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Sammandrag: Tinder är en outforskad social plattform. Detta trots dess popularitet 
och stora mängd dagliga användare. Denna avhandling undersöker Tinder utifrån ett 
annonseringsperspektiv och attityderna som konsumenter har till annonseringen på 
Tinder. Attityderna på Tinder jämförs även med övriga sociala medier.  

Denna avhandling baserar sig på tidigare forskning inom annonseringsvärde och 
annonseringsattityder. Attityder till annonsering på andra sociala medier, så som 
Twitter, Instagram och Facebook används för att skapa en teoretisk modell med fem 
stycken bakomliggande faktorer till konsumentens attityder till annonsering på 
Tinder. Dessa fem faktorer är: underhållning, informativitet, irritation, trovärdighet 
och personifiering. En kvalitativ studie utfördes med semi-strukturerade intervjuer för 
att undersöka konsumenternas attityder till annonseringen på Tinder. De fem 
bakomliggande faktorerna undersöktes också genom intervjuerna för att få reda på 
deras betydelser för konsumenternas attityder till annonseringen på Tinder.  

De empiriska resultaten visade allmänt negativa eller neutrala attityder till 
annonseringen på Tinder.  Underhållning och personifiering observerades vara de två 
viktigaste faktorerna för konsumenternas attityder, då avsaknaden av 
underhållningsvärde och relevans ledde till negativa attityder. De andra faktorerna 
påverkades även negativt av dessa två faktorer.  Skillnader mellan de olika 
plattformarna observerades. Detta huvudsakligen i formen av mindre relevans och 
underhållning på Tinder jämfört med övriga plattformar. En lägre grad av 
informativitet observerades på Tinder än på övriga plattformar. Irritationen och 
trovärdigheten var jämförbar mellan Tinder och de övriga plattformarna.  

Denna avhandling fyller ett forskningsgap som formats kring Tinder, en tidigare 
outforskad plattform från ett annonseringsperspektiv. Resultaten som observerades 
faller i linje med den tidigare forskningen som tyder på att skillnader mellan 
konsumenternas annonseringsattityder existerar beroende av plattformen. För 
praktiserande marknadsförare erbjuder denna avhandling en inblick i vilka faktorer 
konsumenterna värderar och saknar mest på Tinder. 

Nyckelord: Tinder, Sociala medier, Onlineannonsering, Tinderannonsering, 
Attityder till annonsering, Internet, Internetannonsering 
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1 INLEDNING 

År 2009 spenderades ungefär 54 miljarder dollar på annonsering på nätet. Om vi spolar 
fram tio år till år 2019 låg den summan nu på över 290 miljarder dollar (Zenith 2020). 
Detta är en ökning på över 400%.  Det är därmed inte förvånande att onlineannonsering 
idag är ett hett ämne för både praktiserande marknadsförare och för forskare inom 
marknadsföringsområdet. Genom tiden har onlineannonsering utvecklats och blivit mer 
avancerat och mångfacetterat (Liu-Thompkins 2019). Vi har gått från simpla 
bannerannonser till extrem personifiering av annonseringen online och en enorm 
satsning på sökannonsering på t.ex. Google. (Ibid.)  

En annan viktig del av onlineannonsering idag är annonsering på sociala medier. 
Annonseringen på sociala medier har stadigt växt de senaste åren. År 2017 spenderades 
ca. 56.6 miljarder dollar på annonsering på sociala medier, år 2020 var den siffan redan 
uppe i 97,6 miljarder dollar (Statista, 2021). En stor orsak varför online annonsering på 
sociala medier och nätverk attraherar så många marknadsförare är på grund av 
förmågan att lätt kunna rikta annonser till specifika målgrupper baserat på flera 
parametrar så som kön, ålder, plats, eller till och med på basis av användarens beteende 
på de sociala medierna (Evans 2009). Med dessa riktade annonser kan 
marknadsföringspraktiker kostnadseffektivt nå målgrupper med liknande intressen och 
demografiska särdrag.  

Sociala medier har utforskats enormt mycket från olika marknadsföringsperspektiv. I 
och med att mängden marknadsföring på sociala medier har ökat med sådan otrolig 
hastighet har även annonseringen på dessa plattformar varit av intresse för forskare 
redan i flera år. Annonsering på sociala medier är ett enormt ämne och har studerats 
ifrån många olika vinklingar och i olika kontexter. Detta inkluderar teman så som: 
elektronisk ”mun till mun”-annonsering, personifiering-integritetsparadoxen och 
attityder till annonsering på sociala medier (Alalwan et al. 2017).  

Att förstå sig på attityderna till annonsering är av värde för både forskare och 
marknadsföringspraktiker. Parreño et al. (2013) fann till exempel att mer positiva 
attityder till annonsering ledde till ökad acceptans av annonsering. Tsang et al. (2004) 
fann likaså ett samband mellan attityd och avsikt att emottaga annonser, vilket i tur 
upptäcktes ha ett samband med beteende. Konsumenternas attityder till annonsering 
har alltså en inverkan på deras köpavsikt och framtida konsumentbeteende.  
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1.1 Forskningsproblem 

Den forskning som gjorts kring attityder till annonsering på sociala medier har haft sitt 
fokus på de största plattformarna; Facebook och Instagram, vilka båda har över en 
miljard aktiva användare månatligen. På ett allmänt plan har de observerade attityderna 
till annonsering på sociala medier varit negativa eller neutrala, detta ses i Aydın (2016) 
och Bannister (2013). Skillnader mellan annonseringsplattformar har även upptäckts, 
Hadija et al. (2012) fann att konsumenter ignorerade annonsering på Facebook till en 
högre grad än annonsering på andra medieplattformar.  

Olika faktorer som bidrar till de positiva eller negativa attityderna till annonsering på de 
stora sociala medierna har även undersökts. Till exempel har Gaber et al. (2019) 
undersökt faktorerna bakom attityderna till Instagramannonsering och fann att 
faktorerna informativitet, underhållning, trovärdighet och avsaknaden av irritation var 
de viktigaste för att bilda positiva attityder till annonseringen på Instagram. Shareef et 
al. (2018) fann att trovärdighet och underhållning var de viktigaste faktorerna bakom 
attityderna till Facebookannonsering.  

Trots den stora mängden av forskning som studerar annonseringen på sociala medier 
finns det många kontexter som ännu inte undersökts. Detta är tack vare den snabba 
utvecklingen av teknologin och lanserandet av nya sociala plattformar, och 
introducerandet av nya former av annonsering på både gamla och nya plattformar. Ett 
exempel på en redan stor och snabbt växande plattform är dejtingappen Tinder. Sociala 
medier definieras i denna avhandling enligt definitionen i Oxfords lexikon som, översatt 
till svenska: ”En nätsida eller applikation som tillåter användare att skapa och dela med 
sig av innehåll eller deltagandet i sociala nätverk” (Oxford University Press, 2021). Enligt 
denna definition kan Tinder därmed klassas som en social mediekanal då användare på 
Tinder kan skapa sociala nätverk och dela med sig sina egna profiler och chatta med folk 
de ”matchar” med på plattformen.   

Tinder är en internet- och platsbaserad dejtingapp, som matchar ihop två geografiskt 
näraliggande användare om båda ”svept höger” på varandras profiler. Tinder är världens 
största dejtingapp med cirka 59 miljoner användare. Dessa användare ser och sveper 
ungefär 1,6 miljarder profiler om dagen (Iqbal 2020). Dejtingappen lanserades år 2012 
utan någon form av intäktsgenerering, men 2015 introducerades Tinder plus, en form av 
prenumeration på Tinder som tillåter användarna att svepa åt höger obegränsade 
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gånger, medan gratisanvändarnas högersvepningar begränsades till 100 svepningar per 
dag (ibid.).  

Tinder har länge haft ett partnerskap med Facebook, fram till 2019 var det nödvändigt 
att ha en Facebook-profil för att kunna skapa ett Tinder-konto, Tinder använde då din 
personliga information och bilder från Facebook. Nuförtiden kan man skapa ett Tinder-
konto med endast ett giltigt telefonnummer. Detta samarbete har även upplevts vad 
gäller annonsering på Tinder. År 2017 tilläts marknadsförare att placera sina annonser 
på Tinder via Facebooks audience network (Stewart 2017). Ett år senare inledde Tinder 
ett annonseringssamarbete med Google Ads, och annonsörer kan nu även visa sina 
annonser på Tinder via Google Ads (Joseph 2018).  

Från ett annonseringsperspektiv är Tinder en outforskad plattform. Detta trots att 
Tinder är en verkligt stor plattform med så många användare och interaktioner med 
annonser per dag. Plattformen är även intressant att studera på grund av dess unika 
användningskontext. Till skillnad från Facebook, Instagram och Twitter som används 
för att koppla till ett nätverk av vänner, bekanta eller kändisar, är Tinder en 
dejtingplattform som används för att koppla ihop sig med främlingar. Detta kan innebära 
att folks attityder till annonsering på denna plattform kan vara annorlunda i jämförelse 
med de andra sociala medierna, då användningen av dessa olika plattformar skiljer sig 
åt så drastiskt. Vi har sett i Aydın (2016) att attityderna till annonsering är annorlunda 
på olika plattformar, som Facebookannnonsering jämfört med annonsering på andra 
mobilappar. Därmed kan man inte utgå från att attityderna till Tinderannonsering kan 
rakt jämföras till annonsering på andra plattformar.  

Sättet som Tinder placerar sina annonser är även en aspekt som kan urskilja 
användarnas attityder till annonserna i jämförelse med t.ex. Facebook. Facebook 
placerar sina annonser medblandade i din ”feed” där man ibland inte ens inser genast 
att någonting är en reklam, eller så lyckas man helt att ignorera annonserna, något som 
observerades i Hadija et al. (2012). Men på Tinder placeras annonserna rakt på skärmen 
istället för en persons profil då någon sveper igenom appen. Användaren är då tvungen 
att aktivt svepa bort reklamen för att kunna återgå till den normala användningen av 
appen. Detta gör att annonsen är mycket mer hindrande för användaren i jämförelse 
med annonsering på Facebook eller Instagram. Detta kan ha stor påverkan på 
attityderna till annonseringen på Tinder då irritation är en central faktor som bidrar till 
folks attityder till annonsering (Ducoffe 1996; Gaber et al. 2019). 
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Med dessa ovannämnda orsaker finns det betydande argument för att detta ämne är av 
betydande intresse att utforska. Avsaknaden av någon som helst forskning om annonser 
på Tinder är förbluffande med tanke på plattformens popularitet och storlek. Värdet i 
denna forskning finnes därmed både för forskare samt marknadsföringspraktiker. 
Tinders användningskontext är så annorlunda jämfört med Facebook, Youtube och 
Instagram, så att blint lita på att konsumenternas attityder till annonsering på Tinder är 
jämförbara med de andra plattformarna kan inte motiveras. Däri finner man värdet i 
denna avhandling.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att utforska konsumenternas attityder till annonsering 
på Tinder. För att uppfylla syftet kommer följande två forskningsfrågor att besvaras.   

F1: Vad är konsumenters attityder till annonsering på Tinder i jämförelse med andra 
sociala medier? 

F2: Vilka faktorer påverkar konsumenters attityder till Tinderannonsering?  

 

1.3 Avgränsningar 

Denna avhandling kommer att avgränsas till ett urval inom åldern 18–34, denna 
åldersklass är vald baserat på Tinders användardemografi, där 80% av användarna faller 
in i denna åldersgrupp (Iqbal 2020). Både män och kvinnor inkluderas i denna studie. 
Samtliga respondenter i denna studie är finlandssvenskar från huvudstadsregionen i 
Finland.  

1.4 Avhandlingens struktur 

Denna avhandling har inletts med en beskrivning av problemområdet och presenterat 
avhandlingens syfte och forskningsfrågor. I kapitel 2 kommer den teoretiska 
referensramen att presenteras. Det inkluderar attityder till annonsering, 
onlineannonsering och attityder till annonsering på sociala medier. Sedan kommer 
metoderna som valts för att svara på avhandlingens forskningsfrågor att presenteras i 
kapitel 3. En beskrivning av resultaten kan ses i kapitel 4, vilket följes upp av en egen 
diskussion kring resultaten och dess relation till den existerande forskningen i kapitel 5. 
I kapitel 5 kommer även avhandlingens begränsningar att presenteras och förslag till 
fortsatt forskning att ges.   
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2 TEORI 

I detta stycke av avhandlingen presenteras den grundläggande forskningen kring 
attityder till annonsering, onlineannonsering och annonsering på sociala 
medier/nätverk. Dessa teorier och modeller kommer sedan anpassas för att svara på 
denna avhandlings forskningsfrågor.  

2.1 Attityder till annonsering och dess faktorer 

Annonsering har utforskats grundligt genom tiderna och forskare har upplevt och 
observerat annonseringens inverkan på konsumenter genom flera olika medier och 
plattformar vid olika tidpunkter av vår moderna historia. Attityd till annonsering 
definieras i MacKenzie & Lutz (1989), översatt till svenska, som ”ett anlag att reagera 
fördelaktigt eller icke-fördelaktigt emot en särskild annonseringsstimulans vid ett 
särskilt exponeringstillfälle”. En senare definition av Kotler & Keller (2006, 194) 
beskriver attityd som, översatt till svenska: ”en persons bestående fördelaktiga eller 
icke fördelaktiga utvärdering, emotionella känsla, samt handlingstendenser till något 
objekt eller någon idé”.  
 
Konsumentens attityd till annonsering är en av de viktigaste aspekterna av annonsering 
och dess effektivitet. Detta grundar sig på den forskning som gjordes av Mitchell och 
Olsen (1981), som lyckades visa att konsumentens attityd till ett varumärke inte endast 
påverkas av en produkts upplevda attribut, men att även attityden till annonseringen 
spelade en roll för konsumentens attityd till varumärket. Detta gäller både attityder till 
den allmänna annonseringen och den specifika annonsen. Detta stöddes även av Shimp 
(1981) som också funnit att attityder till annonser spelade en viktig roll i konsumentens 
val av varumärke. På basis av Mitchell och Olsen (1981) och Shimp (1981) har attityden 
till annonsering setts som en prediktion till konsumentbeteende och köpavsikt. Detta 
fenomen har även observerats bland annat i Mehta (2000) och i Tsang (2004) där 
positiva attityder till annonsering kan kopplas till mer positiva köpavsikter och 
konsumentbeteende till produkten och varumärket som annonseras.  

Bakomliggande faktorer till attityder till annonsering har utforskats och flera olika 
förklaringar till vilka faktorer är av störst vikt för attityderna till annonsering har 
föreslagits. I sin översikt av forskningen gjord kring annonseringsattityder har Muehling 
och McCann (1993) delat in faktorerna som undersökts i tre kategorier, faktorer 
relaterade till annonsen, faktorer relaterade till konsumenten och övriga faktorer. 
Kategorin med faktorer relaterade till annonsen utgjordes bland annat av: humor, 
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musik, källa, plattform, innehåll, bildspråk och sexuell lockelse. Faktorerna relaterade 
till konsumenten var bland annat: känslor, demografiska faktorer och tidigare attityder 
till annonsering. De övriga faktorerna som det har forskats om var kring produkten och 
tid/plats för annonseringen. (Ibid.)  

Flera modeller på attityd till annonsering har skapats och tillämpats på både 
traditionella, tryckta annonser samt på annonser som placerats på mer moderna medier 
så som TV och på internetsidor. Dessa modeller försöker mäta och förklara vad som 
bidrar till positiva och negativa attityder till annonsering. Ducoffe (1995) skapade 
modellen för annonseringsvärde (Ad value) och fann en signifikant korrelation mellan 
annonseringsvärde och attityd till annonsering. Ducoffe (1996) uppdaterade sedan 
modellen för att anpassa sig till annonseringar som placeras på nätet. Det är denna 
uppdaterade modell av annonseringsvärde som används som grund till en stor mängd 
av de papper som behandlar konsumenters attityder till annonsering på nätet, detta 
inkluderar även sociala medier och nätverk så som Facebook, Instagram och Twitter.  

Ducoffes uppdaterade modell på annonseringsvärde bygger på tre pelare som 
tillsammans utgör det upplevda värdet på annonsering. Dessa tre faktorer är 
informativitet, underhållning samt irritation. Av dessa faktorer är underhållning av 
särskilt intresse då Ducoffe fann att en annons inneboende underhållningsvärde hade en 
direkt koppling till inte bara annonseringsvärde, men även rakt till attityden till 
annonsering. I sitt papper postulerade Brackett och Carr (2001) att ytterligare två 
faktorer kan tilläggas i Ducoffes modell. Dessa två tillägg var trovärdighet samt relevanta 
demografiska variabler. I figur 1 presenteras Ducoffes (1996) modell av 
annonseringsvärde och dess relation till annonseringsattityder.  

 

 

Figur 1 Attityd till annonsering, anpassad från Ducoffe (1996)  
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2.2 Attityder till onlineannonsering 

Termen onlineannonsering är mycket bred nuförtiden. Den första annonseringen online 
var i formen av en bannerannons år 1994 på teknologinätsidan Wired, då kallad 
HotWired (Singel 2010).  Sedan dess har onlineannonsering utvecklats och den nutida 
konsumenten stöter på nätannonser i olika former varje dag. Pop-ups, videoannonser på 
Youtube, betalda sökresultat på sökmotorerna och annonser på sociala medier, dessa är 
alla exempel av onlineannonsering. Likt icke-digital annonsering, är onlineannonsering 
ett väldigt intressant ämne att studera utifrån både ett vetenskapligt och praktiskt 
perspektiv. Onlineannonseringen skiljer sig ifrån de tryckta, icke-digitala annonserna på 
vissa sätt. Både Liu Thompkins (2019) och Ha (2008) identifierade distinkta teman i sina 
översikter av forskningen som gjorts kring onlineannonsering. Dessa teman ger en klar 
översikt av de unika särdragen som onlineannonsering medför. Bland annat har 
kreativitet, kontext, personifiering, interaktivitet och trovärdighet varit viktiga särdrag 
från ett forskningsperspektiv vad gäller annonsering på nätet.  

När man ser hur mycket som forskats om annonsering på nätet är det föga förvånande 
att attityderna till onlineannonsering även varit ett område som fått mycket 
uppmärksamhet av både marknadsförare samt forskare.  

Zha et al. (2015) undersökte attityderna till onlineannonsering och försökte länka 
onlineannonsering med tryckta annonser. Detta gjordes med att kombinera Ducoffes 
(1996) modell för annonseringsvärde med teorin om överföring av trovärdighet. Här 
fann de att upplevd trovärdighet hos icke onlineannonsering överförs och bidrar till den 
upplevda trovärdigheten av onlineannonser. Resultaten av denna forskning visade att 
trovärdighet, informativitet och underhållning är signifikanta faktorer bakom 
konsumenters attityder. Zha et al. (2015) fann även att attityderna till annonsering hade 
en påverkan på beteende, i detta fall ledde positivare attityder till onlineannonsering till 
en högre grad av användning av internet som en informationskälla. Denna påverkan på 
beteende är i linje med Mehta (2000) och Shimp (1981).  

Undvikande av annonsering är även ett fenomen som kan förklaras med konsumentens 
attityder till annonsering. Undvikande av onlineannonsering sker främst med så kallade 
”ad-blockers”. Redondo & Aznar (2018) undersökte huruvida attityderna till 
onlineannonsering påverkade konsumenternas användning/fortsatta användning av ad-
blockers. För att mäta attityderna till onlineannonsering formulerade författarna en egen 
teoretisk modell, som är jämförbar med Ducoffes (1996) modell, men anpassad för mer 
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specifika särdrag hos onlineannonsering. Faktorerna som i denna modell skall förklara 
konsumentens attityder till annonsering är den upplevda nöjesfaktorn i annonsen, den 
upplevda trovärdigheten hos onlineannonsering, den upplevda ekonomiska nyttan hos 
onlineannonseringen, den upplevda påträngsenheten hos annonsen och den upplevda 
mängden ”clutter” av annonsering online. Redondo & Aznar (2018) fann att alla dessa 
bakomliggande faktorer till annonseringsattityder var signifikanta. Och att attityderna 
hade en betydande roll i konsumentens användning av ad-blockers. De två viktigaste 
faktorerna bakom konsumenternas attityder till onlineannonsering var nöjesfaktorn 
samt den upplevda trovärdigheten hos annonseringen. Detta resultat reflekterar även 
resultaten som Zha et al. (2015) fann i sitt papper.  

För att jämföra olika attityder på olika former av onlineannonsering har Le & Vo (2017) 
undersökt skillnader mellan attityderna till bannerannonser, pop-ups och ”in-line” 
annonser (annonser som dyker upp mitt ibland innehållet av nätsidan). Attityderna 
mättes med en modell som anpassats till den existerande litteraturen kring attityder till 
onlineannonsering. Modellen består av tre bakomliggande faktorer till attityderna till 
annonsering, informativitet, underhållning och irritation. Resultaten som observerades 
var att bannerannonseringar upplevdes vara informativa och relevanta, och möttes med 
allmänt positiva attityder. Pop-up annonser sågs som irriterande, förvirrande och 
vilseledande, allmänt negativa attityder observerades. Attityderna till In-line 
annonsering var allmänt neutrala. Till skillnad från annan forskning kring 
onlineannonsering och dess attityder fann Le & Vo (2017) att underhållningsvärdet av 
annonserna på nätet inte spelade en signifikant roll på attityderna hos konsumenterna, 
detta strider emot vad bland annat Ducoffe (1996) och Redondo & Aznar (2018) fann i 
sina papper.  

Även Burns & Lutz (2006) har jämfört konsumentattityder till olika format av 
onlineannonsering. Författarna undersökte även relationen mellan attityden till 
annonseringsformatet och attityden till annonsen.  I denna forskning är modellen för att 
mäta attityder till annonseringsformatet uppdelad i tre dimensioner, underhållning, 
irritation och information. Resultaten uppvisade ett signifikant förhållande mellan 
konsumentens attityd till annonseringsformatet och attityden till annonsen på nätet. De 
viktigaste faktorerna bakom attityderna till annonseringsformatet, och därmed även 
annonsen var underhållningsvärdet och irritationen. Vi kan även här se skillnader i 
attityderna till de olika annonseringsformaten, som till exempel ett mycket högre 
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irritationsmedelvärde i pop-ups och ”flytande” annonser i jämförelse med 
bannerannonser, något som även observerades av Le & Vo (2017).  

Annonsering via sökmotorer och sökresultat har vuxit markant det senaste decenniet, en 
ungefärlig 333% ökning från 24 miljarder sedan 2009 till 104 miljarder år 2019 (Zenith 
2020). I och med detta har även attityderna till betalda sökresultatsannonser forskats. 
Murillo (2017) har undersökt attityderna till betalda annonser på sökresultat via 
smarttelefoner hos konsumenter. Han fann att majoriteten (66%) av respondenterna 
aktivt ignorerade/undvek de betalda annonserna bland sina sökresultat. Detta faller i 
linje med Hadija et al. (2012) som observerade att annonser på Facebook ignoreras till 
en stor grad, även i jämförelse till annonsering på andra medier. Murillo (2017) 
undersökte även faktorerna bakom attityderna till betalda sökresultat. Informativitet 
och underhållning var även här de två signifikanta faktorerna för hela samplet, dock 
observerades att irritationsfaktorn var signifikant för män.  

Att män finner annonsering online mer irriterande än kvinnor är även någonting som 
observerades i Firat (2019) som forskat attityder till annonsering på YouTube. Firat fann 
likt många andra att underhållningsvärdet, eller trendigheten, och informativiteten hos 
en annons positivt påverkar konsumenternas attityder. Irritationsfaktorn hade som 
förväntat en negativ effekt på attityderna till annonseringen. Även detta papper fann ett 
samband mellan annonseringsattityd och köpavsikt.  

2.3 Attityder till annonsering på sociala medier samt nätverk 

Ett flertal studier har granskat attityderna till annonsering på sociala medier och nätverk 
så som Facebook, Instagram och Twitter. Attityderna till Facebookannonsering 
studerades bland annat i Lukka och James (2014) där deras hypotes om indelningen av 
konsumenter i två grupper, för och emot annonsering på Facebook, förkastades då de 
observerade tre olika grupper inom sitt urval, en negativt, en neutralt och en positivt 
inställd till annonsering på Facebook. Modellen Lukka och James använde för att mäta 
attityd till annonsering var en kombination av flera modeller, med faktorer från AIDA- 
ELM- och DAGMAR-modellen för att bilda en sammanfattning av konsumenters 
attityder till annonsering. Bland dessa faktorer fanns bland annat: annonsens rimlighet, 
annonsens personifiering och hur ”störande” (disruptive) annonsen är. De annonser som 
genererade de mest positiva attityderna hos konsumenterna var annonser för 
varumärken som konsumenterna var medvetna om från tidigare. 
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Likt forskningen gjord på attityderna till onlineannonsering, baseras även forskningen 
kring annonseringsattityder på sociala medier ofta på Ducoffes (1996) modell av 
annonseringsvärde, som sedan anpassas för att möta de unika särdragen som man finner 
hos annonsering på sociala medier. Jung et al. (2016) kombinerade Ducoffes (1996) 
modell med faktorer kring teorin om peer influence, det vill säga inflytande av 
bekanta/jämlikar, även faktorer för påträngdhet och invadering av personlig integritet 
är inkluderade i detta papper. Jung et al. (2016) fann ett motstridigt resultat i sin 
forskning, där annonsens informativitet inte spelade en signifikant roll i konsumentens 
attitydbildning till annonsering på sociala medier, i detta fall var Facebook plattformen 
i fråga. Den viktigaste faktorn bakom positiva attityder visades vara inflytandet av 
bekanta/jämlikar. Vidare fann man att annonser som upplevdes som underhållande eller 
belönande ledde till positiva attityder till annonseringen.  

En viktig aspekt av Jung et al. (2016) var även att annonseringsformatet jämfördes på 
samma sociala nätverk. De tre sorterna av Facebookannonsering som jämfördes var 
hemsidsannonser, det vill säga vanliga bannerannonser på första sidan av Facebook så 
man loggar in, Annonser med ett socialt intryck, det vill säga en annons som är riktad till 
en användare vars vän har gillat. Produkten/sidan, vännens namn är alltså bifogat till 
själva annonsen, och till sist organiskt riktade annonser som användaren ser på basis av 
hennes egna intressen/beteende på nätet. Man observerade till exempel att annonser på 
hemsidan av Facebook upplevdes vara mindre informativa och mer irriterande i 
jämförelse till annonser med ett socialt intryck och organiskt riktade annonser. Allmänt 
observerades negativa attityder till annonseringen på Facebook,  

Även i studier som inte direkt använder sig av Ducoffes (1996) modell för att mäta 
attityderna till annonsering på sociala medier kan man observera resultat som speglar 
den teoretiska modellen som Ducoffe beskriver i sitt papper.  Shareef et al. (2018) 
undersökte faktorerna som påverkar konsumentens positiva attityder till 
Facebookannonsering på en djupare nivå. De fann att informella annonsmeddelanden 
ledde till positivare attityder, det samma gällde även för faktorerna underhållning samt 
medvetenhet om annonsens ursprung. Underhållningsfaktorn stöder den ovannämnda 
modellen av Ducoffe (1996). Ducoffes (1996) annonseringsvärdesmodell tillämpades 
även i Gaber et al. (2019) där konsumenters attityd till Istagramannonsering 
undersöktes. Modellen användes i samband med en ytterligare faktor för att mäta 
attityden till annonsen, personifiering. Modellen som användes av Gaber et al. (2019) 
kan ses i figur 2. Pappret undersökte även sambandet mellan attityden till annonsen och 
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attityden till varumärket. Pappret stödde Ducoffes (1996) modell och fann att 
informativitet, underhållning, trovärdighet och avsaknaden av irritation starkt påverkar 
attityden till annonser på Instagram. De fann även ett samband med positiv attityd till 
annonsen och positiv attityd till varumärket, vilket stöder resultaten i Mehta (2000) och 
Tsang (2004).  

Figur 2 Modell för annonseringsattityder på Instagram (Gaber et al. 2019) 

Attityder till Instagramannonsering undersöktes även av Wardhani & Alif (2018). 
Författarna använde sig av en forskningmodell som bestod av faktorerna: emotionella 
lockelser, informativitet, kreativitet och underhållning. Resultaten visade att de 
underhållande och informativa faktorerna var signifikanta för att förklara 
konsumenternas attityder till annonsering på Instagram. Av dessa signifikanta faktorer 
var underhållning av störst vikt. Det tål nämnas att de två signifikanta faktorerna för 
annonseringsattityd i denna modell var de enda två som även finns med i modellen i 
Ducoffe (1996). Författarna fann även ett samband mellan annonseringsattityd och 
attityd till varumärket och köpavsikten. Sambandet mellan annonseringsattityd och 
varumärkesattityd stöder därmed resultaten Gaber et al. (2019) fann i sin forskning.  

Allmänna attityder till annonsering på sociala nätverk och medier är i allmänhet neutrala 
eller negativa. Detta kan ses i Aydın (2016) och Bannister (2013). Aydın (2016) fann att 
endast 10% av respondenterna hade positiva attityder till annonsering på Facebook, 
detta var endast marginellt bättre för annonsering på mobilapplikationer där siffran låg 
på 14%. I pappret användes Ducoffes (1996) modell, dock den uppdaterade versionen 
med trovärdighet som lagts till av Brackett och Carr (2001) för att mäta attityden till 
annonsering via annonseringsvärdet. Här fann Aydın (2016) att de faktorerna som 
påverkade värdet mest var underhållning och trovärdighet i enlighet med den 
uppdaterade modellen av Ducoffe (1996).  
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Som tidigare noterades i stycket om ad-blockers, är annonseringsundvikande ett 
tillräckligt vanligt fenomen för att kunna dra informerade slutsatser om de allmänna 
attityderna till annonsering. Detta gäller även på sociala medier och nätverk. 
Annonseringsundvikande samt annonserings attityder på sociala medier bland 
tonåringar forskades i Kelly et al. (2010). Författarna utnyttjade intervjuer med en 
fokusgrupp samt djupgående intervjuer med individer för att få reda på åsikterna kring 
onlineannonsering och motiveringen till att undvika annonser på sociala medier. Genom 
dessa intervjuer fann man att tidigare förväntningar, relevansen av annonsen, 
skepticism till annonsen och skepticism till plattformens legitimitet som en annonsör 
var de faktorerna som ledde till utformandet av negativa attityder till annonseringen på 
sociala medier och därmed ledde till undvikandet av annonseringen, vare sig det sker på 
ett kognitivt eller beteendemässigt plan.  

Teorin om annonseringsundvikande och ignorering kan även observeras i resultaten av 
Hadija et al. (2012), som undersökte universitetsstuderandes attityder till 
Facebookannonsering via intervjuer och baserat på Zaltmans metaforutlösningsteknik 
ZMET. Författarna fann att studeranden var neutrala till annonsering på Facebook, men 
att de inte heller lade märke till dem på grund av allt annat innehåll på Facebook. Detta 
ledde till att igenkännandet av varumärken var lägre på Facebook än på andra medier så 
som TV. Annonserna på Facebook får uppmärksamhet med hjälp av granna färger, 
slogans och andra grafiska element, men studeranden väljer att ignorera annonserna och 
de fastnar inte kvar i minnet.  
 
Även om allmänt positiva attityder till annonsering på sociala medier och nätverk är mer 
ovanliga än de negativa attityderna som de ovannämnda papperna observerat. Har till 
exempel Duffet (2015) funnit en allmänt positiv attityd till Facebookannonsering i sin 
studie som gjordes på Y-generationen i Sydafrika. Denna forskning baserade sig på 
hierarkin av effekter (hierarchy of effects) där de positiva attityderna som observerades 
på den kognitiva nivån föreslår att annonserna tillåter en övergång till positiva attityder 
på beteendenivån (köpavsikt).  

 

2.4 Teoretisk modell för attityder till annonsering 

Som beskrivits i detta kapitel är annonseringsattityder ett välstuderat ämne inom 
marknadsföring. Detta gäller annonsering i alla format, vare sig det är tryckta annonser, 
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annonser på TV eller onlineannonsering, vilket även inkluderar annonsering på sociala 
medier.  

På ett allmänt plan har attityderna till annonsering oftast observerats vara negativa, 
vilket ses i bland annat Aydın (2016), Bannister (2013) och Jung et al. (2016). De allmänt 
negativa attityderna kan även observeras i forskningen som undersökt 
annonseringsundvikande och hur konsumenterna ignorerar annonsering på en kognitiv 
nivå. Både annonseringsundvikande på allmän onlineannonsering och annonsering på 
sociala medier har observerats (Hadija et al. (2012); Kelly et al. (2010); Redondo & Aznar 
(2018); Murillo (2017)).  

Många olika modeller har utvecklats i samband med forskningen kring 
annonseringsattityder för att till exempel fånga de unika särdragen som 
onlineannonsering har kommit med. Man kan dock observera att en stor del den 
existerande forskningen kring attityder till annonsen och till annonsering är baserat på 
Ducoffes (1996) modell för annonseringsvärde. I vissa fall har modellen anpassats för att 
kunna förklara det modernare aspekterna kring annonsering på sociala medier. Ducoffes 
(1996) modell har använts som grund eller anpassats i till exempel: Aydın (2016), 
Wardhani & Alif (2018), Gaber et al. (2019) och Zha et al. (2015).  

Resultaten från den existerande forskningen varierar från papper till papper, med vissa 
gemensamma signifikanta faktorer och vissa motstridiga resultat. Dessa 
motstridigheter, i till exempel Jung et al. (2016) och Gaber et al. (2019) kan förklaras 
med valet av plattform, målgrupp och modellen som använts. Dessa resultat i 
kombination med vad Burns & Lutz (2006), Le & Vo (2017) och Jung et al. (2016) fann i 
sina papper tyder på att skillnader på annonseringsformat, och därmed även 
annonseringsplattformen har inverkan på konsumenternas attityder till annonseringen.  

För att skapa den teoretiska modellen för denna avhandling kommer Ducoffes (1996) 
modell tillämpas, med två nya faktorer för att fånga de moderna särdragen av 
onlineannonsering och annonsering på Tinder. Denna modell är lik den som Gaber et al. 
(2019) använt för sin forskning kring Instagramannonsering, men utan de extra stegen 
för att skiljt mäta annonseringsvärde eller attityderna till varumärket. Modellen som 
kommer användas för denna avhandling kan ses i figur 3. Följande del av kapitlet 
kommer kortfattat presentera de valda faktorerna för modellen.  



18 
  

 

Figur 3 Teoretisk modell för attityder till annonsering på Tinder 

2.4.1 Underhållning 

Den överlägset mest framkommande faktorn bakom konsumenternas attityder till 
annonsering som kan observeras i den existerande forskningsströmmen är 
underhållningsfaktorn. Ett signifikant, positivt samband mellan underhållningsvärdet i 
en annons och konsumenternas attityd till annonseringen observerades i bland annat: 
Zha et al. (2015), Burns & Lutz (2006), Murillo (2017), Gaber et al. (2019) och Shareef et 
al. (2018). Underhållningens vikt var redan betonad i Ducoffe (1996), där 
underhållningsfaktorn både hade påverkan på annonseringsvärdet och direkt på 
attityden till annonseringen. Le & Vo (2017) var bland de väldigt få som funnit att 
underhållningsvärdet hos en annons inte haft en signifikant påverkan på attityderna hos 
konsumenterna.  

Underhållningsvärde definieras av McQuail (1983) som, översatt till svenska: ”förmågan 
att uppfylla beskådarens behov av eskapism, avledning, visuell njutning eller 
känslomässig utlösning”. Underhållningen kan därmed ta många olika former, till hur 
idémässigt kreativ annonsen är, eller hur väl utformat/vacker den är. Humor i en annons 
är även någonting som kan leda till underhållning hos konsumenten. 
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2.4.2 Informativitet 

Ducoffe (1996) inkluderar informativitet som en signifikant faktor bakom 
annonseringsvärdet, och därmed bakom annonseringsattityden i sitt papper. Detta stöds 
även av mer moderna papper som funnit att en annons informativitet har en betydande 
roll i att skapa positiva attityder till annonsering. Bland annat Wardhani & Alif (2018), 
Firat (2019) Gaber et al. (2019), Murillo (2017) och Zha et al. (2015) fann att 
informativiteten hos en annons signifikant påverkar annonseringsattityderna positivt. 
Jung et al. (2016) fann ett motstridigt resultat där informativiteten ej spelade en 
signifikant roll för bildningen av annonseringsattityder.  

Informativitet hos en annons innebär förmågan att förmedla faktisk och relevant 
information till konsumenten (Ducoffe 1996). Detta innebär både att förmedla 
information om vad som annonseras och av vem, men även att förmedla kritisk 
produktinformation eller information om en tjänst. Detta kan vara i form av pris, 
funktioner eller dylikt. Framgångsrik informativitet i en annons online kan dock även 
vara att endast förmedla så mycket information som är nödvändig för att konsumenten 
skall få intresse för att klicka på annonsen för att få veta mera om produkten/tjänsten. 
Detta är en form av att informera för att uppnå den högsta graden av tillfredställdhet hos 
konsumenten. (Ducoffe 1996) 

2.4.3 Irritation 

Faktorn för irritation har observerats ha ett negativt samband med 
annonseringsattityderna, i vissa papper formuleras faktorn som ”avsaknaden av 
irritation”, där då sambandet istället blir positivt. Detta samband ses i den ursprungliga 
modellen i Ducoffe (1996). Burns & Lutz (2006) och Gaber et al. (2019) fann även detta 
i sina papper. Jung et al. (2016) fann skillnader på irritationsfaktorns vikt i olika format 
av annonsering. Faktorn för irritation har även funnits vara mer betydande för män än 
för kvinnor. (Murillo 2017; Firat 2019) 

Irritation kan ta flera former. Cheng et al. (2009) fann i deras studie att respondenterna 
kategoriserade fyra olika former av irritation, dessa var:  irriterande, störande, 
missvisande och förvirrande. Dessa kategorier av irritation som en faktor ses även i 
Ducoffe (1996), som beskrivit irritation som: när ett företag använder sig av tekniker som 
stör, kränker eller förolämpar, eller är alltför manipulerande emot konsumenten. 
Irritationsfaktorn kan därmed ses som ett ovälkommet störningsmoment för 
konsumenten.  
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2.4.4 Trovärdighet 

Utöver de tre ovannämnda faktorerna I Ducoffes (1996) modell har övriga faktorer 
använts i senare tider för att mäta annonseringsattityder. Dessa faktorer blev tillagda i 
modellerna för att kunna förklara faktorer bakom annonseringsattityder som är unika 
för onlineannonsering. Brackett & Carr (2001) lade till trovärdighet som en faktor som 
komplement till faktorerna i Ducoffe (1996).  Trovärdigheten var även i Zha et al. (2015) 
ett viktigt tillägg till Ducoffes (1996) modell. I detta papper observerades en stor vikt i 
trovärdighetens betydelse för annonseringsattityderna. Liknande resultat nåddes i 
Gaber et al. (2019), Redondo & Aznar (2018) och Aydın (2016). 

MacKenzie & Lutz (1989) definierade den upplevda trovärdigheten som, översatt till 
svenska: ”Graden, som till vilken konsumenten upplever påståenden i annonseringen 
om varumärket  att vara sanna och trovärdiga.” Trovärdigheten hos annonsering är på 
det viset helt subjektivt, i och med att falskheter som upplevs vara sanning i en annons 
ändå kommer att påverka den upplevda trovärdigheten positivt. Vice versa kan ett sant 
påstående i en annons upplevas som missvisande eller falskt, och därmed leda till en 
minskning i den upplevda trovärdigheten hos annonsen.  

2.4.5 Personifiering 

Av alla faktorer som undersökts och inkluderats i samband med annonseringsattityder 
är personifiering en av de mindre undersökta. Lukka & James (2014) och Gaber et al. 
(2019) inkluderade personifiering i deras modeller. Dock fann ingendera papper ett 
signifikant samband mellan personifiering och konsumenternas attityder till 
annonseringen. Argumentet för att inkludera denna faktor i denna avhandling är dock 
att personifiering av annonsering fortfarande är en väldigt viktig och unik aspekt vad 
gäller olika former av onlineannonsering, som beskrivs i Liu-Thompkins (2019).  

Personifiering innebär att skicka marknadsföringsmeddelanden till konsumenten, 
baserade på dennes demografi, beteende eller användningskontext. Detta görs i hopp om 
att leverera mer relevanta annonser till konsumenten utan att hon känner att hennes 
integritet blivit kränkt (Xu 2006). Detta innebär att faktorn för personifiering även är en 
faktor som undersöker den upplevda relevansen hos annonseringen på Tinder, beroende 
på huruvida personifieringen lyckats på plattformen eller ej. Personifiering är därför en 
mycket intressant faktor att inkludera i modellen för att studera attityder till 
Tinderannonsering, som likt annan annonsering på sociala medier utnyttjar sig av 
riktade annonser via Google och Facebook Ads. 
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3 METOD 

Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av de tidigare metoderna som använts för 
mätandet av attityder till annonser på sociala medier och nätverk. Sedan presenteras 
valet av forskningsmetod för denna avhandling samt argumenten för dessa val. Val av 
urvalsstrategi, information om urvalet, intervjustrategi, information om intervjuerna 
och analys av datat presenteras sedan. Slutligen diskuteras forskningskvaliteten av 
avhandlingen. 

3.1 Forskningsmetoder för att mäta attityder till annonsering 

Majoriteten av studier som behandlar ämnet attityder till annonsering närmar sig 
problemet från ett kvantitativt perspektiv. Detta sker oftast i formen av ett frågeformulär, 
antingen ett fysiskt formulär eller ett online formulär. Denna metod har använts av bland 
annat Duffet (2015), Lukka & James (2014), Gaber et al. (2019) och Aydın (2016). Dessa 
kvantitativa metoder baserar sig på teoretiska modeller som t.ex. Ducoffes (1996) modell 
eller en kombination av existerande modeller som användes i t.ex. Lukka & James 
(2014).  Kvantitativa metoder har överlag fördelen av ett stort urval och pålitligheten av 
en analys baserat på siffror, som beskrivs i Silverman (2013).  

Det finns ett begränsat antal av kvalitativa studier som forskat attityder till annonsering 
på sociala medier/nätverk.  Hadija et al. (2012) använde sig av intervjuer för att komma 
djupare in på ämnet av attityder bland konsumenter. En liknande forskningsmetod 
användes av Ruane & Wallace (2013) där författarna använde sig av intervjuer för att 
fokusera på narrativ hos kvinnors onlinekonsumtion och attityd till varumärken online. 
Kelly et al. (2010) använde sig även av en kombination av intervjuer med en fokusgrupp 
och djupgående intervjuer med individer då de undersökte tonåringars åsikter om 
onlineannonsering. Valet av en kvalitativ metod för dessa studier motiverades med 
argumentet att komma in djupare på ämnet av personliga attityder och värden. Detta i 
enlighet med Silverman (2006). 

 

3.2 Forskningsmetod i denna studie 

Valet av forskningsmetoden för insamling av data för denna avhandling är gjord för att 
besvara dess forskningsfrågor:  
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F1: Vad är konsumenters attityder till annonsering på Tinder i jämförelse med andra 
sociala medier? 

F2: Vilka faktorer påverkar konsumenters attityder till Tinderannonsering?  

För att besvara på avhandlingens forskningsfrågor och uppnå dess syfte har en kvalitativ 
forskningsmetod med semistrukturerade, individuella intervjuer valts. Patton (2002) 
förklarar hur målet med intervjuer är att kunna undersöka det vi inte direkt kan 
observera, så som känslor, tankar, minnen och tidigare attityder. Med kvalitativa 
intervjuer försöker intervjuaren få ta del av respondentens perspektiv kring ett ämne. 
Dessa intervjuer kommer att baseras på och analyseras med hjälp av den i föregående 
kapitel beskrivna modellen i figur 3. Tinder är en plattform som inte undersökts tidigare, 
men dess unika användningskontext gör den mer intressant att undersöka på ett djupare 
plan, vilket nås genom en kvalitativ studie, någonting som även reflekteras i Roulston 
(2010). I tabell 1 ges ett sammandrag av forskningsplanen och dess delområden.  

Tabell 1  Sammanfattning av studiens design 

3.3 Urvalsstrategi 

Det finns en stor mängd av olika strategier för att forma ett urval för en kvalitativ studie 
(Patton 2002). Valet av en urvalsstrategi bör göras med studiens forskningsfråga och 
syfte i tankarna. Ett välutformat urval bör tillåta forskaren att komma djupare in på 
ämnet som undersöks, utan att kräva en orimlig storlek på samplet. (Ibid.) Denna filosofi 
leder en till en målmedveten urvalsstrategi, till skillnad från ett slumpmässigt urval.  

  DELOMRÅDE TILVÄGAGÅNGSSÄTT 

Forskningsmetod Kvalitativ studie 

Urvalsstrategi Icke-slumpmässigt,  
kriteriebaserat och snöbollsurval 

Urval 10 respondenter 
5 kvinnor och 5 män.  

Ålder: 18–34 år 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Tidpunkt 5.4.2021-9.4.2021 



23 
  

 Tinder som en dejtingplattform kan anses vara ett ämne som är väldigt privat, 
generande och sensitivt för folk. Det planerade urvalet kommer sålunda vara ett icke-
slumpmässigt urval med respondenter som kan känna sig bekväma med att öppet 
diskutera deras användning av dejtingappen tillsammans med intervjuaren.  

Denna studie använder sig av ett kriteriebaserat urval. Det vill säga att urvalet bildas ur 
populationen på basis av vissa förbestämda kriterier (Patton 2002). För denna 
avhandling är kriterierna följande: respondenterna bör vara aktiva Tinderanvändare. 
Respondenterna bör även vara i åldern 18–34 år, då detta utformar majoriteten av 
användarna på Tinder (Iqbal 2020). Respondenterna för denna avhandlings intervjuer 
hittades genom en form av snöbollsurval (Patton 2002). Där författarens bekanta 
ombads att hitta personer i sina kretsar som fyller urvalets kriterier. Med denna 
snöbollsmetod hittades fem stycken respondenter. Respondenterna  funna av denna 
metod kombinerades sedan med fem stycken bekanta i författarens kretsar som 
uppfyllde urvalets kriterier. 

3.3.1 Urval 

Urvalets ålder ligger mellan 21–28 år. Denna åldersklass fångar därmed den  ”typiska” 
Tinderanvändarens åsikter om annonsering på plattformen (Iqbal 2020). Både kvinnor 
och män har valts att intervjuas för att få det begränsade urvalet mer heterogent. 
Urvalets storlek baseras på Patton (2002) och McCracken (1988), som båda 
argumenterar för validiteten hos ett mindre urval. Detta för att verkligen komma in 
djupare på ämnet hos de färre respondenterna, istället för att endast nå ytan med flera. 
McCracken (1988) argumenterar för att en urvalsstorlek på 8 respondenter är tillräckligt 
för att nå meningsfulla resultat. För denna forskning har 10 stycken respondenter 
intervjuats, varav fem stycken är kvinnor och fem är män. Av mina respondenter är den 
huvudsakliga sysselsättningen för dem studerande. Detta ger urvalet en mer homogen 
bild än vad som stämmer. Studerande är en bred term och vad respondenterna studerar 
varierar mycket inom urvalet. Dessutom jobbar en stor del av respondenterna på sidan 
om deras studier, men ville ändå definiera studerandet som deras huvudsakliga 
sysselsättning.  En översikt på respondenterna ses i tabell 2 nedan.  
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RESPONDENT ÅLDER KÖN SYSSELSÄTTNING 
LÄNGD PÅ 
INTERVJU 

R01 27 år Man Studerande 44 min 

R02 23 år Kvinna Studerande 40 min 

R03 26 år Man Studerande 36 min 

R04 25 år Man Egen företagare 49 min 

R05 21 år Kvinna Studerande 39 min 

R06 24 år Man Studerande 44 min 

R07 23 år Kvinna Studerande 40 min 

R08 22 år Kvinna Studerande 43 min 

R09 27 år Kvinna Studerande 48 min 

R10 27 år Man Fotograf 49 min 

Tabell 2 Översikt av urvalet 

3.4 Datainsamling 

Datainsamlingen för denna studie kommer ske i formen av intervjuer. Nedan följer en 
beskrivning av intervjustrategin samt en beskrivning av intervjuguiden som skapats för 
intervjuerna.  

Intervjuerna kommer att, på grund av de rådande omständigheterna orsakade av 
coronaviruspandemin vid intervjutidpunkten, hållas över nätet, mer specifikt över 
tjänsten Microsoft Teams. Användningen av videosamtal för intervjuer är något som 
jämförts med ”face-to-face-intervjuer” i bland annat Krouwel et al. (2019), där de fann 
att face-to-face-intervjuer är att föredra då de leder till fler påståenden kring ett ämne. 
Dock var de observerade skillnaderna inte av markant skillnad, och intervjuer via 
videosamtal sågs därav vara ett legitimt verktyg för kvalitativa intervjuer. Alla tio 
intervjuer hölls vecka 14 (5-9.4.2021) och varade mellan 40-49 minuter. Ett fåtal små, 
tekniska problem stöttes på ett par gånger och en intervju sköts upp på grund av dålig 
internetuppkoppling, men slutligen lyckades alla intervjuer hållas utan problem.  
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3.4.1 Intervjustrategi 

Valet av en intervjustrategi baseras på Patton (2002) och Roulston (2010), som båda 
kategoriserar intervjustrategier i tre separata kategorier. Strukturerade intervjuer, 
semistrukturerade och icke-strukturerade intervjuer. Valet av en semistrukturerad 
intervju görs på basis av denna strategis möjlighet för intervjuaren att vara mer flexibel 
under intervjuerna med uppföljande frågor, medan den strukturerade delen, i formen av 
frågor skrivna på förhand, håller intervjuns fokus på de viktiga ämnena för denna studie. 
Den semistrukturerade intervjun håller även intervjumiljön någorlunda informell, vilket 
är en fördel då ämnet som diskuteras är aningen sensitivt. (Eriksson & Kovalainen 2008) 
Intervjuerna görs med individer istället för t.ex. en fokusgrupp, detta argumenteras för 
på basis av det känsliga ämnet som diskuteras, i detta fall användningen av en 
dejtingapp, vilket beskrivs i Patton (2002).  

Intervjuarens positionering är även något som måste beaktas då kvalitativa intervjuer 
skall användas som datainsamlingsmetod. De två polerna på intervjuarens 
positioneringsspektrum är en emic-position eller en etic-position. (Salmons 2011) En 
emic-position innebär att intervjuaren tar del av fenomenet som hon undersöker och 
närmar sig ämnet utifrån en insider-roll. Emic-positionen används för att verkligen 
kunna komma in på djupet hos ett ämne eller en kultur. Positionen är även användbar 
då det kan möjliggöra att respondenterna känner sig mer bekväma att diskutera ett ämne 
med någon som förstår en och själv har upplevt de sakerna man diskuterar. (Ibid.)  Etic-
positionen är det motsatta, där intervjuaren aktivt tar avstånd från ämnet hon studerar 
för att förhoppningsvis få en mer objektiv bild av helheten. Etic-positionen innebär att 
intervjuarens roll blir som en outsider.  

Salmons (2011) beskriver både för och nackdelarna med de två extrema 
positioneringsstrategierna, men kommer även med en alternativ strategi, att positionera 
sig i mellan de två polerna på spektret. Detta innebär att intervjuarens roll blir varken 
helt insider eller outsider, men ett mellanting som kan ha upplevt och tagit del av 
kulturen/ämnet som diskuteras, men som själv inte kontribuerar med data och på så sätt 
håller sig mer avlägsnad från studien. Denna positioneringsstrategi har valts för denna 
studies intervjuer. En position där intervjuaren har själv upplevt annonseringen på 
Tinder och är medveten om hurudan kulturen på och kring Tinder är, men ändå håller 
sig till intervjuarrollen och tydligt leder intervjun med förberedda frågor och följdfrågor 
till respondenternas svar. I och med att Tinder har ett väldigt unikt och även personligt 
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användarsyfte är det av värde att intervjuaren är medveten om ämnet och förstår hur 
annonseringen och de övriga funktionerna på Tinder fungerar.  

3.4.2 Intervjuguide 

En intervjuguide har skapats baserad på faktorerna som presenterades i den teoretiska 
modellen i figur 3, denna guide kan ses i sin helhet i bilaga 1. Förutom frågor baserade 
på de fem unika faktorerna utgör intervjuguiden frågor angående allmänna attityder till 
annonsering på sociala medier och mer specifikt på Tinder. Intervjuerna kommer även 
att undersöka respondenternas attityder i ett jämförande perspektiv till andra sociala 
medier så som Facebook, Instagram och Twitter.  I tabell 3 nedan ges en överblick av de 
sex skilda frågekategorierna i intervjuguiden.  

FRÅGEKATEGORI MOTIVERING 

 
Allmänna attityder till 

annonsering/annonsering på Tinder 

Undersöker respondentens allmänna 
attityder till annonsering på olika 

plattformar, inklusive Tinder. 

 
Underhållning 

Undersöker respondenternas upplevda 
underhållning hos Tinderannonser. 

 
Informativitet 

Undersöker hur informativa respondenterna 
upplever Tinderannonserna att vara.  

 
Irritation 

Undersöker huruvida respondenterna finner 
annonseringen på Tinder att vara irriterande. 

 
Trovärdighet 

Undersöker den upplevda trovärdigheten hos 
annonserna på Tinder. 

 
Personifiering 

Undersöker hur personifierade och relevanta 
annonserna på Tinder upplevs vara. 

Tabell 3 Sammanfattning av intervjuguidens innehåll 

 

En preliminär intervjuguide skapades, och en testintervju hölls för att granska huruvida 
guiden var funktionell. Några små omformuleringar och ändringar på frågornas följd 
gjordes efter testintervjun för att göra intervjuguiden mer effektiv och tydlig för 
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respondenten. Under intervjuernas lopp märktes det att det jämförande perspektivet 
inte framkom tydligt genom intervjuguidens förhandsskrivna frågor. För att korrigera 
detta frågades jämförande frågor om övriga sociala medier/plattformar som följdfrågor 
för varje frågekategori i intervjuguiden.  

3.5 Analys 

Analysen av data insamlat via intervjuer baserar sig huvudsakligen på Spiggle’s (1994) 
fem faser för kvalitativ dataanalys. Dessa faser är följande; kategorisering, abstraktion, 
jämförelse, dimensionalisering och integrering.  Där Spiggle (1994) dock beskriver 
metoder för kvalitativ dataanalys från en mer induktiv kontext, görs denna avhandlings 
studie deduktivt, och skillnaderna i analysmetoden härstammar från den skillnaden.  

3.5.1 Kategorisering 

Spiggle (1994) beskriver den första fasen; kategorisering, som en genomgång av den 
samlade data från intervjuerna och genom ”kodning” identifiera unika kategorier i datat. 
Kodning kan ske induktivt eller deduktivt. Induktiv kodning sker då studien inte baserar 
sig på en tillgänglig teori/modell och ämnar då finna nya kategorier och samband i datat. 
Deduktiv kodning sker då kodningen baserar sig på existerande teorier och modeller.  

Då denna studie baserar sig på tidigare forskning av konsumenters attityder till 
annonsering på olika plattformar och därmed den i teorikapitlet skapta teoretiska 
modellen, kommer kodningen av datat i detta fall endast utgå ifrån de fem olika 
kategorierna som beskrivs i modellen i figur 3. Detta innebär att kategorierna för den 
insamlade data kommer vara; underhållning, informativitet, irritation, trovärdighet och 
personifiering. Detta är alltså ett fall av deduktiv kategorisering och kodning. 
Intervjuernas transkript gicks grundligt igenom och genom färgkodning kategoriserades 
de fem olika faktorerna i samtliga intervjuer.  

3.5.2 Abstraktion och jämförelse 

Nästa steg i dataanalysen är enligt Spiggle (1994) abstraktion, det vill säga att ta ett steg 
tillbaka och undersöka de kategorierna man funnit I sitt data och sedan länka dem 
tillsammans med eventuella tematiska kopplingar. Detta skapar nya, större kategorier 
som täcker bredare teman än de ursprungliga kategorierna man skapat genom kodning 
av datat. Detta är även steget som beskrivs i Creswell (2014), där sammanhängande 
kategorier slås ihop efter kodningen för att skapa större tematiska helheter.  
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I denna studie har kategorierna som lagts fram av den teoretiska modellen undersökts. 
Även eventuella större teman samt sammankopplingar mellan de olika kategorierna, 
unikt för plattformen Tinder har lyfts fram genom abstraktionen och jämförelsen med 
existerande forskning inom attityder till annonsering.  

3.5.3 Dimensionalisering 

Dimensionalisering är ett verktyg presenterat av Spiggle (1994) för att underlätta 
analysen av kategorier och teman. Detta görs med att finna identifierande egenskaper 
hos kategorierna och undersöka dessa egenskaper längs olika dimensionsspektrum för 
att finna skillnader. Denna operation görs främst för att underlätta konstruerandet av 
nya modeller och teorier, och är därför inte relevant för denna studie som utgår ifrån en 
teoretisk grund med en färdigt konstruerad modell.  

3.5.4 Integrering 

Den sista fasen för dataanalys är enligt Spiggle (1994) integrering. Med detta menas 
konstruktionen av en teori/modell på basis av de tidigare utförda operationerna och 
funna samband mellan kategorierna. För denna studie kommer integreringen att utgå 
ifrån den teoretiska modellen men baserat på resultaten av den övriga analysen kan 
modellen anpassas för att beskriva resultaten och därmed omformas till en modell som 
är specifik till annonseringsattityderna på Tinder, istället för en allmän modell för alla 
sociala plattformar.  

3.6 Forskningskvalitet  

Denna sektion av avhandlingen behandlar kvaliteten på forskningen och går igenom 
olika aspekter av forskningskvaliteten. Forskningskvaliteten presenteras i enlighet med 
Wallendorf & Belk (1989) och Miles & Huberman (1994), som delat upp 
forskningskvaliteten i följande kategorier; kredibilitet, överförbarhet, tillförlitlighet, 
objektivitet, integritet och användbarhet.  

3.6.1 Kredibilitet 

Kredibilitet i en studie är att tillräckligt tydligt och tillförlitligt presentera hur 
verkligheten som forskas är konstruerad (Wallendorf & Belk 1989).  Seale et al. (2004) 
beskriver kredibiliteten som en bekräftelse av studiens legitimitet vad gäller metodik och 
resultat. Med kredibilitet kan läsarna känna sig säkra om att resultaten som presenteras 
verkligen är baserade på all data som insamlats.  
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Kredibiliteten i denna studie argumenteras för genom användningen av 
trianguleringsmetoder. Triangulering kan göras på flera olika sätt för att öka 
kredibiliteten i en studie, till exempel triangulering av data, metod, källa eller även 
forskare (Silverman 2013). Denna studie utnyttjar triangulering av källor, där 10 stycken 
intervjuer har hållits för att bättre representera den verklighet som undersöks. Studiens 
kredibilitet argumenteras för även med hjälp av den existerande forskningen som 
används som basis för denna studie. Detta är en form av triangulering av teori. Studiens 
val av metodik har presenterats och argumenterats för på ett transparent sätt, likväl 
kommer studiens resultat att lika öppet beskrivas för att öka kredibiliteten i studien.  

3.6.2 Överförbarhet 

Med överförbarhet vill man visa hur studiens resultat kan tillämpas utanför sin egen 
specifika kontext (Lincoln & Guba 1985). Överförbarheten kan argumenteras för med 
trianguleringsmetoder så som triangulering av respondenter i en intervju med olika 
bakgrunder (Wallendorf & Belk 1989).  

Triangulering är något som utnyttjats i denna studie då respondenterna var av olika 
åldrar inom avgränsningen 18–34, både män och kvinnor och med olika grader av 
användning av Tinder. Ett motslag till denna studies överförbarhet är den geografiska 
platsen, nämligen Finland. Olika länder kommer ha olika sorts annonsering på Tinder 
och kvaliteten på annonseringen kan variera stort mellan länderna. Som dock kommer 
förklaras i presentationen av resultaten observerades ändå en koppling mellan Tinders 
unika användarsyfte och attityderna till annonseringen, något som argumenteras för att 
vara liknande oberoende av geografisk plats. 

3.6.3 Tillförlitlighet 

Wallendorf & Belk (1989) beskriver tillförlitlighet som förmågan för en annan, 
självständig forskare att med samma metodik uppnå liknande resultat som den 
ursprungliga studien. Författarna menar att tillförlitlighet kan uppvisas genom att 
återvända till intervjuernas respondenter i ett senare skede för att observera eventuella 
skillnader i resultaten som uppstår då jämfört med de ursprungliga resultaten. Lincoln 
& Guba (1985) föreslår användningen av en utomstående ”revisor” för att bevisa 
tillförlitligheten i en studie.  

Ingendera av de ovanstående metoderna är fullt möjliga för denna studie på grund av 
den tid och de resurser det skulle krävas att utföra dem. Tillförlitligheten argumenteras 
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för på basis av den deskriptiva metodiken och inkluderingen av intervjuguide som bilaga. 
Därav postuleras det att en annan forskare, i samma kontext som för denna avhandling, 
kunde utföra en likadan studie och uppnå liknande resultat. Dock skulle skillnader i 
resultaten säkerligen uppstå om kontexten för studien och metodiken skiftar, denna 
avhandling är stark geografiskt bunden, och gjordes denna studie i USA skulle säkert 
resultaten vara olika denna avhandlings.  

3.6.4 Objektivitet 

Med objektivitet vill forskaren visa att datat som samlats har gjorts utan partiskhet. I en 
objektiv studie har inte författarens egna värderingar/syner influerat resultaten som 
presenteras (Wallendorf & Belk 1989). Absolut objektivitet är inte möjligt, och det bästa 
att sträva efter är att forskaren själv är medveten om hennes egen partiskhet och kan 
sträva till att minska dess influens över studien, både i datainsamlingen och under 
analysen. Lösningar för att öka på en studies objektivitet eller neutralitet är till exempel 
triangulering av forskare, då flera forskare är delaktiga i en studie kan de själva granska 
varandra genom att självständigt samla data för att sedan jämföra resultaten. En annan 
metod är att föra reflektiva dagböcker under studiens lopp för att därmed hållas 
medveten om hur ens egna värderingar kan ha påverkat respondenternas svar. 
Transkripten från intervjuerna kan även analyseras för att observera partiskhet i form av 
hur frågorna var ställda och huruvida de var ledande.  

Denna studie utnyttjar sig av detaljerade transkript från varje intervju för att sedan 
presentera eventuell partiskhet från intervjuaren. Efter en genomgång av transkripten 
för avhandlingens intervjuer och en reflektion igenom hela datainsamlingsprocessen har 
objektiviteten i studien evaluerats. Intervjuarens partiskhet till vissa på förhand 
formulerade idéer om Tinder annonsering syns från stund till stund i formuleringen av 
frågorna. Denna partiskhet har byggts upp på intervjuarens egna erfarenheter med 
applikationen och annonseringen som han själv stött på och formulerat attityder till. 
Dock har denna partiskhet även uppfångats av intervjuaren själv under intervjuernas 
lopp och frågor har ställts som och framtida frågor har omformulerats för att undvika 
samma misstag som kränker studiens objektivitet. Dock är detta även ett förväntat 
resultat då intervjuaren för denna avhandling positionerat sig mitt emellan emic och 
etic-positionerna, och intervjuarens egna erfarenheter har därmed använts för att gå 
djupare in på svaren som respondenterna givit.  
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3.6.5 Integritet 

En studies integritet är dess avsaknad av falskhet som uppkommit ifrån respondenterna 
(Wallendorf & Belk 1989). Dessa falskheter kan uppstå från negativa känslor mellan 
respondenten och intervjuaren, så som fruktan eller avsky. Alternativt kan respondenten 
försöka överdriva fakta eller känslor för att verka ”bättre” än verkligheten. En forskare 
kan undvika/minska på falskheterna ifrån en respondent på flera olika sätt, ett viktigt 
sätt är att skapa en känsla av tillit mellan respondenten och intervjuaren. En god 
intervjuteknik är även väldigt viktigt för att undvika lögner, och detaljerade transkript 
underlättar en då en själv-reflektion av ens beteende som intervjuare skall göras. 

Tinder är någonting väldigt personligt och eventuellt generande för folk. Därmed finns 
det en risk att respondenterna kan känna sig obekväma med en fråga och välja att ljuga 
för att inte behöva svara på den ärligt. För denna studie underströks vikten av 
anonymitet genast för respondenterna, vilket kan ses i intervjuguiden i bilaga 1. Att 
intervjuerna var anonyma och att de endast skulle handla om annonseringen på Tinder 
var väldigt viktigt för att skapa tillit mellan respondenterna och intervjuaren. 
Integriteten underlättades i denna studie genom positioneringen av intervjuaren, ett 
mellanting mellan en outsider och en insider, som kunde ses som en like av 
respondenterna.  

Intervjuernas transkript kommer även att analyseras ifrån ett själv-reflekterande 
perspektiv och eventuella problem som observeras i intervjuarens beteende som kunde 
ha orsakat falskheter ifrån respondenterna kommer att presentera här då transkripten 
analyserats till fullo.  

3.6.6 Användbarhet 

Användbarheten av en studie var någonting som Miles & Huberman (1994) tillagt för att 
komplettera de ovanstående fem aspekterna av forskningskvalitet som framlagts av 
Wallendorf & Belk (1989). Med användbarhet menas vilken nytta resultaten av en studie 
har för studiens alla intressenter, detta inkluderar intervjurespondenterna, företagen 
som marknadsför sina tjänster och produkter på Tinder, forskare inom marknadsföring 
och Tinder som en plattform.  

Denna avhandling kommer erbjuda kontribution för både akademiker och 
marknadsförare då den utforskar attityder till annonsering i en ny kontext genom Tinder 
som en plattform för annonsering, någonting som inte undersökts tidigare. 
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Marknadsförare kan få en bättre bild över hurudana annonser fungerar bättre på Tinder 
och varför. Akademiker kommer få en bättre bild av skillnader mellan plattformarna och 
dess implikationer på konsumenternas attityder till annonseringen.  

Skillnader mellan attityder på olika digitala plattformar och medier har observerats i till 
exempel Aydın (2016) och Murillo et al (2016). Denna avhandling postulerar därav att 
attityder till annonser på Tinder kan skilja sig åt ifrån de andra sociala plattformarna och 
är av nytta att undersökas. Utöver detta kan konsumenter som läser denna avhandling 
få en bättre förståelse till varför de gillar/ogillar annonser på Tinder eller andra sociala 
plattformar. Även konsumenternas uppfattning om specifika faktorer som ligger bakom 
en annons kommer att presenteras och konsumenterna kan ha nytta av denna kunskap 
då de stöter på ny annonsering på befintliga eller nya plattformar.  
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Figur 4 Forskningsprocessen 
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4 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten ur datat som insamlades via de semistrukturerade 
intervjuerna. Resultatet presenteras först med en översikt av respondenternas allmänna 
attityder till annonsering på Tinder. Sedan presenteras faktorerna ur den teoretiska 
modellen enskilt, varje faktor kommer även att presenteras ur ett jämförande perspektiv 
mellan Tinder och övriga sociala medier, så som Instagram och Facebook.  

4.1 Attityder till annonsering på Tinder 

Respondenternas attityder till annonseringen på Tinder var i allmänhet neutrala eller 
negativa. Detta var jämförbart med respondenternas allmänna attityder till annonsering 
och annonsering på andra sociala medier, så som Facebook eller Instagram. Dock kunde 
en högre grad av negativitet upptäckas bland respondenternas svar om 
Tinderannonsering i jämförelse med annan onlineannonsering och annonseringen på 
övriga sociala medier. Instagram var ofta den plattformen som jämfördes till Tinder, 
detta förklarades av respondenterna med att de använde Instagram mest av de sociala 
medierna.  

Nå ska vi säga att enda gångerna jag har tryckt på en annons på Tinder så har det varit i misstag. 
(Respondent 03) 

Nå min..egentligen är min liksom, första tanke bara om man pratar om annonsering på Tinder, är 
att jag har nog aldrig egentligen lagt så stor märke till den. Den e så pass liksom osynlig. Eller den 
kommer fram lite nu och då men....men att den -jag har aldrig lagt märke till den egentligen. 
(Respondent 04) 

 

De starkaste negativa reaktionerna till annonseringen på Tinder upplevdes vara 
irritation och irrelevans för respondenterna. Överlag fann de annonseringen på Tinder 
vara någorlunda irriterande, och ofta väldigt irrelevant. Detta i jämförelse med övriga 
sociala medier var klart mer negativt för Tinder. Respondenterna upplevde, i allmänhet, 
en mindre grad av irritation och en större relevans i annonseringen på de övriga 
plattformarna. De neutrala attityderna manifesterades främst i faktumet att 
respondenterna hade svårt att komma ihåg vad de  fått för annonser på Tinder, 
annonseringen registrerades väldigt sällan i deras minne och de fann att annonseringen 
på Tinder var väldigt lätt att ignorera. Enstaka fall av positiva upplevelser i en 
annonseringskontext på Tinder beskrevs, men de var alltid undantaget till regeln som är 
negativa eller neutrala upplevelser på Tinder.  
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Jag tycker att reklamerna alltid på Tinder ha varit så usla. Eller liksom riktigt sådär...dom lär ska 
vara, eller jag har förstått att de är riktade till mig, liksom, men nej, jag tror inte det. (Respondent 
05) 

Nå min första tanke var att det är grymt malplacerat. För att, jag kanske int förväntar mig 
överhuvudtaget.  För att nångång när jag haft Tinder för länge sedan så tycker jag att de inte har 
funnits någo desto mera reklamer där […] (Respondent 09) 

 

Respondenterna verkade ha fått olika mängd annonser på Tinder, där vissa menade ha 
fått en stor del av annonsering från tredje parter, medan vissa hade upplevt sig få väldigt 
få annonser på Tinder som inte var Tinders egna annonser angående deras 
premiumtjänster.  Trots den varierande mängden av annonsering på Tinder, var 
attityderna till den annonsering som respondenterna upplevt på plattformen jämförbara 
för de flesta av faktorerna ur den teoretiska modellen, förutom faktorn för irritation, där 
de som upplevt mer annonsering även uppvisade en större grad av irritation till 
annonseringen.  

Skillnader i attityderna till annonseringen på Tinder mellan män och kvinnor upptäcktes 
inte. Dock verkar männen som intervjuats ha fått mer annonsering på plattformen än 
kvinnorna. Orsaken till detta kan i detta skede endast spekuleras, men det är möjligt att 
mängden av annonsering baserar sig på en användares aktivitet/användningsmängd på 
applikationen. Eftersom denna avhandling avstod från att fråga om respondenternas 
användning av Tinder, förutom från ett annonseringsperspektiv, är det oklart huruvida 
männen som intervjuats använt appen mera aktivt än kvinnorna.  

4.2 Faktorerna bakom attityderna till annonsering på Tinder 

De neutrala och negativa attityderna till annonseringen på Tinder kan verka falla i linje 
med de liknande attityderna till annonsering online/på andra sociala plattformar. När 
man sedan dock analyserar datat så uppkommer skillnaderna mellan olika plattformar. 
Dessa skillnader manifesteras i de olika faktorerna från den teoretiska modellen. Även 
om ”produkten” av alla modellens faktorer liknar de resultaten som uppnåtts i tidigare 
forskning om attityder till annonsering på sociala medier, är det viktigt att undersöka 
faktorerna skilt för sig för att förstå hur de påverkar konsumenternas attityder till Tinder. 
Nedan följer en beskrivning av analysen av de fem olika faktorerna och hur de upplevts 
av konsumenterna i kontexten av annonsering på Tinder. Faktorerna är följande; 
underhållning, informativitet, irritation, trovärdighet och personifiering.  
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4.2.1 Upplevd underhållning 

Annonseringen på Tinder upplevdes inte vara underhållande. Detta blev väldigt tydligt 
genom alla tio intervjuer. Enhetligt fann respondenterna att de inte fick något 
underhållningsvärde ifrån annonseringen de sett på Tinder. Många orsaker till detta 
gavs, den vanligaste var en som går hand i hand med faktorn för personifiering, 
annonseringen på Tinder var inte relevant för konsumenterna. Avsaknaden av relevans 
tycktes gå hand i hand med underhållningsfaktorn. Detta syns tydligt då respondenterna 
ombads beskriva en, hypotetisk, underhållande annons på Tinder, och svaren ofta 
inkluderade faktumet att annonsen måste vara relevant för respondenten. I övrigt 
konstaterades det att respondenterna sällan tyckte att annonseringarna på Tinder var 
väl designade/utformade, vilket även ledde till att de inte fann de underhållande. 
Suddiga bilder i fel storlek och format för Tinder präglar annonseringen på plattformen, 
och detta förhindrar även underhållningsvärdet hos annonserna från ett visuellt 
perspektiv.  

Annonseringen som jag liksom upplevde att fanns där så var väldigt ”corporate” på det sättet att 
det var ganska platt. Det var inte intressant. Varken visuellt eller liksom kreativt eller idémässigt. 
(Respondent 10) 

Det har- i allmänhet tycker jag att kvalitén har varit ganska dålig, att ja får lite såna, liksom tidigt 
2000 tals internet vibes av de där reklamerna. sådana före adblock var en grej. (Respondent 03) 

 

Respondenterna kunde endast ge väldigt få exempel av annonser som de faktiskt upplevt 
som underhållande på Tinder. De få annonserna som de gav som exempel hade alla lite 
liknande faktorer. En annons med en bild på en person, istället för en produkt, som vid 
en första blick kunde misstagas för en vanlig profil, men som vid en närmare blick kunde 
igenkännas som ett företags ”maskot”. Ett exempel på detta var mannen från Reissumies, 
rågbrödsvarumärket.  Respondenterna tyckte att denna sorts annonsering där företaget 
är självmedvetna om formatet på Tinder och användningssyftet för applikationen, att 
träffa nya människor, var underhållande. Att en annons på Tinder hade ”glimten i ögat” 
var en stor faktor för att få underhållning av annonserna på Tinder. Att se en annons 
med en person på bilden tycktes falla mer i linje med den normala användningen av 
Tinder som en applikation, och respondenterna kunde uppskatta det formatet av 
annonser och även få en gnutta underhållning av det. Dock var dessa exempel av 
annonsering som varit underhållande alltid tillagda som en fotnot till den 
överväldigande mängd av negativa exempel av annonsering på Tinder som enligt 
respondenterna inte gav dem underhållningsvärde i någon som helst form.  
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Jag tyckte nog att den där Reissumies var nog kanske den roligaste också för att hur Resissumies 
är brandat. Så det kändes kanske mera lämpligt, liksom för Tinder. (Respondent 06) 

Jo o de sku ju kunna vara underhållande att sku dom få en bra slogan till typ domhär produkterna. 
De sku ju va roligt att sådär att ”vi vet att du tycker om kaffe men int kanske såhär mycket: ta två 
kaffen till priset av ett”. Kanske nån bra punchline där, de sku vara jätteunderhållande, lite sådär… 
Jo de sku vara jätteunderhållande faktiskt. (Respondent 01)  

 

Formatet för annonseringen som sker på Tinder verkade också vara en faktor som bidrog 
till att respondenterna inte upplevde annonserna på applikationen som underhållande. 
Det finns väldigt lite utrymme för variation för annonseringen på Tinder, då de följer 
applikationens ”kort-system” för att placera sina annonser. Dessa kort ger i dagens läge 
en begränsad möjlighet för rörligt material eller andra format av annonser än endast 
stillbilder. Faktum är att Tinder tillåter rörligt material i sina kort, men dessa har en 
alltför stor chans att inte fungera ordentligt. Detta blev tydligt då inte en enda av 
respondenterna kunde minnas sig ha sett rörligt material i en tinderannons. Enskilda 
stillbilder ses som oinspirerat och simpelt material enligt respondenterna, och det gör 
det svårt att fånga ens uppmärksamhet, även om materialet i sig varit underhållande.  

[...] om jag tänker på underhållning så ser ja just framför mig kanske just Super Bowl-reklamer 
eller andra tv reklamer där man får liksom ändå en god bit av underhållningsvärde i form av en 
liten film kanske. Just på Tinder när det bara är bilder så, jå,  ja kan int säga att jag blir underhållen 
av de. (Respondent 04)  

Alltså...jo det är någonting i det när de e så korta på Tinder. Fast de sku va en video så e de liksom 
högst 5 sekunder. Så du är redan, liksom i början, så väntar du bara på att den går om. (Respondent 
05)  

 

Tinder som en plattform att annonsera på verkade också spela en roll på varför 
annonseringen inte upplevdes vara underhållande. Nästan varje respondent medgav att 
användningssyftet för Tinder är mycket snävare än för de övriga sociala medierna, vilket 
leder till att de finner sig mindre benägna till att ta emot marknadsföring. Detta innebär 
att en annons som kunde ses som underhållande på Instagram, inte skulle ha en likadan 
upplevd effekt på Tinder, där användningsfokus är mer koncentrerat. Detta snävare 
användningssyfte gör även att annonseringen på Tinder känns mindre relevant för 
respondenterna, och därmed även mindre underhållande.  

Då respondenterna frågades jämföra underhållningsfaktorn i annonseringen på Tinder 
med annonseringen på övriga sociala plattformar, så som Facebook och Instagram, blev 
det också tydligt att respondenterna fann att annonserna på de övriga plattformarna var 
mer underhållande än de som de stött på då de använt Tinder. Här nämndes återigen 
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användningssyftet för de olika plattformarna som en orsak till upplevd underhållning. 
En annan viktig faktor för skillnaderna i underhållning mellan Tinder och till exempel 
Instagram är annonsernas relevans på plattformarna. Respondenterna fann att 
annonserna på Instagram var mer riktade och relevanta för dem, vilket ökade dess 
upplevda underhållningsvärde.  

Ytterligare en orsak till skillnaderna mellan plattformarna som nämndes flera gånger var 
de olika formaten av annonsering på plattformarna. Där Tinders annonser är rätt så 
enformiga på grund av applikationens kort-system, har Instagram flera olika format av 
annonser, från stillbilder till rörligt material i användarens normala ”feed”, till annonser 
inblandade i Instagrams unika ”händelser”. Nuförtiden har även Instagram en helt skild 
sida för onlineshopping. De mest underhållande annonserna på övriga sociala kanaler 
som nämndes var dock annonser som tog form i sponsorerade inlägg. Där en influencer 
som respondenterna redan följer gör ett betalt samarbete med ett företag. Denna sorts 
annonsering beskrev respondenterna som den mest underhållande. Denna sort av 
annonsering är för tillfället inte möjlig på Tinder, och konceptet av Tinder-influencers 
diskuterades med vissa av respondenterna som skrattade åt tanken men konstaterade 
att de lätt kunde föreställa sig att det är riktningen som vi går mot hela tiden.  

Även om de annonserna som respondenterna hittills har sett inte upplevts som 
underhållande, menar respondenterna att det finns mycket potential för tinderannonser 
att vara underhållande. De anser inte att Tinder som en plattform hindrar annonsering 
att bli underhållande, endast att hittills har potentialen för underhållande annonsering 
inte brukats. Vissa av respondenterna anser faktiskt att humor/glimten i ögat kan vara 
en nödvändig faktor i all annonsering på Tinder för att den ska fungera. I och med att 
Tinder är en dejtingplattform och på det sättet unik till Facebook eller Instagram, skulle 
annonseringen behöva reflektera detta med hur de presenteras på Tinder.  

Det blev också väldigt tydligt genom intervjuerna att underhållning är en väldigt viktig 
faktor för respondenternas attityder till annonsering på Tinder. Då respondenterna 
diskuterade om hurudana reklamer som eventuellt skulle fungera på Tinder, eller rent 
av vara bra, nämndes egenskaper hos annonseringen som går hand i hand med 
underhållning. Saker som roliga slogans, glimten i ögat och en självmedvetenhet togs 
upp när respondenterna försökte föreställa sig en bra annons på Tinder. 
Underhållningsfaktorn saknas ännu i annonseringen på Tinder, i större grad än på övriga 
sociala medier. Men potentialen finns där och är någonting som skulle vara väldigt 
välkomnat.  
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Alltså jag tror inte det, för jag kan också uppskatta, liksom i sådana reklamer där man sätter lite 
extra effort på och sådana så kan jag liksom stanna upp och bara titta på bara för att jag tycker att 
själva...liksom det kan ett bra jobb de har gjort. Men det har jag ju aldrig gjort på Tinder. 
(Respondent 02)  

Om dom har haft någon så där liksom rolig slogan som passar just för Tinder så då är det ju alltid 
helt kul. Men annars så…vet int riktigt. (Respondent 07) 

 

4.2.2 Upplevd informativitet 

För den upplevda informativiteten hos annonseringen på Tinder upptäcktes motstridiga 
svar bland respondenterna. En del av dem ansåg att annonserna de upplevt på Tinder 
var tillräckligt tydliga för att få all information om produkten/tjänsten som de behövde, 
eller tillräckligt med information för att vilja ta reda på mera genom att klicka vidare på 
annonsen. De övriga respondenterna ansåg den raka motsatsen; att annonseringen på 
Tinder är väldigt otydlig och att det inte alls blir klart för dem vem det är som annonserar 
och vad själva produkten eller tjänsten är. De som fann att annonseringen inte var 
informativ listade orsaker som suddiga bilder, text som bryts av i mitten av en mening, 
väldigt små logon för företagen, med mera.  

Jag tycker nog faktiskt att det har varit väldigt otydligt. Jag kan inte säga liksom, för flera år sedan 
hur annonseringen har sett ut då. Men att åtminstone nu senaste tiden så har jag nog aldrig liksom 
fått en klar bild av det. (Respondent 04) 

Det är sådär att du ser, men du tänker int rikit att va där finns. Och det e kanske också sådär att 
ganska ofta när du är på Tinder, så det är riktigt sådär att du liksom....”komar” någonstans på 
soffan, vet du? Du är int rikit mottaglig till en början heller eller sen e de sådär att samtidigt som 
messar nån dig i kommentarsidan eller där i chatsidan o sen e du sådär att du måste ha för mycket 
saker i ditt huvud o ditt huvud e redan färdigt lite gröt. (Respondent 05)  

 

Även om annonseringen har upplevts vara informativ för respondenterna, blev det 
genast tydligt att respondenterna har en väldigt dålig bild av vad som faktiskt 
annonserats åt dem på Tinder. Då de frågades om hurudana reklamer de stött på då de 
använt plattformen, fick man ofta vänta på att respondenten funderade en stund för att 
sedan svara med att de faktiskt inte minns någon annonsering de sett på Tinder. Detta 
tyder på att någonting med annonseringen eller sättet som annonserna placeras på 
Tinder gör det svårt för konsumenterna att registrera vad som marknadsförts. I 
jämförelse, hade respondenterna inte alls lika stora problem med att komma ihåg 
annonseringar de sett på övriga plattformar, så som Instagram eller Facebook. Likt den 
upplevda underhållningsfaktorn, pekar respondenterna ut irrelevansen av 
annonseringen som en av huvudorsakerna till att de inte kan komma ihåg annonserna 
på Tinder.  



40 
  

Det har liksom det känns som att de har varit otydliga på det sättet att man har inte riktigt varit 
säker på vad det är för tjänst eller produkt som annonserats. (Respondent 10)  

Nååh...det kan vara till exempel en halvsuddig bild eller en bild, med lite dåligt fokus som har 
någon text som inte direkt lockar. Så kan det vara typ någo...så tänker man att  "är det här nu något 
att jag ska liksom piffa upp min framgård med nytt grus?" eller något såndänt. Men sist och 
slutligen så tänker man att "va var de där?" (Respondent 03) 

 

En mer plattformsspecifik orsak till att respondenterna inte fick informationen ur 
annonserna på Tinder är placeringssättet som brukas på plattformen. Med Tinders 
”kort-system” kan en konsument svepa bort en annons omedelbart, lika snabbt som en 
annan användares profil. Detta innebär att annonsen på Tinder kan visas åt 
konsumenten i under en sekund innan den sveps bort. Detta i jämförelse med andra 
applikationer som använder sig av tidsbundna annonser; annonser man måste se på i X-
sekunder innan man kan skippa/stänga. På grund av den otroligt korta exponeringstiden 
har respondenterna hindrats från att absorbera den information som finns i annonserna. 
Detta innebär att trots att de anser att det finns tillräckligt med information i annonsen, 
registrerar de inte den informationen innan de har hunnit svepa vidare till nästa profil. 
Facebook och Instagram har inte heller annonser som man måste se på en längre stund, 
men hastigheten som man går igenom plattformarnas innehåll är mycket långsammare, 
vilket leder till att respondenterna upplever att annonserna på dessa sociala plattformar 
är mycket mer informativa och kan lättare registrera dem i sitt minne.  

Kort-systemet för Tinder gör det även svårt att få tillräckligt med information på ett kort. 
Detta jämförde respondenterna till annonserna de sett på Instagram, där en annons kan 
bestå av flera bilder och en ordentligt mängd text, likt ett normalt inlägg på plattformen. 
Respondenterna funderade på liknande idéer för Tinder, där en annons skulle kunna 
bestå av flera bilder som man måste gå igenom innan man kan svepa bort annonsen. De 
konstaterade dock att ett sådant system starkt skulle bryta på det naturliga flödet av 
Tinders användning, och därmed öka på irritationen, till den mån att de kanske skulle 
sluta använda appen helt och hållet.  

Det som konstaterades bland alla respondenter angående informativiteten var att det för 
det mesta var väldigt tydligt på Tinder när man blev visad en annons. Detta till skillnad 
från den nuvarande trenden av annonsering på övriga sociala medier, där all 
annonsering skall smälta in i användarens flöde och kamoufleras som ”vanligt” innehåll. 
Tinders reklamer skiljer för det mesta så mycket med det ”vanliga” innehållet, i Tinders 
fall profiler av användare, att annonserna inte kan smälta in på samma sätt på den 
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plattformen. Detta ansågs både vara positivt och negativt av respondenterna. De kunde 
uppskatta att det var tydligt när de ser en annons, och känner inte sig lurade av den till 
samma mån som de ibland upplevt på t.ex. Instagram. O andra sidan ledde tydligheten 
av annonseringen till att respondenterna fann det lättare att aktivt ignorera annonserna 
i fråga. Så fort det dök upp en annons istället för en ny profil var respondenterna 
medvetna om saken och kunde genast svepa förbi reklamen utan att ens ge den en halv 
sekund av exponering, oftast såg respondenterna inte ens vad det var som annonserades 
åt dem, oberoende av hur mycket information som hade packats på det ena kortet.  

[…] nog har jag på Instagram också, sådär av misstag ”likeat” utan ens ha fattat att jag har ”likeat” 
nån sponsored post eller nånting. (Respondent 08)  

Alltså först så kommer ju de att man måste förstå att de e en reklam. För jag menar, de e ju int den 
där förväntningen att det ska ju int komma en reklam (på Tinder). Men oftast, liksom så brukar 
jag då liksom bara såhär swipea till vänster liksom, direkt. (Respondent 06) 

 

Tydligheten av annonseringen på Tinder är ett dubbeleggat svärd för respondenterna, 
även vad gäller irritationen de upplever kring annonseringen. Att tydligt se att man får 
reklam uppskattas och känns mer ärligt än de kamouflerade annonserna på Facebook 
eller Instagram. Men tydligheten av annonseringen innebär även att konsumenten är 
mer medveten om att de får annonsering jämnt i sin användning av applikationen och 
blir mer självmedvetna om mängden annonsering som de exponeras till. Detta fenomen 
undviks på andra sociala plattformar där konsumenterna inte ens alltid inser att de nyss 
bläddrat förbi en annons, då den smultit in bland allt övrigt innehåll på plattformen. 
Denna strategi att kamouflera annonserna på plattformen verkar vara den som 
respondenterna föredrar mest. Då mycket av förslagen till bra, informativa annonser på 
Tinder handlade om att begränsa mängden av information på själva kortet och istället 
försöka sälja en känsla och att bättre smälta in med det övriga innehållet på plattformen. 

4.2.3 Upplevd irritation 

Den upplevda irritationen till annonseringen på Tinder var olika för respondenterna. 
Ungefär hälften menade att annonseringen inte irriterade dem, medan den andra hälften 
konstaterade att de nog någon gång blivit irriterade av annonserna de fått på Tinder. 
Men även de som menade att de inte fann annonseringen irriterande direkt, nämnde ofta 
i förbifarten om hur vissa aspekter inom annonseringen på tinder är störande enligt dem. 
Dock var den upplevda irritationen som observerades i respondenternas svar ganska så 
mild. Ingen av respondenterna hade någonsin blivit så irriterade på annonseringen att 
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de slutat använda applikationen. Inte heller var någon av respondenterna villig att betala 
för premiumversionen av Tinder bara för att bli av med annonseringen.  

Det blev även tydligt att själva tanken om annonsering på Tinder ansågs vara irriterande. 
Respondenterna var splittrade i åsikterna om huruvida Tinder alls var en lämplig 
plattform att annonsera på. Respondenternas upplevda irritation till annonseringen på 
Tinder var klart kopplat till deras allmänna attityder gentemot annonsering överlag. 
Respondenter med mer negativa attityder till annonsering fann även annonserna på 
Tinder att vara mer irriterande, och vice versa. Man kunde dock observera att även de 
som inte hade lika negativa attityder till annonsering och som inte ansåg att Tinders 
annonsering var irriterande fann att Tinders sätt att annonsera på kunde vara mer 
störande jämfört med andra plattformar.  

Men jag tycker att många gånger så de e ju sådär att man swipear vet du fem, fem eller tio personer 
o sen kommer de en reklam, och dom är helt sjukt störande, irriterande rakt sagt.  Alltså de har 
ingenting med nånting att göra, de e nå såhär konstiga...ööhh..typens vet du spel...ofta som nåt 
såhär labyrintspel eller nå sånt som int ja nu har riktigt nånting...eh ja har int ens hört om någo 
såna spel, vet du att de int e angry birds heller. (Respondent 01)  

[…] det e väl så just att på Tinder så man kan ju liksom trycka på sidan av bilden om man vill kolla 
nästa bilder och så, så jag tror att det var på det sättet att liksom att man om tryckte på sidan för 
att kolla liksom en annan bild så öppnade den här marknadsföringen. O just så där att de for 
ganska så här mekaniskt, o skulle liksom trycka till nästa bild. Så då blev jag kanske lite, lite så där 
irriterad. (Respondent 06) 

 

Den klart tydligaste orsaken till irritation bland respondenterna var, åter igen, den 
upplevda irrelevansen hos annonseringen på Tinder. Att bemötas av annonser som inte 
är relevanta för ens egna intressen ökade definitivt irritationen till annonseringen på 
Tinder. Irrelevansen var någonting som respondenterna inte till en lika stor grad upplevt 
på Instagram, Facebook eller övriga sociala medier, och det syntes även i deras svar, där 
de enhetligt kategoriserade annonseringen på de övriga plattformarna som mindre 
irriterande. En annan orsak bakom irritationen var hur annonseringen alltid tog en ut ur 
applikationen för att föras till annonsörens egen hemsida. Detta bröt upp 
användningsflödet hos respondenterna och bidrog till irritationen. Detta ihopkopplat 
med Tinders kort-system, som begränsar mängden information en annons på Tinder kan 
inkludera, gjorde att respondenten var tvungen att klicka vidare på annonsen för att få 
en tydlig blick av vad/vem som annonserar. Att då måsta föras ut ur applikationen sågs 
som ett störningsmoment för många av respondenterna. Detta var endast ett problem, 
dock, om respondenten faktiskt ville veta mera om en produkt eller tjänst som 
marknadsförts på Tinder, vilket sällan skedde enligt respondenterna. Det var mer troligt 
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att de i misstag klickat på annonsen och sedan förs bort ur applikationen, vilket var en 
irriterande upplevelse för alla respondenter som upplevt det. 

Det är så jobbigt också sen när du trycker där och sen försvinner du liksom mitt i allt någonstans 
annanstans i din telefon. Och sen vet du inte att, vet du, tänk om det var någon jag skulle just 
swipea där? (Respondent 05)  

Nåjo, alltså de här två som jag tycker att jag blev ihjälbombad av var 1. Wish...deras såndän A4 
kind of var det är ihjälproppat olika produkter som är på sale, vet du? Ingenting sånt ja sku köpa 
me nå tatuerings-piercingjuttun o allt sånthänt. Så de blev jag nog irriterad på att det hela tiden 
kommer samma sak. Sen tycker jag att…nåjaa kanske dedär spelet nu i sig inte var så irriterande, 
men jag tyckte nog wish var sådär lite störande. (Respondent 01)  

 

En stor skillnad bland respondenterna var angående den upplevda mängden och 
variationen av annonseringen på Tinder. Som tidigare nämndes tycks det finnas stora 
skillnader i hur mycket annonsering som visas åt enskilda användare, detta kan 
eventuellt vara baserat på deras aktivitetsgrad på Tinder. Här skiljer sig respondenternas 
åsikt om irritation ganska logiskt. De respondenterna som ansåg att de inte fått mycket 
annonsering på plattformen såg det inte som irriterande, och menade sig även vara 
villiga att se mera annonsering på plattformen. Medan de som upplevt sig få en större 
mängd annonsering på Tinder såg detta som en bidragande faktor till deras upplevda 
irritation. De respondenter som fått mera annonser på Tinder var även de som tyckt att 
variationen på annonserna på plattformen var dålig. De kunde se ett par specifika 
annonser flera gånger, till den mån att de irriterade dem.  

Även om det fanns många bakomliggande faktorer som ökade respondenternas irritation 
till annonseringen på Tinder, var den beskrivna nivån av irritation låg. Detta kan 
förklaras med de faktorerna som minskade på irritationsnivån hos respondenterna. 
Nummer ett av dessa irritationssänkande faktorer är faktumet att Tinders annonsering 
faller i linje med kärninnehållet på applikationen vad gäller formatet. En annons på 
Tinder fungerar likadant som en profil, det är bara att svepa bort den om du inte är 
intresserad. Detta gör det lätt att upprätthålla användningen av applikationen trots att 
man stöter på reklamer. Man behöver inte stanna upp i X-antal sekunder för att få skippa 
en annons eller göra någon annorlunda gest med fingrarna för att få komma vidare, man 
kan fortsätta svepa dig igenom Tinder trots annonserna. Denna metod av annonsering 
brukas även på andra sociala plattformar, där annonserna gör sitt bästa för att smälta in 
med användarupplevelsen inom applikationen för att inte upplevas som avbrytande.  

Jag tycker att det är helt bra för då liksom följer det samma format som plattformen i allmänhet. 
Så då behöver man inte göra något annorlunda än man vanligt sku göra för att liksom reagera på 
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annonsen. Så det följer helt enkelt plattformens regler, eller sådär användningssätt så de tycker 
jag att e bra. (Respondent 03) 

[…] även om det kommer väldigt ofta, så jag känner mig ganska så där, är ganska neutralt ställt till 
det på något vis. Det varken irriterar mig int eller, liksom. Jag har int så mycket känslor om det på 
det sättet för de kommer så på något vis obemärkt egentligen där emellan. (Respondent 08) 

 

Om någonting så är det lättare att undvika annonseringen på Tinder än på andra sociala 
plattformar. Respondenterna fann att man lättare kunde aktivt ignorera annonserna på 
Tinder då sättet man blev av med dem blev en rent av motorisk handling. Faktumet att 
annonserna på Tinder inte till samma mån heller kunde kamoufleras som kärninnehållet 
av plattformen, personliga profiler, gjorde det lättare för respondenterna att identifiera 
en annons och därmed snabbt svepa bort den. Så länge som mängden av annonser inte 
irriterade respondenten, var det svårt för dem att bli väldigt irriterade på annonseringen 
på Tinder då den var så lätt att undvika. De som upplevde en större mängd annonsering 
kunde också aktivt ignorera den, men tydligheten hos annonser på Tinder gjorde dem 
mer medvetna om mängden av annonsering de fick, vilket bidrog till deras 
irritationsfaktor.  

En annan faktor som minskade respondenternas irritationsnivå var deras attityd till 
Tinder som en applikation. De såg inte Tinder som en väldigt seriös applikation och tog 
därför inte så illa upp till att se annonsering göras på den plattformen. De medgav att de 
förstår att annonsering är en nödvändighet för många plattformar nuförtiden, och var 
medvetna om att man kan betala för att bli av med annonseringen via Tinders 
premiumversioner. Detta i jämförelse med Facebook och Instagram, där man inte har 
någon liknande möjlighet för att bli av med annonseringen.  

4.2.4 Upplevd trovärdighet 

Då trovärdigheten av annonseringen på Tinder diskuterades under intervjuerna, var 
majoriteten av respondenterna av samma åsikt. De ansåg att annonseringen på Tinder 
nog, för det mesta, upplevdes vara trovärdig enligt dem. De få som menade att 
annonseringen på Tinder inte var trovärdig listade orsaker till detta som, bland annat; 
annonseringen var av låg kvalitet och kändes därmed billig. En annan orsak var att det 
inte genast blev tydligt vem det var som annonserade på plattformen, vilket ledde till att 
respondenterna inte litade på annonsen i fråga. Men för det mesta ansågs annonserna 
på Tinder att vara tillförlitliga. Respondenterna fann att annonserna ofta var för företag 
de tidigare hört om, eller att det var lokala, finska företag som gjorde annonsering på 
Tinder. Detta gav tinderannonseringen mera trovärdighet i respondenternas ögon.  
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Just för att de ändå sådana märken som jag själv känner till, även om inte använt dem så mycket. 
Så jag tycker nog själv åtminstone att de är trovärdiga. O just Zalando så får jag mycket reklam 
från, även om vi inte använder dem överhuvudtaget, så därför får de ändå en liksom sådär, 
trovärdig känsla. (Respondent 04)  

Jag tycker att, alltså...de känns sådär på nåt sätt, dom känns lite billiga och smaklösa, o att de int 
e riktigt nån som har suttit sådär som ett reklamteam har suttit att hej hu ska vi öka på det här? 
Och int en designare som har suttit o designa och någon copywriter som har skrivit text o sådär. 
Och noggrant placerat hur texten se ut här och vilken font [...] jag tycker att de bara e sådär Ctrl-
C, Ctrl-V. (Respondent 01)  

 

Men när man gick in djupare på frågan kring trovärdighet, och analyserade hur 
respondenterna svarat på andra frågor kring annonseringen på Tinder, upptäcker man 
att de kanske upplever mindre trovärdighet på annonseringen på Tinder än de själva 
inser. Detta kan ses i intervjuerna då respondenterna nästan exklusivt skulle välja att 
klicka på en annons på Instagram eller Facebook, istället för på Tinder. Detta även om 
annonserna vore identiska på alla plattformar. När respondenterna frågas varför detta 
är fallet, är det många som inte kan ge ett direkt svar, de är inte helt medvetna om varför 
de är mer benägna att klicka på en annons på Instagram än på Tinder.  En orsak några 
ger är att det helt enkelt är en vanesak, Instagram och Facebook har nuförtiden blivit 
mer och mer e-shopping vänliga som plattformar. Facebook har sin egen ”Facebook 
Marketplace” och Instagram har en hel flik på plattformen med endast annonser för 
produkter. Det blev därmed tydligt att respondenternas attityder till och upplevda 
trovärdigheten hos plattformen som helhet påverkar deras upplevda trovärdighet hos 
annonseringen som sker på plattformen i fråga.  

Tinder ses av respondenterna som en mindre seriös applikation, med ett mycket snävare 
användningssyfte jämfört med Facebook, Twitter eller Instagram. På de andra 
plattformarna kan man söka efter specifika intressen och följa varumärken. Dessutom är 
interaktion mellan varumärke och konsument möjligt på en helt annan nivå än på 
Tinder. Respondenterna har ett mycket snävare mål med användningen av Tinder, att 
träffa nya människor. Detta leder till att annonseringen känns mera malplacerad på 
Tinder än på de övriga plattformarna, och denna malplacering leder till en negativ 
reaktion som påverkar bland annat trovärdigheten hos annonseringen. Tinder är även 
en applikation som respondenterna medger att kan vara väldigt privat eller generande. 
Till den mån att de kan känna skam som användare av applikationen. Denna attityd till 
användningen av plattformen förs sedan över till annonseringen de stöter på, vilket 
återigen försämrar den upplevda trovärdigheten.  

Att de har varit en första reaktionen att det är...nå inte smaklöst, men kanske någonting åt det 
hållet […] (Respondent 09) 
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Jag tror att  jag e så...att på något sätt har ja såhär attitydproblem med att Tinder ska annonsera 
åt mig, att de går inte, att här drar vi på nåt sätt gränsen nu. Och sen basically dom går int o ta 
seriöst liksom. (Respondent 05) 

 

Detta innebär att även om exakt likadana annonser skulle förkomma på Instagram, 
Facebook och Tinder, skulle respondenterna vara mer benägna att klicka vidare på 
annonsen på antingen Facebook eller Instagram, av orsaken att deras upplevda 
trovärdighet till de plattformarna är bättre jämfört med Tinder. Detta i kombination med 
att respondenterna är mycket mera vana med att handla via Instagram och Facebook. 
Dessa plattformar har även utvecklat sina format av annonsering för att göra det så 
integrerat i applikationen som möjligt, vilket ger annonserna mer trovärdighet. Tinder 
har halkat efter på denna front och har dessutom mer begränsade möjlighet att integrera 
annonsering plattformens kärninnehåll. Detta gör att annonserna på Tinder till en större 
grad sticker ut ur plattformens övriga innehåll och får en större känsla att vara 
malplacerad och ”stickande i ögonen”. Detta är sådant som respondenterna nämnt i 
förbifarten då de diskuterat övriga dimensioner kring annonseringen på Tinder, utan att 
inse att deras trovärdighet till annonseringen påverkats av detta. Även för trovärdigheten 
har den upplevda irrelevansen av Tinders annonsering en negativ påverkan. Att 
respondenterna bemöts av annonser som känns slumpmässigt valda och inte alls 
lämpliga för dem eller för plattformens användning leder till en lägre grad av 
trovärdighet emot annonseringen, och även plattformen som helhet.  

Och dom är ganska liksom, om vi ska säga det om man jämför till exempel Tinder och Instagram, 
så är det väldigt mycket mindre, liksom effort satt på Tinder än på Instagram, känns det som. 
(Respondent 10) 

Men nog kan jag på det sättet sen samtidigt tänka eller på något vis att det...också kan bli lite 
spammig fiilis av att de. Att dom lite...int nu desperat men så där...försöker också via Tinder 
komma åt en. (Respondent 08) 

 

Men respondenterna menar ändå att de, för det mesta, fann annonseringen på Tinder 
att vara trovärdig. De ovannämnda faktorerna har därmed inte en så stor betydelse på 
trovärdigheten, men tillräckligt stor för att respondenterna mycket hellre väljer att klicka 
på annonseringen på andra plattformar, inte på Tinder. Om Tinder skulle utveckla sitt 
format av annonsering och göra det en större del av plattformen, och samtidigt höja på 
annonsernas kvalitet och relevans, skulle skillnaderna i den upplevda trovärdigheten 
mellan de sociala plattformarna säkerligen minska för konsumenterna.  
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4.2.5 Upplevd personifiering 

För den sista bakomliggande faktorn i avhandlingens modell för konsumenternas 
attityder till annonsering på Tinder; upplevd personifiering, är fallet väldigt lika som för 
den första faktorn, underhållning. Respondenterna finner enhetligt att annonserna på 
Tinder inte är personifierade till dem eller deras intresse.  Att så är fallet blir omedelbart 
uppenbart då man analyserar datat från respondenternas intervjuer. Annonseringens 
irrelevans för respondenterna tas upp vid nästan varje punkt, och nästan hela tiden som 
en negativ aspekt av annonseringen på Tinder. Detta kan ses i kommentarer om 
annonseringen som, till exempel:  ”random”, ”konstig” eller ” jag upplever inte att jag är 
rätta kunden för det”.  

Respondenterna medgav att det inte alltid behöver vara väldigt specifika annonser för 
just dem för att de ska uppleva att en annons är relevant för dem. Men de fann även att 
annonseringen på Tinder var irrelevant, och på det sättet inte heller personifierat, för 
plattformen i sig. De upplevde det som totalt irrelevant för dem att få annonsering för 
matbutiker eller trädgårdsredskap på Tinder. Detta ledde till sämre attityder till 
annonserna och påverkade även de andra bakomliggande faktorerna för attityder till 
annonsering. Här igen togs Tinders mer specifika och snäva användningssyfte upp. Till 
skillnad från andra sociala medier, där man kan bläddra sig omkring från ämne till ämne, 
vare sig det är mode, matlagning, sport eller popkultur, är Tinders användningssyfte så 
specifikt, att mycket av annonseringen som respondenterna exponerades till kändes som 
irrelevant för deras syfte på plattformen, och för plattformen överlag.  

Jag läser inte till exempel noga vad det är för någonting. Det känns ändå alltid...eller ska vi säga 
oftast åtminstone helt irrelevant för mig. (Respondent 03) 

[…] det jag kanske har märkt av är att jag tycker inte att de är lika vinklade som säg om du är på 
någon internetsida ofta där så då kopplar dom ihop att va ha du titta på senast. Till exempel har 
jag varit inne och tittat på bikinis, så då är det bara bikinis som finns där. Det har jag inte märkt 
av med Tinder att de liksom...där finns det lite vad som helst och ingenting som kopplas riktigt till 
vad jag har tittat och liksom och sökt efter tidigare. (Respondent 02) 

 

Respondenterna upplevde alla också att personifieringen, och därmed relevansen, hade 
lyckats klart bättre på andra plattformar, så som Instagram och Facebook. Även om de 
inte upplevde att all annonsering på de övriga plattformarna var relevant för dem, ansåg 
de ändå att de stötte på betydligt fler relevanta, och tydligt riktade, annonser på dessa 
plattformar än på Tinder. Skillnaden i relevans mellan t.ex. Facebook och Tinder var 
någonting som respondenterna hade svårt att förstå orsaken till, då de ansåg att Tinder 
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säkerligen bör ha tillgång till en liknande mängd av deras beteendedata online för att 
kunna bättre rikta sina annonser på plattformen.  

Men jag tycker att…eller va ja nu sett av dem så tycker jag de är int liksom riktigt lika så där, 
riktade. Specifikt, liksom, till vad man ha sökt någonstans. Att jag skippar nog över dom ganska 
snabbt för, jag vet int […] (Respondent 07)  

Jaa, och...kanske int, de behöver inte vara liksom riktad marknadsföring sådär per se att man 
förstår konsumentbeteende men, utan mera att man förstår kärninnehållet i produkten. Att det e 
liksom speciellt det att man ska träffa nya människor okej nå hur kan vi marknadsföra att vi träffar 
mera människor? (Respondent 01) 

 

Här igen gjorde de bredare användningssyftena av de övriga sociala plattformarna att 
respondenterna upplevde att annonseringen var mer relevant, då de kunde falla i linje 
med innehållet på och syftet av plattformen bättre. Motvikten till de mer riktade 
annonserna på t.ex. Instagram var att respondenterna kände att deras integritet kränkts 
mera på den plattformen än på Tinder. Att få. Väldigt specifikt riktade annonser var 
någonting som respondenterna tyckte att kunde vara obehagligt, men medgav även att 
det har blivit ett så vanligt fenomen att de till en viss mån vant sig med det, och till och 
med förväntar sig det nuförtiden. För respondenterna tycks fördelarna med 
personifiering dock vara större än nackdelarna, då relevansen tycks spela en så pass stor 
roll för deras attityder till annonsering.  

[…] jag tycker det är mycket” kivogare” att det är, liksom… Jag delar mycket hellre med av min 
sådär ”search history” eller vad jag har liksom gjort för tidigare köp, så den vet mina preferenser, 
liksom. (Respondent 08) 

Jag sku säga just att också med underhållande reklamer, så det är sådana som jag kanske tittar 
längre på, men jag går inte in på dom i alla fall utan att jag kan uppskatta dem. Sen sådana som är 
en match så då bryr jag mig kanske inte så mycket om reklamen, utan mer om produkten. 
(Respondent 02) 

 

Att personifieringen och den följande relevansen är betydande för respondenternas 
attityder till annonseringen på Tinder har blivit tydligt. Det syns särskilt mycket då man 
analyserar de andra bakomliggande faktorerna och undersöker hur personifieringen 
påverkat dem. Den upplevda irrelevansen hos annonseringen på Tinder påverkar 
respondenternas upplevda underhållning. Att se irrelevanta annonser gör att man genast 
tappar intresse för dem, och hindrar därmed att få någon underhållning av dem. Samma 
gäller för den upplevda irritationen. Att respondenterna nästan exklusivt exponerades 
till annonser som de inte fann relevanta ökade deras irritation till annonserna i fråga, 
och även annonseringen överlag. Informativiteten påverkades då irrelevanta annonser 
inte väcker någon uppmärksamhet för respondenterna, vilket i tur leder till en snabb 



49 
  

vänstersvepning för att bli av med annonsen. Irrelevansen ökar därmed den aktiva 
ignoreringen av annonser på Tinder. Även för annonseringens trovärdighet spelar 
personifieringen en roll. En av de viktigaste faktorerna för trovärdighet för 
respondenterna var om annonseringen gjordes av ett från tidigare bekant företag. Att då 
inte rikta annonseringen så att respondenterna fick annonser från företag som de redan 
är bekanta med, eller till och med har handlat tidigare från, leder till en mindre upplevd 
trovärdighet. Istället kändes annonseringen slumpmässig och respondenterna kunde 
inte förstå varför de fick just denna annons på Tinder.  

Med tanke på allt detta kunde man tro att respondenterna även enhetligt ville se mer 
personifiering på Tinder. Men så klart var inte fallet. Respondenterna höll med om att 
mer relevanta annonser skulle vara väldigt bra för deras attityder till annonseringen på 
Tinder. Men samtidigt fann de en liten glädje i att Tinder, som en plattform, inte verkade 
veta lika mycket om dem eller ha tillgång till deras privata data som Facebook eller 
Instagram. Vissa av respondenterna menade sig vara villiga att ge upp mer av sin privata 
data för att få mer riktade och relevanta annonser på Tinder. Medan andra var emot idén. 
Deras motivering för detta var att de ändå inte, till samma grad som på t.ex. Instagram, 
använde Tinder för att handla online. Då ansåg de att de lika bra kunde fortsätta komma 
lika irrelevanta reklamer till dem på plattformen, utan att det skulle påverka deras 
användning av applikationen.  

Vissa av respondenterna efterlyste någon form av mellanting av de två extrema polerna. 
Att Tinder istället för att rikta sina reklamer baserat på användarnas beteende eller 
personliga data, skulle satsa på att göra annonseringen mer relevant till specifikt Tinder. 
Detta kunde ske på olika sätt, att personifiera annonseringen på basis av de intressen 
som man har listade i sin profil var ett exempel. Ett exempel annat var att annonsörerna 
på Tinder skulle vinkla sina annonser för att falla in i linje med Tinders 
användningssyfte. Detta kunde ta formen av t.ex. ett klädföretag som sätter en annons 
på Tinder med texten: ”Piffa upp dig inför din nästa dejt”, eller liknande. Detta menade 
respondenterna att genast skulle kännas mer relevant, och att det även skulle öka på 
underhållningsvärdet i annonsen, då den skulle vara mer självmedveten och med 
”glimten i ögat”. 
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4.3 Sammanfattning 

Resultaten av denna studie visar att respondenterna överlag har negativa eller neutrala 
attityder till annonseringen på Tinder. Detta verkar först vara väldigt jämförbart med 
annonseringsattityderna på de övriga sociala plattformarna. Men då man analyserar 
faktorerna enskilt upptäcker man att attityderna till annonseringen på Tinder är mer 
negativa än på andra sociala plattformar, som till exempel Facebook och Instagram. 
Detta beror mycket på att respondenterna upplever att annonseringen på Tinder varken 
är underhållande eller relevant för dem. Respondenterna finner att annonseringen på de 
övriga plattformarna är bättre riktade till dem och av en högre kvalitet. Underhållningen 
och personifieringen påverkar sedan starkt de andra bakomliggande faktorerna. Så som 
ökad upplevd irritation och sämre informativitet. Irrelevanta annonser ökar irritationen 
till annonseringen, och lägre kvalitet på annonsen försämrar informativiteten. 

Även Tinders unika format av annonsering påverkar dessa faktorer. För informativiteten 
är formatet på annonseringen en nackdel, då det finns en så begränsad yta att placera 
information om produkten/tjänsten på Tinder. För irritationen är formatet på Tinders 
annonsering dock en fördel. Detta beror på att formatet på annonseringen är det samma 
som för det övriga innehållet, och går lätt att undvika och aktivt ignorera. Formatet av 
Tinders annonsering ses även som en nackdel i och med att det ofta leder till otydliga 
annonser, som upplevs vara svårlästa, av låg kvalitet och billiga. Tinders väldigt specifika 
användningssyfte har även en stor påverkan på faktorerna. Det snäva användningssyftet, 
att träffa människor, gör att respondenterna ofta finner annonserna på Tinder 
irrelevanta och malplacerade. Tabell 4 på följande sida ger en överblick av de enskilda 
faktorerna och rollen de spelat för respondenternas attityder till annonseringen på 
Tinder.  
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Faktor Sammanfattning   

Underhållning 

Tinders annonsering upplevs inte vara underhållande.  

Potentialen för underhållande annonser existerar och mer självmedvetenhet 
efterlyses.  

Detta påverkar respondenternas attityder till annonseringen på Tinder negativt.  

Informativitet 

Tinders annonser märks väldigt lätt, men ofta får respondenterna inte tillräcklig 
information ifrån dem.  

Informativiteten hos annonserna på Tinder verkar inte vara av särskild stor vikt 
för respondenterna.  

Informativiteten bidrar både till positiva och negativa attityder till 
annonseringarna på Tinder.  

Irritation 

Den upplevda irritationen kring annonseringen på Tinder var för det mesta väldigt 
mild.  

Irritationen som uppstod på grund av annonseringen ledde till negativa attityder 
till annonseringen, även om dessa inte var särskilt starka.  

Trovärdighet 

Trovärdigheten hos annonserna på Tinder uppges inte vara av betydelses för 
respondenterna. Men de uppvisar indirekt en lägre tillit till annonserna på Tinder 
än på övriga sociala kanaler.  

Att Tinder som en plattform har lägre trovärdighet i respondenternas ögon leder 
till en lägre upplevd trovärdighet till annonseringen. Därmed bildas även negativa 
attityder till annonseringen på Tinder.  

Personifiering 

Irrelevansen och den misslyckade personifieringen var den viktigaste faktorn 
bakom respondenternas attityder till annonseringen på Tinder. Dessa attityder var 
tydligt negativa.  

Avsaknaden av personifiering ledde till ökad irritation, mindre 
underhållningsvärde och sämre trovärdighet. Det vill säga att nästan alla andra 
faktorer påverkades av denna faktor på ett negativt sätt. 

Tabell 4 Sammanfattning av resultaten 
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5 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer denna studies resultat sättas i kontext med den existerande teorin 
om konsumenters attityder till annonsering. Som jämförelse kommer de observerade 
attityderna till annonsering på övriga sociala medier användas. Resultatet kommer även 
att användas för att diskutera praktiska implikationer för marknadsföringspraktiker som 
placerar eller planerar att placera annonser på Tinder. Till sist kommer denna studies 
avgränsningar att diskuteras och förslag till fortsätt forskning kommer ges.  

5.1 Teoretiska implikationer 

Då man först jämför denna avhandlings resultat till den tidigare forskningen som gjorts 
kring annonseringsattityder, verkar resultaten ganska lika. De allmänna attityderna till 
annonseringen på Tinder var antingen neutrala eller negativa. Detta är jämförbart med 
den största delen av tidigare forskning som gjorts om annonseringen på övriga 
plattformar. Detta ser vi i, bland annat, Aydın (2016), där endast 10% av respondenterna 
hade positiva attityder till annonseringen på Facebook. Bannister (2013) fann också att 
majoriteten av respondenternas attityder till annonsering på Facebook att vara antingen 
neutrala eller negativa. Även Jung et al. (2016) som undersökte attityderna till 
annonsering på Facebook observerade allmänt negativa attityder i sin studie.  

Att de allmänna attityderna mellan dessa två plattformar inte skiljer sig särskilt mycket 
är kanske föga förvånande, då Tinder och Facebook sedan länge samarbetat vad gäller 
annonseringen på plattformarna. Tinders annonsering sköttes en tid helt och hållet via 
Facebooks Ad-Network. Nuförtiden kan man även placera annonser på Tinder via 
Google Ads, men bandet mellan Tinder och Facebook är fortfarande starkt. Men när man 
sedan undersöker innehållet på de två plattformarna noggrannare, blir det väldigt snabbt 
tydligt att mycket skiljer sig på den fronten. Kärninnehållet på de två plattformarna och 
användningssyftet skiljer sig helt och hållet. Också själva annonseringen skiljer sig från 
varandra, där användare kan få helt annorlunda annonsering på de olika plattformarna.  

Trots skillnaderna mellan Tinder och de övriga sociala medierna vad gäller innehåll och 
annonser, är de observerade attityderna till annonseringen på de olika plattformarna rätt 
så lika. Denna likhet har även setts på andra plattformar, likt Instagram och Twitter.  
Detta kan ses i Gaber et al. (2019) och Murillo et al. (2016) där de allmänna attityderna 
var liknande och majoriteten av de signifikanta faktorerna var samma i de två olika 
studierna. Även i Kelly et al. (2010) diskuteras annonsering och undvikande av annonser 
på olika plattformar på ett väldigt jämförbart sätt. Att Tinder då inte drastiskt skiljer sig 
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från de övriga plattformarna är förväntat. Det tycks nämligen finnas en allmän attityd 
till annonsering i dagens samhälle, vilken är oberoende av plattformen. Man kan 
spekulera över hur och när denna attityd kommer att skiftas. Kommer konsumenternas 
attityder bli mer negativa ju mer personifierade annonserna blir? Eller kommer 
allmänheten att acceptera att annonsering är en del av deras vardag, och därmed få en 
mer neutral syn på fenomenet? Eller kommer kanske de mer personifierade annonserna 
lyckas bringa ett tillräckligt mervärde åt konsumenterna att en positiv attityd kommer 
att formas? Vad som än sker, verkar resultaten från denna avhandling och den 
existerande forskningen visa att de allmänna attityderna till annonsering i samhället 
gäller oberoende av plattformen, just nu är dessa attityder negativa.  

Då vi sedan går ifrån de allmänna attityderna och djupare in på de plattformsspecifika 
faktorerna kring annonseringsattityderna, uppenbarar sig skillnaderna dock emellan 
plattformarna. Dessa skillnader manifesterar sig i de enskilda faktorerna bakom 
attityderna till annonseringen. Till exempel observerades en större avsaknad av 
underhållning hos annonseringen på Tinder i jämförelse med Facebook eller Instagram. 
Dessa skillnader har även upptäckts i den existerande teorin, där olika faktorer spelat 
olika stora roller för attityderna till den plattformens annonsering. Ifrån denna 
avhandlings resultat kan man se att de två viktigaste faktorerna för respondenternas 
attityder till annonsering på Tinder var underhållning och personifiering. Detta på grund 
av att dessa två faktorer bidrog till de starkaste negativa attityderna till annonseringen 
på Tinder, och påverkade även de övriga faktorerna på ett negativt sätt. Ett väldigt 
intressant resultat i och med att ena faktorn (underhållning) faller helt i linje med den 
tidigare forskningen, och den andra (personifiering) är väldigt motstridig gentemot 
tidigare resultat.  

Underhållningsfaktorn har visats vara av signifikant betydelse för konsumenters 
attityder till social medie-annonsering i de flesta studier som gjorts kring ämnet.  Detta 
ser man i till exempel: Zha et al. (2015), Redondo & Aznar (2018), och Burns & Lutz 
(2006). Detta resultat är föga förvånande då Ducoffe (1996) listar underhällningsfaktorn 
som den viktigaste i sin modell, där underhållningen påverkar både annonseringsvärdet 
och attityderna till annonseringen. Avsaknaden av underhållning spelade tydligt en stor 
roll för respondenterna i denna avhandling. Detta kunde ses genom respondenternas 
beskrivning av en bra Tinderannons, vilket nästan alltid inkluderade någon form av 
humor eller glimt i ögat för att vara mer passlig för Tinder som en plattform. Om 
någonting, kan man argumentera för att underhållningen hos annonser på Tinder är 
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viktigare än på de övriga plattformarna. Detta argumenteras för med respondenternas 
kommentarer om att Tinder är en plattform de inte kan ta för seriöst och faktum att 
användningssyftet på Tinder är så snävt. Respondenterna var mer villiga att ta emot mer 
informativa, och mindre underhållande annonser på övriga plattformar så som Facebook 
eller Instagram, eftersom deras användningssyfte för de plattformarna tillät dem att i 
egen takt ta in information och självständigt söka efter information om produkter eller 
tjänster.  

Vad gäller personifiering är det svårt att jämföra med den existerande forskningen, då 
de flesta som undersökt annonseringsattityder inte använt sig av personifiering som en 
faktor. Det är endast Gaber et al. (2019) som direkt använde sig av denna faktor i sin 
modell då de undersökte konsumenternas attityder till annonseringen på Instagram. Vad 
Gaber et al. (2019) fann var dock att personifieringen inte var en signifikant faktor bakom 
konsumenternas annonseringsattityder. Detta motstrider sig helt och hållet med 
resultaten från denna avhandling, där personifieringen tillsammans med 
underhållningen var den viktigaste faktorn för respondenternas attityder till 
annonseringen på Tinder. Gaber et al. (2019) skriver själva att de var förvånade över sitt 
resultat i sin studie, vilket är förståeligt då otaliga studier (till exempel: Zhu & Chang 
2016; Jung 2017; De Keyzer et al. 2015) kring personifierings-intergritetsparadoxen 
gjorts som visar att relevansen/personifieringen hos en annons spelar en signifikant roll 
för att lätta på de negativa attityderna som medbringas av påträngdheten hos 
personifierade annonser. På Facebook har ett liknande resultat till denna avhandling 
observerats av Jung et al. (2016) där mindre riktade annonser upplevdes vara mindre 
informativa och mer irriterande än de beteenderiktade annonserna på plattformen.  

Det blev omedelbart klart i denna studie att irrelevansen hos annonserna på Tinder hade 
en märkbar negativ effekt på respondenternas annonseringsattityder. Skillnaderna i 
denna studies resultat i jämförelse med resultaten i Gaber et al. (2019) kan bero på hur 
respondenterna upplever relevans i jämförelse med hur de upplever irrelevans. 
Instagram har lyckats väldigt väl med sina riktade annonser, och går en fin balansgång 
mellan irrelevans och de alltför riktade annonsernas obekvämlighet. Att konsumenter 
inte aktivt tänker på att annonserna är relevanta för dem kan vara den perfekta mängden 
av personifiering, då de inte leder till att konsumenterna känner att annonsören har för 
mycket information om dem. Medan irrelevansen omedelbart sticker ut och irriterar 
användarna på Tinder.  
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För informativiteten kan man hitta motstridiga resultat i den existerande forskningen. 
Att informativiteten spelade en signifikant roll för annonseringsattityderna observerades 
i bland annat Firat (2019), Murillo (2017) och Gaber et al. (2019).  Dock fann Jung et al. 
(2016) att informativiteten ej var en signifikant faktor. Dessa någorlunda motstridiga 
resultat speglar denna avhandlings resultat rätt så väl. Där informativiteten spelade en 
större roll för vissa av respondenterna medan vissa andra inte ansåg att informativiteten 
hade större påverkan på deras attityder till annonseringen på Tinder. Orsaken till varför 
informativiteten inte spelar en lika stor roll på Tinder kan åter igen vara på grund av det 
fokuserade användningssyftet. När man använder Tinder gör man det aldrig för att finna 
information om en produkt eller tjänst, till skillnad från Instagram och Facebook där 
man kan söka efter särskilda brand eller företag för att få de senaste nyheterna ifrån dem. 
Därmed är förväntningarna på Tinder inte att få information från annonserna, medan 
dessa förväntningar kan leda till positiva eller negativa attityder på övriga plattformar, 
beroende på nivån av informativitet hos annonseringen. Tinders annonseringsformat är 
väldigt begränsat vad gäller information, det finns inte mycket plats för text eller fakta 
på ett enda kort, att därför satsa på att sälja en känsla eller väcka intresse var viktigare 
för respondenterna än att få mer produktspecifik information. Så länge annonsören och 
produkten var tillräckligt tydligt presenterade, behövdes inte mycket mer information.  

Likt faktorn för informativitet, var irritationen en faktor var betydelse upplevdes vara 
mindre signifikant i denna avhandling jämfört med resultaten från tidigare forskning. 
Ducoffe (1996), Burns & Lutz (2006) och Gaber et al. (2019) fann alla att irritationen 
spelade en signifikant roll för konsumenternas annonseringsattityder. I denna 
avhandling överskuggades irritationsfaktorn av avsaknaden av relevans hos annonserna, 
vilket i sig ökade på irritationen, men inte till den graden att irritationsfaktorn spelade 
en större roll för respondenterna i denna avhandling. Tinders annonseringsformat gör 
det väldigt lätt att aktivt ignorera annonserna, till en större grad än på t.ex. Facebook 
eller Instagram. Detta är troligen en av orsakerna varför irritationsfaktorn inte påverkat 
respondenternas attityder på Tinder till samma grad som på övriga plattformar. Även 
faktumet att man har möjligheten att betala för att bli av med annonserna på Tinder kan 
leda till att konsumenterna blir mindre irriterande på annonserna.  

Både Murillo (2017) och Firat (2019) hade observerat en större grad irritation hos män 
än kvinnor i sina studier, någonting som inte sågs lika tydligt i denna avhandlings 
resultat. I allmänhet kunde mera irritation observeras hos de manliga respondenterna, 
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men detta gick ofta hand i hand med faktumet att männen fått en större mängd 
annonsering på Tinder än kvinnorna.  

Trovärdigheten är en faktor som inte är inkluderad i Ducoffes (1996) ursprungliga 
modell om annonseringsvärde. Sedan Brackett & Carr (2001) lagt till trovärdigheten till 
modellen har flera studier visat att det är en signifikant faktor. Zha et al. (2015) fann att 
trovärdighetsfaktorn spelar en viktig roll för konsumenternas annonseringsattityder till 
onlineannonsering. De fann även att trovärdigheten emot annonsering är en överförbar 
faktor genom olika medier och plattformar, vilket är någonting som reflekteras i denna 
avhandlings resultat. Att trovärdigheten till Tinders annonsering starkt härstammar 
ifrån respondenternas upplevda trovärdighet emot Tinder som en plattform faller i linje 
med vad Zha et al. (2015) funnit. Trovärdigheten var en svår faktor att greppa i denna 
avhandling, där respondenternas svar är motstridiga till den existerande forskningen då 
de påstår att trovärdigheten inte spelar en stor roll för dem. Men då de beskriver sitt 
beteende på Tinder och övriga plattformar blir det tydligt att trovärdigheten påverkar 
deras attityder till applikationen, och därmed även till annonseringen därpå. Detta syns 
tydligast i faktumet att majoriteten av respondenterna i denna avhandling föredrar 
annonserna på andra plattformar än på Tinder, även ifall annonserna vore identiska. 
Detta motiverar dom med att förklara hur ovana de är med annonser på Tinder och att 
de känns mer malplacerade än på övriga sociala plattformar. Därmed kan man 
konstatera att trovärdigheten har en signifikant roll för bildandet av deras 
annonseringsattityder, vilket går hand i hand med tidigare forskning.  

Vad denna avhandling resultat även visar, vilket stöds av den tidigare forskningen, är att 
det existerar attitydskillnader mellan de sociala plattformarna. Attityderna till 
annonseringen på Tinder skiljer sig från attityderna till annonseringen på t.ex. Facebook. 
Detta trots att de allmänna attityderna till annonsering på ytan tycks likna varandra på 
båda plattformarna. En stor orsak till de olika attityderna mellan plattformarna är 
formatet på annonseringen. Detta återspeglar resultaten som Le & Vo (2017) och Jung 
et al. (2016) fann i sina studier, som visar att skillnader existerar mellan 
annonseringsformaten, oberoende av plattformen. Skillnader kunde ses mellan 
annonseringsformatet där attityderna till annonseringen var negativare om annonsen 
presenterades som en pop-up i jämförelse med som en in-line annons. Den största 
skiljande faktorn mellan plattformarna enligt respondenterna för denna avhandlings 
studie var dock plattformens användningssyfte. Något som inte tagits i beaktande i 
tidigare studier. Skillnaderna på användningssyften mellan Tinder och övriga sociala 
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medier är väldigt stor, och detta reflekteras i respondenternas attityder till plattformen 
och till annonseringen på plattformen. Skillnaderna i attityderna som orsakas av 
användningssättet syns i dessa resultat i formen av högre förväntningar på 
relevans/personifiering, mera plattformsmedvetna annonser som bidrar till mer 
underhållningsvärde, och ett mindre fokus på informativiteten hos annonseringen än på 
de andra plattformarna. Även om de allmänna attityderna på de sociala plattformarna 
är liknande varandra, har detta resultat visat att olika plattformar har olika 
sammansättningar av de bakomliggande faktorerna. För att förbättra attityderna till 
annonseringen på plattformen måste man beakta faktorerna som har störst betydelse för 
just den plattformen.  

5.2 Praktiska implikationer 

Marknadsförare som ämnar placera annonser på Tinder kan använda sig av denna 
avhandling resultat för att anpassa annonseringen enligt de kritiska faktorerna som 
observerats ha störst betydelse för konsumenternas annonseringsattityder. Det första 
som bör poängteras från detta resultat är att de sociala plattformarna är olika varandra, 
och detta bör reflekteras i annonseringen. Det krävs olika satsningar för att skapa en 
lyckad annons ämnad till Instagram än vad som krävs för en lyckad annons på Tinder. 
Detta beror på att annonseringsformatet och användningssyftet skiljer sig drastiskt 
mellan de olika plattformarna.  

Där annonseringen ofta misslyckas på Tinder är i formatet. Ofta blir det omedelbart klart 
att annonsen som visas på plattformen inte var skapad för Tinder, och formatet lider av 
bilder i fel proportioner och för lång text som inte syns på skärmen. Detta får annonserna 
att verka malplacerade och billiga, någonting som direkt påverkar konsumenternas 
attityder till annonseringen. Trovärdigheten till annonseringen lider mycket av annonser 
i fel format. Även irritationen ökar och informativiteten blir lägre då konsumenterna inte 
kan se vad som egentligen annonseras åt dem. Med välplanerade och professionellt 
ombrutna annonser ökar underhållningsvärdet hos en annons och även dess 
trovärdighet. Att annonsen är på Tinder bör inte verka vara en eftertanke från 
annonsören.  

Underhållning i annonserna är även någonting som fungerar väldigt bra på Tinder, till 
den graden att det nästan är nödvändigt att använda sig av humor eller självmedvetenhet 
då man annonserar på Tinder. Detta beror på Tinders användningssyfte och den 
nuvarande bilden som konsumenterna har kring plattformen. Denna studies 
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respondenter ansåg inte Tinder att vara en väldigt seriös applikation, och annonserna 
bör falla i linje med denna bild för att fungera effektivt på plattformen. Med 
självmedvetenhet och humor kan även mindre personligt relevanta och personifierade 
annonser anses vara relevanta, om de faller i linje med plattformens användningssyfte. 
Underhållning i annonseringen kommer även att minska på den upplevda irritationen 
kring annonseringen på Tinder.  

Att kunna presentera Tinders användare med relevanta annonser är det som kommer ha 
den största positiva effekten för deras annonseringsattityder. Med relevanta annonser 
ökar man underhållningsfaktorn, sänker irritationsfaktorn, och höjer trovärdigheten till 
annonseringen. Marknadsförare som vill annonsera på Tinder bör då satsa på att förstå 
demografin av Tinders användare och deras behov/önskemål då de använder 
applikationen. Om personspecifik eller beteenderiktade annonser inte är ett alternativ, 
bör man istället vinkla annonseringen man gör på Tinder enligt plattformens 
användningssyfte. Annonserna bör stödja eller underlätta syftet med applikationen i 
fråga. För Tinders del är detta att möta nya människor. Att kunna visa genom 
annonseringen hur ens produkt eller tjänst kan stödja användarens mål med 
applikationen kommer leda till mer positiva attityder till annonseringen på Tinder.  

Att genom annonseringen förmedla trovärdighet på Tinder kan vara svårt i praktiken, då 
denna avhandlings resultat visar att mycket av den upplevda trovärdigheten kommer 
ifrån konsumenternas upplevda trovärdighet till plattformen i sig. På grund av detta 
beror trovärdigheten mycket på hur Tinder i framtiden kommer att satsa på annonsering 
som en del av plattformen, och huruvida e-handel kommer att integreras mer och göras 
till en del av Tinders användningssyfte. Men som marknadsförare kan man förbättra på 
annonseringens trovärdighet genom att förbättra kvaliteten av annonser och bättre 
rikta/vinkla annonseringen för Tinder som en dejtingplattform. 

5.3 Studiens begränsningar 

Studien som gjorts för denna avhandling har några tydliga begränsningar som bör lyftas 
fram, och som i framtida liknande forskning kan tagas i beaktande.  

För det första bör den geografiska begränsningen diskuteras. Denna studie gjordes med 
ett väldigt homogent urval vad gäller geografisk plats. Alla av urvalets respondenter bor 
i huvudstadsregionen i Finland. Detta innebär att annonseringen de fått på Tinder är 
begränsat till denna geografiska zon. Skulle denna studie ha gjorts i t.ex. USA, skulle 
resultaten säkerligen se annorlunda ut. Detta skulle bero på både eventuella skillnader i 



59 
  

attityder till annonsering, attityder till Tinder som plattform och hurudana annonser 
som placeras på Tinder i USA. Att göra en likadan studie på en internationell skala skulle 
vara fascinerande att se för att jämföras med resultatet ifrån denna studie.  

Urvalets storlek är även en begränsning för denna studie. Tio stycken respondenter är 
fortfarande ett väldigt litet antal för att kunna dra generaliserade slutsatser om en 
demografi eller en befolkning. Det lilla urvalet i kombination med den geografiska 
begränsningen gör det svårt att kunna generalisera resultatet för ens Finland, då 
skillnader kan existera i olika delar av landet, och kulturen kring Tinder kan variera 
mellan finlandssvenskar och finsktalande invånare.  Detta gäller även för urvalets ålder, 
som låg inom spannet 21–27 år. Ett äldre urval kan leda till annorlunda resultat vad 
gäller deras attityder till annonseringen på en dejtingplattform som Tinder.  

En annan begränsning som är värd att nämna är faktumet att denna studie gjorts 
kvalitativt. Detta i kontrast med den överväldigande majoriteten av existerande 
forskning som gjorts med kvantitativa metoder. Den kvalitativa metodiken är i sig inte 
ett problem, men då man jämför resultaten från denna studie och med tidigare forskning 
är det bra att ta upp skillnaderna i metoder. Detta gjorde det svårt att exakt kunna 
jämföra resultaten då denna avhandlings resultat inte hade signifikanta värden för 
faktorerna likt de kvantitativa studierna. Slutsatserna som dragits och jämförelserna 
som gjorts kan då anses vara partiska och omedvetet manipulerade av författarens egna 
värderingar och förväntningar.  

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Då Tinder fortfarande är en väldigt ny plattform ur ett forskningsperspektiv, finns det 
otaligt med forskning av värde som kan göras kring plattformen.  

Den mest självklara studien som kan göras är en kvantitativ version av denna 
avhandlings studie. Att kunna utnyttja sig av kvantitativa metoder kan vara av stort värde 
för att jämföra resultatet med både denna studie och med de tidigare studierna av andra 
plattformar som gjorts med kvantitativ metodik. Som nämndes i begränsningarna, skulle 
även en identisk version av denna studie utföras i ett annat land för att jämföra resultaten 
mellan länder. En internationell studie kunde även vara av värde för att i ett papper 
kunna se direkta skillnader/likheter mellan länder och kulturer.  

Genom denna avhandlings studie har det blivit väldigt tydligt att Tinder är en svår 
plattform att annonsera på. På basis av de nådda resultaten kan man argumentera för 
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att vissa produkter/tjänster skulle fungera bättre på Tinder än andra produkter/tjänster, 
och eventuellt bättre på Tinder än på andra sociala medier. En studie som undersöker 
hurudana produkter eller tjänster som fungerar bäst på Tinder skulle vara intressant att 
se, och väldigt värdefullt för aktiva marknadsförare. 

Eftersom annonseringen på Tinder har ändrats så mycket inom de senaste fem åren, 
skulle det vara intressant att göra en liknande studie som denna om t.ex. fem år, det vill 
säga, år 2026. Att se och jämföra hur annonseringen på Tinder utvecklats och hur den 
allmänna attityden till Tinder som en plattform att annonsera på har utvecklats skulle 
vara fascinerande. Även jämförelsen mellan Tinder och de övriga sociala medierna, och 
kanske till och med en ny plattform, skulle vara intressant att se. Om Tinders annonser 
blir mer beteenderiktade i framtiden, skulle även det vara intressant att se hur integritet-
personifieringsparadoxen ser ut på Tinder.   
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BILAGA 1 INTERVJUGUIDE 

Inledande förklaring: 

 

Först och främst, tack för att du deltar i denna intervju för min magistersavhandling! 

 

Syftet med min avhandling är som sagt att undersöka konsumenternas attityder till 
annonseringen/reklamen som görs på Tinder. Så jag kommer ställa några frågor kring 
detta ämne och du får med helt fria ord besvara dem.  

Denna intervju kommer vara totalt anonym och kommer inte kunna läsas i sin helhet i 
min avhandling. Delar/citat av intervjun kommer användas för att beskriva 
intervjuernas resultat men även här kommer total anonymitet gälla. Vi kommer hålla 
frågorna fokuserade på annonseringen på Tinder och din användning av appen kommer 
inte tas upp. Om du känner dig obekväm att svara på någon som helst fråga eller vill 
stryka något du sade i ett senare skede är detta absolut okej.  
Jag har som sagt några på förhand skrivna frågor men denna intervju är ganska informell 
och en diskussion kring ämnet välkomnas.  

 
Har du några frågor kring detta innan vi sätter igång?  

 

Allmänna frågor 

 

1. Vad tycker du om annonsering överlag? 

 - Gäller detta även för onlineannonsering? 

 -Och annonsering på Sociala medier? 

 

2. Vad tycker du om annonseringen på Tinder i allmänhet? 

 -positiva/negativa aspekter 

 -är dessa aspekter unika till annonseringen på Tinder? 

 

3. Vad tycker du om Tinder som en plattform att annonsera på 

 -Skiljer det sig från övrig some-annonsering? 
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4. Hurudana annonser brukar du få på Tinder? 
  -Kan du nämna någon specifik annons som reagerat särskilt starkt på eller lagt 
märke till? 
-Om inte, varför tror du att du inte kan nämna någon? 

-Varför just den annonsen? 

 

5. Hur mycket annonsering ser du på Tinder i genomsnitt då du använder 
appen? 

 -Är detta en lämplig mängd enligt dig?  

 

6. Man kan ju betala för att bli av med annonserna på Tinder, är detta 
någonting som du någonsin övervägt?  

 

Underhållning 

 

7. Tycker du att annonserna på Tinder är underhållande?  

NEJ 

-Vad skulle göra en tinder-annons mer underhållande för dig? 

JA 

-Varför är de underhållande? 

-Hur förhåller det sig till tinder-plattformen? 

---------------------- 

-Jämfört med andra plattformar?  

-Är det annonsen som inte är underhållande eller plattformen som inte är passlig? 

 

Informativitet 

 

8. Har du någonsin klickat på en annons på Tinder av avsikt för att få reda 
på mera om produkten/tjänsten?  

JA 
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-Vad var det för produkt/tjänst? 

-Vad fick dig att klicka på annonsen? 

NEJ 

-Varför inte? 

-Skiljer sig detta från andra sociala medier? 

 

9. Brukar du registrera/lägga märke till vad som annonseras till dig på 
Tinder? 

JA 

-Vad är det vanligaste som du får annonser för? 

-Får du en klar bild av vad som annonseras utan att klicka vidare? 

NEJ 

-Varför tror du att du inte gör det? 

-Skulle du säga att du aktivt ignorerar annonserna på Tinder?  

-Vad skulle göra annonserna på Tinder mer informativa? 

 

Irritation 

10. Blir du ofta irriterad av annonserna på Tinder? 

-varför/varför inte? 

 

11. Har du någonsin klickat på en annons på Tinder av misstag och förts till   
annonsörens sida? 

JA 

-Hur upplevde du det? 

NEJ 

-Försöker du aktivt att undvika att trycka på annonserna? 

 

12. Vad tycker du om variationen av annonser som du stöter på när du 
använder Tinder? 
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13. Vad tycker du om sättet som Tinder placerar sina annonser? Mitt på 
skärmen istället för en ny profil.  

-Detta i jämförelse med annonser på t.ex. Facebook och Instagram, där annonsen 
försöker likna ”vanlig content” och smälta in i din feed? 

-Bryter annonserna ens njutning av användningen av Tinder då de helt blockerar 
skärmen? 

 

Trovärdighet 

14. Vad tycker du om företagen som väljer att annonsera på Tinder? 

 

15. Hur är det med produkten som marknadsförs på Tinder?  

-Vad om produkten istället hade annonserats på Instagram eller Facebook? 

 

16. Är annonserna på Tinder trovärdiga? 

-varför/varför inte? 

Hur kunde de bli mer trovärdiga? 

 

Personifiering 

17.Tycker du att annonseringen på Tinder är relevant för dig i allmänhet? 

-Skiljer sig detta från andra sociala medier?  

 

18. Har du upplevt att en annons på Tinder varit specifikt riktad till dig på 
basis av ditt beteende online? (till exempel att du skulle googlat efter skor 
och sedan fått en annons för skor på Tinder?)   

 

19. Borde tinderreklamer vara mer riktade till dig?  

-Vad skulle göra Tinderannonser mer relevanta för dig? 
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Avslutande ord: 

Innan vi avslutar, har du någonting du vill tillägga till det vi redan diskuterat? 

Om inte, så tackar jag dig åter igen för att du ställde upp! Och om du får några som helst 
frågor i efterhand kan du kontakta mig gällande dem. Tack! 

 

 


