptiv 

statistik visar att medianen är två för nyhetsflödesreklam och tre för sidoreklamer. 

Medelvärdet är 2,69 för nyhetsflödesreklamer och 3,09 för sidoreklamer.  
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5.5 Attitydernas till reklamsättets följder för köpavsikten 
 
Informanterna ombads i enkäten svara hur de anser att reklamsättet påverkar deras 

köpavsikt på en skala från ett till sju, där ett innebar att informanten definitivt inte skulle 

köpa produkten och sju innebar att informanten definitivt skulle köpa produkten. Svaren 

för nyhetsflödessvar visas grafiskt i figur 11. Svaren för sidoreklamerna hade en mycket 

liknande fördelning. Medeltalet för nyhetsflödesreklamer var 3,36 och medianen var 4. 

För sidoreklamer var medeltalet 3,39 och medianen 4. 

 

Figur 11- Reklamsättets påverkan på köpavsikten 

 
 

Eftersom endast två personer svarat att de har positiva attityder till reklamsättet uteslöts 

denna grupp ur undersökningen. Skillnaden i påverkan på köpavsikt undersöks därmed 

mellan personer som har en negativ attityd mot reklamsättet (N=105) och personer med 

en neutral attityd till reklamsättet (N=64).  

 

H0: Det finns ingen signifikant skillnad mellan personer med negativ attityd till 

reklamsättet och personer med neutral attityd till reklamsättet med tanke på hur de anser 

att reklamsättet påverkar deras köpavsikt. 
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H1: Det finns en signifikant skillnad mellan personer med negativ attityd till 

reklamsättet och personer med neutral attityd till reklamsättet med tanke på hur de anser 

att reklamsättet påverkar deras köpavsikt. 

 

För att undersöka vilkendera hypotes som gäller utfördes ett Mann-Whitney U test först 

för reklam på nyhetsflödet. Graferna visade att de båda gruppernas svar är distribuerade 

på ett liknande sätt. Personer med neutral attityd hade ett medelranktal på 109,59 medan 

personer med negativ attityd hade ett medelrangtal på 70,01. Testet visar att skillnaden 

är signifikant (U=1786, Z=-5.322, p<0.01) och H0 kan därmed förkastas. eWOM- 

reklamsättet i nyhetsflödet påverkar köpavsikten negativare för personer med negativ 

attityd till reklamsättet än för personer med neutral attityd till reklamsättet. 

 

Samma test utfördes för sidoreklamer. Personerna med positiv attityd var även i 

sidoreklamernas fall få till sitt antal (N=9) i jämförelse med personer med negativ 

attityd (N=82) och neutral attityd (N=80), vilket är orsaken till att de positiva 

respondenterna även här exkluderas för att undvika typ 1 fel. För att utföra ett Mann-

Whitney U test, testades först den beroende variabelns fördelning med en graf (se figur 

12) som visade att båda gruppernas svar är inte är distribuerade på liknande sätt. 

 

Figur 12- Olik distribution av köpavsiktsvariabeln mellan grupperna neutral och negativ 
attityd 
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Detta kan leda till falska resultat. Testet kommer ändå att utföras men läsaren skall vara 

medveten om att kravet för att utföra Mann-Whitney U test inte uppnås till fullt. Grafen 

visar att distributionen är delvis olik mellan de båda grupperna, fastän skillnaden inte är 

radikal. 

 

Ett Mann-Whitney U test utfördes och testet visade att personer med neutral attityd hade 

ett medelrangtal 103,03 på medan personer med negativ attityd hade ett medelrangtal på 

60,49. Testet visar att skillnaden är signifikant (U=1557,5, Z=-6,09, p<0,01). Även för 

sidoreklamer kan därmed H0 förkastas. Personer med neutral attityd till reklamsättet har 

gett positivare tal för hur de anser att reklamsättet påverkar deras köpbeslut än personer 

med negativ attityd till reklamsättet. 

 

Det finns en signifikant korrelation mellan attityd till reklamsätt (skala 1-7) och 

köpavsikt (skala 1-7) både för nyhetsflödesreklamer (Pearsons R=0,62, p<0,01) och för 

sidoreklamer (Pearsons R=0,80, p<0.01) Variablerna visade sig ändå vara olämpliga för 

linjär regressionsanalys. 

 

5.6 Attitydernas till reklamsättets följder för attityder till 
varumärket som använder sig av reklamsättet 

  
Informanterna ombads i enkäten svara hur de anser att reklamsättet påverkar deras 

attityd till varumärket. Skalan gick från ett till sju, där ett innebar att mycket negativa 

attityder till varumärket och sju innebar mycket positiva attityder. Svaren för 

nyhetsflödessvar visas grafiskt i figur 13. Svaren för sidoreklamerna hade en liknande 

fördelning. Medeltalet var 3,29 för både nyhetsflödesreklamer och sidoreklamer. 

Medianen var 3 för båda reklamtyperna. 
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Figur 13- Reklamsättets påverkan på attityder till varumärket 

 
 
 
Vi vet sedan tidigare att personer med positiv attityd (skala negativ, neutral, positiv) är 

för få för att statistiskt kunna undersökas utan att undvika typ 1 fel. Vi undersöker 

därför skillnaden mellan personer med neutral attityd och negativ attityd. 

 

Ho: Det finns ingen signifikant skillnad mellan personer med neutral attityd till 

reklamsättet och personer med negativ attityd till reklamsättet med tanke på hur 

personerna tycker att reklamsättet påverkar deras attityd till varumärket som använt sig 

av reklamsättet. 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad mellan personer med neutral attityd till 

reklamsättet och personer med negativ attityd till reklamsättet med tanke på hur 

personerna tycker att reklamsättet påverkar deras attityd mot varumärket som använt sig 

av reklamsättet. 

 

Ett Mann-Whitney U test utfördes för att testa hypoteserna. Ett grafiskt test visade att 

båda gruppernas svar hade liknande distribuering. Personer med neutral attityd till 

reklamsättet på nyhetsflödet hade ett medelrangtal på 116,34 medan personer med 
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negativ attityd till reklamsättet på nyhetsflödet hade ett medelrangtal på 65,90. Testet 

visade att skillnaden är signifikant (U=1354, Z=-6,717, p<0,01) och H0 kan därmed 

förkastas. Personer med negativ attityd till reklamsättet i nyhetsflödet anser att 

reklamsättet påverkar deras attityd till varumärket negativare än personer med neutral 

attityd till reklamsättet. 

 

Även för sidoreklamer var distributionen liknande för de båda grupperna och ett Mann-

Whitey U test utfördes. Personer med neutral attityd till reklamsättet vid sidan av 

nyhetsflödet hade ett medelrangtal på 109,44 medan personer med negativ attityd till 

reklamsättet vid sidan av nyhetsflödet hade ett medelrangtal på 54,24. Testet visade att 

skillnaden är signifikant (U=1045, Z=-7,840, p<0,01). Detta betyder att H0 kan 

förkastas även då sidoreklamer undersöks. Personer med negativ attityd till reklamsättet 

har gett negativare tal för hur de anser att reklamsättet påverkar attityderna till 

varumärket än personer med neutral attityd till reklamsättet. 

 

Pearsons korrelationstest visade att det finns en signifikant korrelation (R=0,73, p<0,01) 

mellan variablerna attityd till reklamsätt vid sidan av nyhetsflödet (skala 1-7) och attityd 

till varumärke som använt sig av dylik reklam (skala 1-7). Trots detta var inte 

variablerna lämpade för linjär regressionsanalys. 

 

Pearsons korrelationstest visade att det också finns en signifikant korrelation (R=0,65, 

p<0,01) mellan variablerna attityd till reklamsätt på nyhetsflödet (skala 1-7) och 

reklamsättets påverkan på attityd till varumärke (skala 1-7). Genom att analysera grafer 

kunde ett linjärt samband antas vilket är ett krav för att kunna utföra linjär 

regressionsanalys. Signifikant avvikande mätvärden identifierades med hjälp av 

boxdiagram men inga värden behövde avlägsnas. En regressionsanalys utfördes efter 

detta. Ett Durbin-Watson test visar att feltermerna är oberoende av varandra (Durbin-

Watson = 1,968) och ett spridnigsdiagram (scatter plot) visar att feltermerna har 

konstant varians (homoscedasticity). Det sista villkoret, att feltermerna (residuals) är 

normalfördelade på väntevärdet 0, testas med hjälp av Shapiro-Wilks test som visar att 

feltermerna är normalfördelade (p>0,05). Alla krav för linjär regressionsanalys är 

därmed mötta och regressionsanalysen kan utföras. Regressionsanalysmodellen 

konstateras statistiskt signifikant (p<0,01) där både konstanten (p<0.01) och attityden 
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till reklamtypen på nyhetsflödet (p<0.01) signifikant kontribuerar till modellen. 

Följande ekvation kan därmed härledas: 

 

Attityder till varumärket som använder reklamtypen på nyhetsflödet = 1,651 + 0,608 

(attityd till reklamsätt)  

 

Detta innebär att då informantens attityd till reklamsättet stiger med 1 steg, stiger även 

informantens attityd till varumärket med 0,608 steg. 

5.7 Attitydernas till reklamsättets följder för attityder till mediet 
Facebook 

 
Informanterna ombads även att svara hur de tror att reklamsättet påverkar deras attityd 

till Facebook på en skala från ett till sju (1=mycket negativt, 7=mycket positivt). 

Fördelningen av svaren hittas i figur 14 för nyhetsflödesreklamer och i figur 15 för 

sidoreklamer. För nyhetsflödesreklamers inverkan var medeltalet 2,73 och medianen 3. 

För sidoreklamer var medeltalet 3,09 och medianen 3. 

 

Figur 14- Reklamsättets påverkan på attityder till Facebook för nyhetsflödesreklamer 
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Figur 15- Reklamsättets påverkan på attityder till Facebook för sidoreklamer 

 
 

Till sist undersöks attityder till reklamsättets påverkan på attityder till Facebook med 

hjälp av följande hypoteser; 

 

Ho: Det finns ingen signifikant skillnad mellan personer med neutral attityd till 

reklamsättet och personer med negativ attityd till reklamsättet med tanke på hur 

personerna tycker att reklamsättet påverkar deras attityd till Facebook. 

 

H1: Det finns en signifikant skillnad mellan personer med neutral attityd till 

reklamsättet och personer med negativ attityd till reklamsättet med tanke på hur 

personerna tycker att reklamsättet påverkar deras attityd till Facebook. 

 

För att testa hypoteserna används ett Mann-Whitney U test. Med hjälp av grafer kan en 

någorlunda liknande fördelning konstateras.  Medelrangtalet för personer med neutral 

attityd till reklamsättet på nyhetsflödet är 115,19 medan medelrangtalet för personer 

med negativ attityd till reklamsättet på nyhetsflödet är 66,65. Testet visar att skillnaden 

är signifikant (U=1433,5, Z=-6,45, p<0,01) och H0 kan förkastas. Personer med negativ 

attityd till reklamsättet i nyhetsflödet anser att reklamsättet påverkar deras attityd till 

Facebook negativare än personer som har neutral attityd till reklamsättet. Pearsons 
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korrelationstest visar att det finns en signifikant korrelation mellan attityd till reklamsätt 

på nyhetsflödet (skala 1-7) och attityd till Facebook (skala 1-7) (R=0,65, p<0,01), men 

hur korrelationen ser ut kan inte undersökas med hjälp av linjär regressionsanalys 

eftersom alla krav för analysen inte nås. 

 

Samma test utfördes för sidoreklamer som även de hade en någorlunda lika fördelning 

för den beroende variabeln. Medelrangtalet för personer med neutral attityd till 

reklamsättet vid sidan av nyhetsflödet är 108,28 medan medelrangtalet för personer med 

negativ attityd till reklamsättet är 55,37 Testet visar att skillnaden är signifikant 

(U=1137,5, Z=-7,48, p<0,01) och H0 kan förkastas även för sidoreklamers del. Personer 

med negativ attityd till reklamsättet har gett negativare tal för hur de anser att 

reklamsättet påverkar attityden till Facebook än personer med neutral attityd till 

reklamsättet. Pearsons korrelationstest visar att det finns en signifikant korrelation 

mellan attityder till reklamsättet vid sidan av nyhetsflödet ooch attityder till Facebook 

(R=0,69, p<0,01). Alla krav för linjär regressionsanalys uppnås inte heller för 

sidoreklamer, så en regressions analys kan inte utföras. 
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5.8 Sammanfattning av enkätens resultat 
 
De statistiska testernas resultat är sammanfattade i tabell 12. 
 
Tabell 12- Sammanfattning av resultat 

eWOM reklamer i nyhetsflödet eWOM reklamer vid sidan av nyhetsflödet 

 
Personers attityder till reklamsättet som vetat att 
deras foto och namn kan användas > personers 
attityder till reklamsättet som inte vetat detta. (På 
en skala från 1-7, där 1=mycket negativ attityd, 
7=mycket positiv attityd) 
 

 
Personers attityder till reklamsättet som vetat att 
deras foto och namn kan användas > personers 
attityder till reklamsättet som inte vetat detta. (På en 
skala från 1-7, där 1=mycket negativ attityd, 
7=mycket positiv attityd) 

 
Attityder till eWOM reklam i nyhetsflödet 
<attityder till eWOM reklam vid sidan av 
nyhetsflödet. (På en skala från 1-7, där 1=mycket 
negativ attityd, 7=mycket positiv attityd) 
 

 
Attityder till eWOM reklam i nyhetsflödet <attityder 
till eWOM reklam vid sidan av nyhetsflödet. (På en 
skala från 1-7, där 1=mycket negativ attityd, 
7=mycket positiv attityd) 

 
Köpavsikten för produkter som marknadsfört sig 
med reklamsättet för personer med neutral attityd 
till reklamsättet > Köpavsikten för produkter som 
marknadsfört sig med reklamsättet för personer 
med negativ attityd till reklamsättet. (På en skala 
från 1-7, där 1=jag skulle definitivt inte köpa 
produkten, 7=jag skulle definitivt köpa 
produkten) 

 
Köpavsikten för produkter som marknadsfört sig med 
reklamsättet för personer med neutral attityd till 
reklamsättet > Köpavsikten för produkter som 
marknadsfört sig med reklamsättet för personer med 
negativ attityd till reklamsättet. (På en skala från 1-7, 
där 1=jag skulle definitivt inte köpa produkten, 7=jag 
skulle definitivt köpa produkten. Resultatet bör 
ifrågasättas pga. kraven för testet inte möttes till 
fullo.) 
 

 
Attityden till varumärket som använder sig av 
reklamsättet för personer med neutral attityd till 
reklamsättet > Attityden till varumärket som 
använder sig av reklamsättet för personer med 
negativ attityd till reklamsättet. (På en skala från 
1-7, där 1=mycket negativ attityd, 7=mycket 
positiv attityd) 
 

 
Attityden till varumärket som använder sig av 
reklamsättet för personer med neutral attityd till 
reklamsättet > Attityden till varumärket som 
använder sig av reklamsättet för personer med 
negativ attityd till reklamsättet. (På en skala från 1-7, 
där 1=mycket negativ attityd, 7=mycket positiv 
attityd) 

 
Attityden till Facebook för personer med neutral 
attityd till reklamsättet> Attityden till Facebook 
för personer med negativ attityd till reklamsättet. 
(På en skala från 1-7, där 1=mycket negativ 
attityd, 7=mycket positiv attityd) 
 
 

 
Attityden till Facebook för personer med neutral 
attityd till reklamsättet> Attityden till Facebook för 
personer med negativ attityd till reklamsättet. (På en 
skala från 1-7, där 1=mycket negativ attityd, 
7=mycket positiv attityd) 
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Man kan konstatera att attityden till reklamsättet påverkar både attityden till varumärket, 

köpavsikten och attityden till Facebook. Attityder till reklamsättet är därför viktiga att 

förstå, både för Facebook och för företagen som använder sig av reklamsättet.  Om en 

person har neutral attityd till reklamsättet, både i nyhetsflödet och vid sidan av 

nyhetsflödet, anser han eller hon att reklamsättet påverkar köpavsikten, attityden till 

varumärket och attityden till Facebook på ett positivare sätt än personer med negativ 

attityd till reklamsättet. De statistiska testen visade också att informanterna har 

positivare attityd till reklamer vid sidan av nyhetsflödet än för reklamer i nyhetsflödet, 

vilket stämmer överens med resultaten av intervjuerna. 

 

Figur 16 under visar nyhetsflödesreklamernas (till vänster) och sidoreklamernas (till 

höger) korrelationsresultaten i samband med den teoretiska modell som undersökningen 

utgår ifrån.  

 

Figur 16- Korrelationsresultat i samband med den teoretiska modellen 
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Man kan konstatera att det finns en korrelation mellan attityder till reklamsättet, 

attityder till varumärket och köpavsikten. Dessutom kunde en korrelation hittas mellan 

attityder till reklam och attityder till mediet Facebook. 

 

Ytterligare gav en linjär regressionsanalys en ekvation som beskriver sambandet mellan 

attityder till reklamsättet på nyhetsflödet och attityder till varumärket som använder sig 

av dylik reklam. Ekvationen: Attityd till varumärke =1,651 + 0,608 (attityd till 

reklamsätt). 
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6 Analys 

6.1 Attityd till eWOM reklam som delas av företag i 
konsumentens namn 

 
Den första slutsatsen som kan dras är att attityderna till reklamsättet där företagen delar 

eWOM i konsumentens namn i allmänhet är negativa, speciellt för reklamer i 

nyhetsflödet. Detta resultat är en direkt motsats till resultatet av Yousifs (2012) 

undersökning där Facebook reklamer konstaterades vara intressanta, spännande, 

tilltalande, trovärdiga och tillförlitliga. Av många orsaker var irritation en av de mest 

uppkommande orden då attityderna skulle beskrivas, både i intervjuerna och i enkäten. 

Enligt tidigare teori påverkar irritation direkt attityden mot reklamen negativt (Logan, 

Bright & Gangadharbatla 2012). Irritationen i sig är alltså en bidragande faktor till de 

negativa attityderna. Grundat på intervjudelen kan man anta att irritationen delvis beror 

på att personerna känner att de blir lurade att läsa reklamen och att det finns för mycket 

reklamer överlag på Facebook. Chu(2011) skriver att reklam kan kännas inkräktande i 

sociala medier. I enkäten och intervjuerna framkom det att informanterna ansåg att 

reklamsättet inkräktar på informanternas privata tid och privata information. Även detta 

bidrar högst sannolik till den allmänt negativa attitydnivån. Enligt Kaplan och Henlein 

(2010) är det viktigt för företag att agera ärligt på sociala medier för att undvika negativ 

respons.  Både i intervjun och i enkäten kom det fram att vissa informanter anser att 

reklamsättet är fel pga. att man inte informeras eller bes om lov att användas i reklamen. 

Många kände sig utnyttjade. Ungefär hälften av alla informanter visste inte att deras 

namn och ansikte kan användas i samband med dylik reklam. Det kan alltså konstateras 

att oärlighet i form av att inte informera konsumenterna om när och hur deras 

information används påverkar attityderna negativt. Informanterna förargade sig också 

över att företagen kan skicka en specifik produkts reklam i deras namn fast de endast 

skulle ha gillat varumärket. Chatterjee (2011) påpekar att negativa rekommendationer 

kan stämpla sändaren som en spammare, så det är förståeligt att informanterna inte vill 

att företagen sätter ord i deras munnar. Även detta är alltså en aspekt som påverkar 

attityden negativt. 
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Resultaten visar att åtminstone fem faktorer kan ha en inverkan på attityden till 

reklamen. 

 

Enligt ungefär en tredjedel av respondenterna (35,7% för nyhetsflödesreklamer och 

36,3%för sidoreklamer) påverkar vilken persons foto som visas attityden till reklamen. 

Det är oklart hurudana personers bilder personerna skulle villa se. Utgående från 

intervjuerna kom det fram att en informant blockerat personer på Facebook för att de 

gillat för många produktsidor. Ytterligare kom de fram att personer brukar titta på hur 

många och vem som gillat sidorna. Dessutom kom det fram att personer som gillat sidor 

ger en bild av sig själv genom sitt gillande. Enligt tidigare teori påverkar nära vänner på 

Facebook inte varandra mera än endast bekanta då det kommer till att klicka på 

produktsiderekommendationer (Coulter & Roggeveen 2012). Nära vänner är dock mera 

trovärdiga källor för marknadsföringsmeddelanden än en person som endast hör till 

bekantskapskretsen (Yang 2012). Det är dock oklart hur olika slags vänner påverkar 

attityden till en reklam. Dessutom är det oklart om mottagaren uppfattar eWOM 

reklamsättet som ett marknadsföringsmeddelande eller som en 

produktsiderekommendation eller något annat. Steffes och Burgee (2009) kom fram till 

att likadana personer påverkar varandras beslut mer än olika personer då eWOM äger 

rum. Detta kan även ha ett inflytande då eWOM delas av företagen i konsumentens 

namn. Tills vidare kan man endast konstatera att olika personers bilder kan påverka 

attityden till reklamen, men utan vidare undersökning kan inga slutsatser dras om 

hurudana slags vänners bilder som påverkar attityden till reklamen positivt eller 

negativt. 

 

Över hälften av alla respondenter ansåg att reklamens innehåll påverkar attityden till 

reklamen (57,3% för nyhetsflödesreklamer och 64,9% för sidoreklamer). Detta går hand 

i hand med tidigare forskning där det konstaterats att bl.a. underhållning, informativitet 

och irritation alla är faktorer som direkt eller indirekt påverkar attityderna till en reklam 

i sociala nätverk (Logan, Bright & Gangadharbatla 2012). Detta resultat stämmer 

överens också med Ezes och Lees undersökning (2012) där det konstaterades att 

produktinformation i reklamen och nöjesfaktorer i reklamen båda påverkar attityden till 

reklamen. 
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Vidare har det tidigare konstaterats att då en användare får ett produktsideförslag är han 

eller hon mer sannolik att trycka på linken om innehållet i meddelandet är intressant och 

tilldragande (Coulter & Roggeveen 2012). Fastän Coulters och Roggeveens (2012) 

undersökning inte säger något om attityden till marknadsföringsmeddelandet, kan man 

anta att attityden är positiv eftersom personen valt att klicka på linken. Företagen kan 

alltså själv påverka attityderna till reklamen genom att satsa på innehållet i reklamen. 

 

Även vilket varumärke som sänder reklamen påverkar attityderna till reklamen (43,3 % 

för nyhetsflödesreklamerna och 49,1% för sidoreklamerna). Enligt funktionell 

attitydteori utformas attityder ur tidigare minnen (Argyriou & Melevart 2011). 

Utgående från den funktionella attitydteorin kan man anta att personer oftast har någon 

slags image om ett varumärke eller attityd till varumärket på förhand. Vi vet att 

attityden till en reklam påverkar attityden till varumärket (Wahid & Ahmed 2011; 

Ranjbarian, Fathi & Lari 2011; Mitchell & Olson 1981) och detta resultat indikerar att 

relationen även går åt andra hållet, dvs. att attityden till ett varumärke påverkar attityden 

till reklamen. Detta kom fram också i intervjuskedet, där vissa respondenter indikerade 

att de brukar titta på vilket företag som gör reklam och sedan utgående från det 

bestämma om de läser reklamen eller ej.  

 

Hur ofta reklamen skickas ansågs påverka attityden till reklamen i ungefär hälften av 

informanternas fall (63,7% för nyhetsflödesreklamer och 44,4% för sidoreklamer). 

Detta resultat har högst troligt ett samband med känslan av att reklam är inkräktande i 

sociala medier (Chu 2011). Det är logiskt att en reklam känns mera inkräktande om den 

visas på nytt och på nytt på Facebook, där personer spenderar tid för att få underhållning 

och inte för att läsa reklamer. Företagen har alltså även här en chans att själva påverka 

på attityden till reklamsättet genom att inte skicka reklam för ofta. 

 

Ytterligare visade resultaten av denna studie att personer har positivare attityder till 

eWOM reklam som blir spriden av företaget i konsumentens namn om reklamen är 

placerad vid sidan av nyhetsflödet än om reklamen är placerad i nyhetsflödet. Inga 

tidigare källor har kunnat hittas om hur placeringen på Facebook inverkar på attityden 

till en reklam. Genom att analysera både intervjudelen och enkätresultaten kan det 
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konstateras att de positivare attityderna tycks bestå av två huvudaspekter; a) Det är inte 

lika störande att ha reklamer vid sidan av nyhetsflödet som på nyhetsflödet eftersom 

sidospalten är till endast för reklamer. Reklamerna är lätta att filtrera bort från synfältet. 

b) Informationen som kommer upp är mer acceptabel eftersom oftast endast 

varumärkets logo och en gillarknapp visas. Företagen kan alltså själv påverka attityden 

till reklamen på ett positivt sätt genom att placera reklamen vid sidan av nyhetsflödet. 

 

Det är här viktigt att påpeka att respondenternas attityder grundar sig på att alla av dem 

blivit tillsagda hur reklamerna är uppbyggda. Eftersom endast ungefär hälften av alla 

respondenter hade insett att deras personliga information kan användas i samband med 

reklamer på detta sätt före reklamen blev förklarad för dem, bör man ta i beaktande att 

hälften av alla respondenter högst sannolikt skulle ha svarat olikt på frågorna om 

reklamsättet inte förklarats för dem. I intervjudelen kom det fram att personer har 

positiva attityder till organiska eWOM-inlägg. De respondenter som inte vetat hur 

reklamerna är uppbyggda, uppfattar reklamerna högst troligt som organiska eWOM-

inlägg, vilket resultaten av intervjuerna indikerar att leder till positiva följder för 

företagens del. Vidare kom det fram att personer som vetat att deras information kan 

användas i samband med reklam hade positivare attityder till reklamsättet än personer 

som inte vetat detta före reklamsättet beskrevs för dem. Detta leder till att exakt samma 

resultat inte skulle uppnås om samma, men denna gång endast sedan tidigare 

informerade informanter, i ett senare skede skulle delta i enkäten. Samtidigt kan man 

dra slutsatsen att attityderna till reklamsättet blir bättre om informanterna har blivit 

informerade om hur reklamsättet fungerar. Företagen har alltså även här en chans att 

påverka attityderna till reklamsättet genom att informera användarna om hur 

reklamsättet fungerar. 

6.2 Köpavsikt 
 
En tidigare studie av Yousif indikerar att marknadsföringsmeddelanden på Facebook 

motiverar konsumenterna att köpa den marknadsförda produkten (Yousif 2012). Denna 

studie visar att merparten av konsumenterna anser att eWOM-reklam på Facebooks 

nyhetsflöde påverkar deras köpavsikt antingen negativt eller inte alls. 39, 2 procent av 

respondenterna rankade sin köpavsikt med en fyra (1= jag skulle definitivt inte köpa 
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produkten, 7=jag skulle definitivt köpa produkten) medan 48% rankade sin köpavsikt 

med en etta, tvåa eller trea. Endast 12,9% indikerade en positiv köpavsikt med talen fem 

till sju. Resultaten för eWOM reklam vid sidan av nyhetsflödet var nästan identiska. Det 

är dock här viktigt att tänka på att svaren är givna efter att respondenterna läst om 

reklamsättet och beskriver endast hur de tror att de reagerar på reklamen och inte 

nödvändigtvis hur de faktiskt reagerar. Enligt Wahid & Ahmed (2011) och Ranjbarian, 

Fathi & Lari (2011) har attityden till reklamen en påverkan på köpavsikten, vilket kunde 

konstateras stämma även i denna studie. Personer med negativ attityd till reklamsättet 

gav negativare tal för hur de tror att reklamen påverkar deras köpavsikt än personer med 

neutral attityd till reklamsättet. 

6.3 Attityd till varumärke 
 
Ungefär hälften av alla respondenter (54,4% för nyhetsflödesreklamer och 51,5% för 

sidoreklamer) ansåg att reklamsättets påverkan på attityden till varumärket var 

åtminstone aningen negativt (svar 1-3, 1=reklamsättet påverkar attityden  till 

varumärket mycket negativt, 7= reklamsättet påverkar attityden  till varumärket mycket 

positiv). Nästan lika många ansåg att reklamsättet inte påverkar attityden till varumärket 

(svar=4, 31,6% för nyhetsflödesreklamer och 39,2% för sidoreklamer). Detta är inte ett 

positivt resultat ur företagens synvinkel eftersom ett vägande mål med att göra reklamer 

är att påverka och skapa attityder (Ranjbarian, Fathi & Lari 2011). Ett av målet med 

sponsorerade händelser är enligt Facebook att ”få upp word-of-mouth-

rekommendationer om ditt varumärke som existerar organiskt i Facebook nyhetsflödet” 

(Facebook 2011 a:20). Resultatet av denna studie visar att reklamen påverkar attityder 

till varumärket negativt och inte positivt. Om reklamsättet skulle fungera som e-word-

of-mouth-rekommendationer skulle företagets image påverkas positivt (Jalilvand & 

Samiei 2012). Image och attityder till ett företag är mycket relaterade koncept och vi 

kan därmed anta att Facebooks påståenden om att reklamsättet fungerar som word-of-

mouth-rekommendationer inte stämmer. Det är dock här igen viktigt att beakta att detta 

gäller för personer som insett att deras namn och ansikte kan användas i samband med 

reklamer. Endast hälften av alla respondenter visste detta före det förklarats för dem. I 

intervjuskedet av undersökningen kom det fram att personerna tolkade reklamerna som 

om en vän faktiskt skulle ha skickat dem före personerna fick veta hur reklamerna 
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byggs upp. Mao. kan företagen möjligtvis få upp en eWO-effekt så länge 

konsumenterna är ovetande om hur marknadsföringssättet fungerar. 

 

Resultatet visar också att personer med negativ attityd till reklamen anser att reklamen 

påverkar deras attityd till varumärket negativare än personer med neutral attityd. Detta 

stämmer överens med tidigare teori där det konstaterats att attityder till en reklam 

påverkar attityderna till ett varumärke (Wahid & Ahmed 2011; Ranjbarian, Fathi & Lari 

2011; Mitchell & Olson 1981) 

 

6.4 Attityd till Facebook 
 

Reklamsättets påverkan på attityden till Facebook var allmänt negativ och merparten av 

alla svar låg på ett till tre (73,7 % för nyhetsflödesreklamer och 60,2% för sidoreklamer) 

där ett innebär mycket negativ påverkan och sju mycket positiv påverkan. Det har 

skrivits mycket om Facebook och deras minskning av personers sekretess på Facebook 

och i en undersökning har konstatera att endast 25,3 % av alla användare litar på 

Facebook (O’Brien & Torres 2012). Dessutom blev Facebook dragen inför domstol pga. 

detta reklamsätt (Facebooksettlement 2013). Det är därför inte speciellt förvånande att 

informanterna ansåg att reklamsättet påverkar deras attityder till Facebook negativt. 

Undersökningens resultat visar också att det finns en direkt korrelation mellan attityder 

till reklamsättet och reklamsättets påverkan på attityder till Facebook. En person med 

negativ attityd till reklamsättet anser att reklamsättet påverkar hans eller hennes attityd 

till Facebook negativare än personer med neutral attityd till reklamsättet. Inga tidigare 

undersökning kunde hittas som direkt visar att det finns en korrelation mellan attityd till 

reklam och attityd till mediet, även om Amens (2010) undersökning indikerar att detta 

samband existerar. 
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7 Undersökningens reliabilitet och validitet 
 
En undersöknings reliabilitet innebär hur liknande resultat undersökningen skulle få om 

den skulle upprepas (Litwin 1995; Jha 2008). För att resultatet ska vara reliabelt borde 

samma resultat kunna fås även senare i tiden och med olika respondenter (Jha 2008). I 

varje uppsättning av data kommer det att finnas en viss mängd fel. Dessa fel kan indelas 

i slumpmässiga fel, som i hög grad beror på samplingsmetoder, och mätningsfel, som 

beror på mätningsmetoden (Litwin 1995) För att minimera slumpmässiga fel kan ett 

större och mera representativt sampel väljas medan mätningsfel är en följd av 

begränsningar i hur noga t.ex. en enkät kan mäta olika variabler (Litwin 1995). 

 

Man kan anta att vissa slumpmässiga fel finns i denna undersökning eftersom 

respondeterna var olika fördelade mellan kön, åldersgrupper och nationalitet. Vi vet 

sedan tidigare att Facebook har fler kvinnoanvändare än män i Finland och att kvinnor 

delar mer material på Facebook än män (Socialbakers 2013; Xie & Kukla 2012). Allt 

detta tyder på att en liknande undersökning skulle få flera kvinnorespondenter än män 

också om den skulle utföras på nytt. Vi vet också att unga individer använder Facebook 

mera än äldre individer (Socialbakers 2013). I likhet med denna studie skulle antagligen 

respondenterna vara mer representerade i åldersgrupperna 20-29 år och 30-39 år även 

om undersökningen skulle utföras på nytt. Man kan anta att liknande resultat skulle fås 

om finska Facebook-användare skulle undersökas i framtiden. Eftersom endast 10,5% 

av respondenterna hade en annan nationalitet än finsk bör detta tas i beaktande. Om 

undersökningen skulle utföras på nytt i ett annat land eller över hela världen skulle 

samma resultat inte nödvändigtvis uppnås. Dessutom kan man konstatera att om samma 

enkätundersökning skulle utföras med samma informanter i ett senare skede, skulle 

samma resultat högst troligt inte uppnås, eftersom alla informanter denna gång varit 

medvetna om hur reklamsättet fungerar på förhand. Detta konstaterades ha en inverkan 

på hur informanterna svarade på hurudan attityd de har till reklamsättet. 

 

 Mätningsfel kan tänkas uppstå då personerna ombads att beskriva sina attityder till 

reklamen, reklamsättets påverkan på köpavsikt etc. på en skala från ett till sju. Skalan 
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kan tänkas uppfattas på olika sätt olika individer emellan. Dessutom är den inte 

kontinuerlig och ingen kunde t.ex. beskriva sina attityder med värdet 1,5. Med tanke på 

syftet av avhandlingen och resultatens hypotestestning är detta ändå det bästa 

alternativet på skala. 

 

Undersökningens validitet innebär hur väl undersökningen mäter det det är meningen att 

den skall mäta (Jha 2008). Undersökningens validitet relaterar med andra ord till om 

resultaten verkligen är det de tycks vara och om orsakssamband verkligen är sanna 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2009; Jha 2008). Bl.a. hur data insamlats, hur man tolkat 

data samt hur man byggt upp slutsatser kan ha en inverkan på validiteten (Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009). Ett sätt att tolka validiteten av en undersökning är att 

analysera hur en granskare med mycket kritiskt öga skulle se på slutsatserna man dragit 

ur undersökningen (Saunders, Lewis & Thornhill 2009; Silverman 2005). Insamlingen 

av data ledde till att större delen av respondenterna var finska, som även påverkar 

validiteten av undersökningen då målet inte var att undersöka endast den finska 

populationen. I resultatdelen togs alla förhandskrav i beaktande då testen utfördes så 

resultaten i sig har en hög validitet. Eftersom analysdelen grundar sig på både intervjuer 

och en enkät är slutsatserna i hög grad grundade i undersökningar och inte endast i 

spekulationer vilket leder till en högre validitet än om slutsatserna endast skulle vara 

spekulationer. Överlag kan man anse att både reliabiliteten och validiteten av 

undersökningen är på en acceptabel nivå, med undantag av det faktum att en stor andel 

av respondenterna är av finsk nationalitet. 
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8 Implikationer för företag och förslag till fortsatt 
forskning 

 
Resultaten av denna studie visar att attityderna till reklamsättet är viktig att förstå 

eftersom attityderna till reklamsättet har en inverkan på både köpavsikt och attityden 

mot varumärket, vilket står i enighet med tidigare forskning (Wahid & Ahmed 2011; 

Ranjbarian, Fathi & Lari 2011; Mitchell & Olson 1981) 

 

Som en allmän sammanfattning kan konstateras att företagen och Facebook borde satsa 

på att höja attityden till eWOM-marknadsföringssättet, eftersom den nu är allmänt 

negativ och den negativa attityden har följder på både köpavsikten och attityden till 

varumärket som använder sig av reklamsättet. Det är förvånande att detta 

marknadsföringssätt används med tanke på resultaten av denna studie, där hälften av 

alla informanter indikerar att marknadsföringssättet har en åtminstone aningen negativ 

påverkan på deras köpavsikt. Å andra sidan vet inte hälften av alla konsumenter att 

deras information kan användas på detta sätt vilket säkert har en följd på attityden till 

reklamsättet och köpavsikten. Antagligen har personer positivare attityder och en större 

vilja att köpa produkten som marknadsförts om de inte är medvetna om hur reklamen är 

uppbyggd, vilket intervjudelen av undersökningen indikerar. Detta är dock endast 

spekuleringar och med resultaten i hand av denna studie borde attityderna höjas för 

företagens eget bästa. Resultaten indikerar också hur attityderna till reklamsättet kan 

förbättras: 

 

-Be om personers lov innan deras foto och namn används i samband med reklamen. 

-Marknadsför endast det personen faktiskt gillat. Om en person har gillat ett varumärke 

skall endast varumärket marknadsföras i samband med personens namn, inte en specifik 

produkt.  

-Placera hellre reklamen vid sidan av nyhetsflödet än på nyhetsflödet. 

-Publicera inte för mycket reklam för ofta. 

-Satsa på reklamens innehåll.  

-Försök använda personers foton som är relevanta för mottagaren (i nuläget svårt att 

genomföra eftersom vi inte vet hurudana slags mänskor som påverkar attityden 

positivt). 
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Fortsatta forskningsförslag inkluderar att mäta skillnaden mellan vanlig reklam och 

eWOM-reklam. Kan man överhuvudtaget få positiva följder genom att använda 

personers foton i samband med reklam, eller påverkar fotot attityden till reklamen 

negativt? Vilka vänners bilder påverkar attityden till reklamen positivt/negativt? 

Dessutom skulle undersökningen kunna utföras med ett större sampel utspritt över flera 

nationer för att verifiera att denna underöknings resultat även stämmer med en vidare 

respondentpopulation. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1- Inbjudan av en vän att gilla en sida 

 
 
 
Bilaga 2-Vad för information produktsidor visar 
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Bilaga 3- Marknadsfört inlägg 
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Bilaga 4-Sponsorerad händelse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 5- Sidoreklamer 
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Bilaga 6- Nyhetsflöde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 7- Inlägg eller händelser på nyhetsflödet 
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Bilaga 8- Produktsida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 9- Organiskt inlägg 
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Bilaga 10- Intervjuguide 

 
Del1 
 
-Vad kommer du att tänka på när du ser den här reklamen? (visa enskilda bilder av 

reklamer) 

-Väcker reklamen någon slags känslor? 

-Hurudana slags  minnen väcker reklamen? 

-Skulle du vilja gilla sidan? 

 Varför? 

-Skulle du vilja köpa produkten? 

Varför? 

-Vad får du för bild av varumärket? 

 
Del2  
 
(Förklara hur personers ansikten och/eller bild har hamnar i samband med reklamen) 

-Beskriv dina känslor relaterade till den här typen av reklam (visa alla reklamer 

samtidigt av samma typ) 

-Hur skulle du beskriva dina attityder till den här typen av reklam? 

Varför? 

-Hur tror du att dina attityder till den här reklamtypen påverkar dina attityder till 

varumärket? 

-Hur tror du att dina attityder till den här reklamtypen påverkar din köpavsikt? 

-Hur tror du att dina attityder till denhär reklamtypen påverkar dina attityder till 

Facebook? 

 

 
-Hurudana tankar väcker det att man använt en kompis bild i reklamen? 

-Skulle du vilja att man använder din bild i reklamer? 

-Hur skiljer sig attityderna om reklamen skulle vara sponsrad? (Endast då sista bilden av 

det organiska inlägget Aurinkomatkat visas) 

-Har du någonting att tillägga om det här ämnet? 

(Om det inte kommer fram i varje delmoment, fråga hur attityderna skiljer sig mellan 

grupperna, + fråga om det här är okej att använda bilder i alla grupper skilt för sig) 
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Bilaga 11- Bilder som visats under intervjun 

Bild 1-Myyrmanni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2-Lambi Suomi 
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Bild 3-Fazers blå  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4- McDonald’s Suomi 
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Bild 5-Jeans.fi (vid sidoreklamerna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6- Aurinkomatkat 
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Bilaga 12- Enkäten 

 
 
Enkät sid1 

 

1. Gender * 

   Male 
 

   Female 
 

 

 

 

 

2. Age * 

   10-19 
 

   20-29 
 

   30-39 
 

   40-49 
 

   50-59 
 

   60 + 
 

 

 

 

 

3. Nationality  

   Finnish 
 

   

Other, what? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

Enkät sid 2 
 
Please read how a specific advertisement type on Facebook works. The explanation is followed by 

related questions on the next page. 

 

Step 1.- You like a company's Facebook page on Facebook, here for example Lambi Suomi. 
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Step 2.- Lambi Suomi informs your friends on their newsfeeds that you have liked Lambi Suomi. The 

company first use your profile picture and the text "Will Smith likes Lambi Suomi". This information is 

followed by an advertisement made by Lambi Suomi. 

 
 
Some specifications; 

 

-You have not liked the advertisement. You have only liked the company's page and the page sends 

related advertisements to your friends on their newsfeeds in combination with your photo and your name. 

 

-You are not informed by the company what kind of advertisement they send to your friends. 

 

-You might have liked the company's page at any point of time of your Facebook history. These 

advertisment messages might hence be sent to your friends from a company's Facebook page many years 

after you liked the company. 

 

-Lambi Suomi is here only an example. Many Facebook pages use this kind of promotion. 

 

 

4. Have you noticed this kind of advertisement on your own newsfeed? (including 
friends' photos/names) * 

   Yes 
 

   No 
 

 

 

 

 

5. Did you know that your photo and name might be used in combination with this 
type of advertisement? * 

   Yes 
 

   No 
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Enkät sid 3 
 

 

6. How would you describe your attitude towards the advertisement type described 
on the previous page? * 

   Positive 
 

   Neutral 
 

   Negative 
 

 

 

 

 

7. What are your thoughts and/or feelings related to the previously described 
advertisement type? 
 (Please write in english, finnish or swedish)  

_________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________
_______ 

 

 

 

 

8. How would you describe your attitude towards the advertisement type? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Very negative                      Very positive 
 

 

 

 

9. How does this type of advertisement impact your intentions to buy the product? 
* 

 1 2 3 4 5 6 7  

I would defenitely not buy the 
product 

                     
I would defenitely buy the 
product 

 

 

 

 

10. How does this type of advertisement impact your attitude towards the brand? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Very negatively                      Very positively 
 

 

 

 

11. How does this type of advertisement impact your attitude towards Facebook? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Very negatively                      Very positively 
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Enkät sid 4 Facebook 

 

12. Which of the following impact your attitude towards the advertisement type?  

 Which of your friends' photo is displayed above the advertisement 
 

 How often the advertisment appears on my newsfeed 
 

 Which brand it is 
 

 The content of the advertisment 
 

 

 

 

 

13. Would you like your photo and your name to be used in combination with this 
kind of advertisment? * 

   Yes 
 

   It depends 
 

   No 
 

 

 

 

 

14. If you have any further comments or thoughts related to this type of 
advertisement,  
please write them below in english, finnish or swedish.  

_________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________
_______ 

 

 

 

 

Enkät sid 5 
 
 
Please read how another type of Facebook advertisement works. The explanation is followed by 

related questions on the next page. 

 

Step 1.- You like a company's page on Facebook, here for example McDonald's Suomi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Step 2.-McDonald's Suomi informs your friends that you have liked their page in combination with their 

name and logo on the side of the newsfeed among all the other sponsored advertisements. Your profile 

picture and name are included. 
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Some specifications; 

 

-You have not liked the advertisement. You have only liked the company's page and the page sends 

related advertisements to your friends on the side of the newsfeed among the other advertisements. 

 

-You are not informed by the company what kind of advertisement they send to your friends. 

 

-Usually this kind of advertisement only consists of your profile picture, your name, the company's name, 

the company's logo and a like button. Some very short texts might be included. 
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-You might have liked the company's page at any point of time of your Facebook history. The 

advertisements might hence be published by the company's page on the side of your friends' newsfeeds 

many years after you liked the company. 

 

-McDonald's Suomi is here only an example. Many Facebook pages use this kind of promotion. 

 

 

15. Have you noticed this type of advertisement on the side of your own newsfeed? 
(including friends' photos/names) * 

   Yes 
 

   No 
 

 

 

 

 

16. Did you know that your photo and name might be used in combination with this 
type of advertisement? * 

   Yes 
 

   No 
 

 

 

 

 

Enkät sid 6 

 

17. How would you describe your attitude towards the advertisement type described 
on the previous page? * 

   Positive 
 

   Neutral 
 

   Negative 
 

 

 

 

 

18. What are your thoughts and/or feelings related to the advertisement type 
described on the previous page? (Please write in english, finnish or swedish)  

_________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________
_______ 

_________________________________________________________
_______ 
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19. How would you describe your attitude towards the advertisement type? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Very negative                      Very positive 
 

 

 

 

20. How does this type of advertisement impact your intentions to buy the product? 
* 

 1 2 3 4 5 6 7  

I would defenitely not buy the 
product 

                     
I would defenitely buy the 
product 

 

 

 

 

21. How does this type of advertisement impact your attitude towards the brand? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Very negatively                      Very positively 
 

 

 

 

22. How does this type of advertisement impact your attitude towards Facebook? * 

 1 2 3 4 5 6 7  

Very negatively                      Very positively 
 

 

 

 

Enkät sid 7  

 

23. Which of the following impact your attitude towards the advertisement type?  

 Which of your friends' photo is displayed above the advertisement 
 

 How often the advertisment appears on the side of my newsfeed 
 

 Which brand it is 
 

 The content of the advertisment 
 

 

 

 

 

24. Would you like your photo and your name to be used in combination with this 
kind of advertisment? * 

   Yes 
 

   It depends 
 

   No 
 

 

 

 

 

25. If you have any further thoughts or comments on this type of advertisement, 
please write them below in english, finnish or swedish  

_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 


