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SAMMANFATTNING 

Titel: ” Man kan inte springa ifrån ödet och inte annonserna ”- En kvalitativ 

fokusgruppsstudie i hur konsumenter uppfattar värdet av annonser på sociala medier 

 

Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi 
 

Författare: Bente Juel 

 

Handledare: Jonas Kågström 

 

Datum: 2019-september 

 

Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur konsumenter uppfattar 

värdet av annonser på sociala medier utifrån ett antal nyckelfaktorer.  

 

Metod: I studien har kvalitativ arbetsmetod använts. Data har samlats in genom 

fokusgruppsintervjuer, analyserats genom transkribering, kodning och 

viktningsfaktorer och redovisats i löpande text med koppling till redan genomförd 

forskning. Respondenterna använder Facebook, är 50 år eller äldre och har olika 

kulturella bakgrunder. 

 

Resultat & slutsats: Det finns kulturella skillnader i konsumenters uppfattning av 

annonsvärde på sociala medier. Informationsvärde, underhållningsvärde, 

trovärdighetsvärde, interaktivitetsvärde, förköpsmotivation och social påverkan 

påverkar annonsvärdet positivt. Irritationsvärde påverkar negativt. Företag bör göra 

informativa, underhållande och trovärdiga annonser. 

 

Examensarbetets bidrag: Studien ger värdefulla insikter för marknadsförare och 

forskare i hur faktorerna undersökta i studien påverkar konsumenters uppfattningar av 

annonsvärde på sociala medier. Förståelsen för hur konsumenter uppfattar värdet av 

annonser på sociala medier och Facebook ökar. Studien ger företag insikter i hur de ska 

utforma sina annonser på sociala medier för att konsumenter ska uppfatta dem som 

värdefulla.   

 

Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör, utgående från faktorerna i studien, 

undersöka hur olika åldrar och kön men samma kulturella bakgrund, påverkar hur 

konsumenter uppfattar annonsvärdet på sociala medier. Även studier av om det finns 

kulturella skillnader i påverkan av faktorerna i denna studie mellan respondenter av 

samma kön och ålder med olika kulturella bakgrunder är intressant i vidare forskning. 

 

Nyckelord: ”consumer attitudes”, ”consumer value”, ”ads on Facebook”, ”social 

network advertising” och ”Facebook advertising” 

  



 

 

 

ABSTRACT 

Title:” One cannot run away from the destiny and not from the ads”- A qualitative 

focus group study in how consumers perceive the value of ads on social media” 

 

Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business 

Administration  

 

Author: Bente Juel 

 

Supervisor: Jonas Kågström  

 

Date: 2019-September 

 

Aim: The aim of the study is to gain a better understanding of how consumers 

perceive the value of ads on social media based on a number of key factors.  

 

Method: The study has implemented qualitative method. Data has been collected 

using focus-group interviews, analyzed with transcription, coding and weighting 

factors and been presented in text with connection to existing research. The 

respondents use Facebook, are 50 years or older and have different cultural 

backgrounds. 

 

Result & Conclusions: There are cultural differences in how consumer perceive the 

value of ads on social media. Information value, entertainment value, credibility value, 

interactivity value, pre-purchase motivation and social influence affect the value of the 

ads positive.  Irritation value affects the value of the ads negative. Companies need to 

make informative, entertaining and credibly ads.   

 

Contribution of the thesis: The study gives valuable insights for marketers and 

researchers in how the studied factors affect how consumers perceive the value of ads 

on social media. The gaining of understanding how consumers perceive the value of ads 

on social media and Facebook increases. The study gives companies insights in how to 

create their ads on social media so consumers perceive the ads as valuable.   

  

Suggestions for future research: Future research should, based on the factors in this 

study, investigate how different ages and different genders but the same cultural 

backgrounds, affect how consumers perceive the value of ads on social media. Even 

studies if there are cultural differences in the impact of the factors in this study between 

respondents of the same gender and age with different cultural backgrounds are 

interesting in future research.  

 

Key words: ”consumer attitudes”, ”consumer value”, ”ads on Facebook”, ”social 

network advertising” and ”Facebook advertising”   
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1 Inledning 
 

Medlemskap på sociala nätverk online har ökat och tillväxten av sociala nätverk har 

skapat en värld full av samarbete och kommunikation där mer än en miljard människor 

världen över deltar (Cheung, Chiu & Lee, 2011, s. 1337). Annonsering på sociala 

medier är en av de nyaste formerna av annonsering, ämnet har fått mycket 

uppmärksamhet och annonsering på internet och sociala medier är ett snabbväxande 

område (Hadija, Barnes & Hair, 2012, s. 20).  

 

Användning av internet och sociala medier har blivit en del av många människors 

dagliga liv (Stephen, 2016, s. 17; Deraz, 2019, s. 13; Ramsaran- Fowdar & Fowdar, 

2013, s. 73; Todor, 2016, s. 51). Det innebär att människor utsätter sig alltmer för 

sociala medier och marknadsföringen äger idag till stor del rum på sociala medier och 

kommer i framtiden till stor del också att äga rum på sociala medier (Deraz, 2019, s. 13; 

Stephen, 2016, s. 17; Constantinides, 2014, s. 41; Saravanakumar & Lakshmi, 2012, s. 

4445). 

 

Lenhart, Madden, Macgill och Smith (2007, s. 5) beskriver sociala nätverk som platser 

där användare kan skapa personliga profiler och samverka med andra människor för att 

skapa personliga nätverk. Sociala nätverk gör det möjligt för personer att kommunicera 

med hundratals eller tusentals andra människor om produkter och företag som 

producerar dessa produkter och sociala medier gör det även möjligt för företag att 

kommunicera med kunder och stärka band mellan företag och kunder (Mangold & 

Faulds, 2009, s. 357). 

 

Internet och digital teknik har förändrat marknadsföringen till att bli interaktiv och 

konsumentutformad (Wymbs, 2011, s. 93). Både Lagrosen och Josefsson (2011, s. 332) 

och Saravanakumar och Lakshmi (2012, s. 4444) anger att marknadsföring via sociala 

medier bygger på interaktion mellan företag och konsumenter och konsumenter 

emellan.  

 

Sociala medier har spridit sig snabbt de senaste åren och påverkat marknadsföringen 

(Galati, Crescimanno, Tinervia & Fagnani, 2017, s. 40; Saravanakumar & Lakshmi, 

2012, s. 4444; Ramsaran-Fowdar & Fowdar, 2013, s. 73). Todor (2016, ss. 55–56) 
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skriver att det inte är någon tvekan om att vi lever i en digital tidsålder och att 

användningen av internet har ökat och fortfarande ökar. Enligt Hanna, Rohm och 

Crittenden (2011, s. 265) är dagens konsumenter inte längre passiva mottagare av 

företagens marknadsföring. Dagens konsumenter är istället deltagande i sociala medier 

genom att dela, skapa och diskutera innehållet (Kietzmann, Hermkens, McCarthy & 

Silvestre, 2011, s. 241; Saravanakumar & Lakshmi, 2012, s. 4444). 

Facebook är en perfekt plattform för annonsering (Tran, 2017, s. 230). Facebook är ett 

av de mest populära sociala medierna (Saravanakumar & Lakshmi, 2012, s. 4451). 

 

1.1 Problemformulering 

 
Enligt Deraz (2019, s. 13) finns det lite kunskap om konsumenters bedömning av värdet 

av annonser på sociala nätverk. Hadija m fl. (2012, s. 22) anger att det finns inadekvat 

med litteratur inom forskningsområdet och att ett av de viktigaste sätten att förstå 

användare och deras uppfattningar är att studera deras attityder, men det är inte enkelt 

att förklara konsumenters positiva eller negativa attityder gentemot reklamannonsering 

då det kan bero på variabler såsom kultur.  

 

Enligt Hadija m fl. (2012, s. 22) är det i dagens digitala tidsålder svårt att synas då 

reklamannonsering på internet inte är det enda fokus som konsumenter har då varje 

webbsida är fylld med mycket olika innehåll, som konkurrerar om konsumentens 

uppmärksamhet. Enligt Hofacker och Belanche (2016, s. 73) använder konsumenter 

sociala medier alltmer för konsumentrelaterade uppgifter, som att klaga på ett 

varumärke eller dela upplevelser av genomförda köp.  

 

Forskare har inte genomfört en djupanalys för att undersöka hur konsumenter uppfattar 

värdet av annonser på sociala nätverk och förklaringar till deras bedömningar och det 

finns inga bevis för existerande studier som genomför kvalitativ djupanalys angående 

nätkonsumenters bedömningar av annonsers värde på sociala nätverk (Deraz, 2019, s. 

14).  

 

Frågan, som ännu är obesvarad, är alltså huruvida konsumenter lägger märke till 

annonseringen, som de själva indirekt tillåter genom sin användning av sociala nätverk 

och det saknas ännu forskning kring uppfattningar av annonsering på sociala nätverk 
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(Hadija m fl., 2012, ss. 21–22). Konsumenters attityder till annonsering har alltid varit 

av intresse för forskare, forskning som utforskar konsumentattityder till annonsering har 

en lång historia och det är möjligt att konsumenter har olika åsikter till annonsering där 

vissa konsumenter kan ha mer positiva åsikter till annonsering än andra (Yu, Zhou & 

Yu, 2017, s. 34).  

 

Den här studien bygger vidare på en studie gjord av Deraz (2019), som har genomfört 

en fokusgruppsstudie och med hjälp av ett antal faktorer studerat hur konsumenter 

uppfattar reklamvärde på sociala nätverk. Deraz (2019, s. 23) anger att framtida 

forskning behöver ta i beaktande andra annonstyper och olika grupper med olika 

kulturella bakgrunder för att bättre förstå relationerna dem emellan och anger vidare att 

mer forskning behövs med fler grupper från olika kulturella bakgrunder och olika 

ålderskategorier. 

 

Blanco, Blasco och Azorin (2010, s. 2) anger att studiet av attityder gentemot 

annonsering är ett viktigt koncept i forskningen inom marknadsföring. Attityder 

gentemot annonser har studerats under de senaste 50 åren, men attityder till annonsering 

är subjekt som kan förändras i olika kulturer (Aydin & Karamehmet, 2017, s. 516). 

Trots vikten av sociala nätverk online finns det väldigt lite tillgänglig empirisk 

forskning som studerar denna typ av kommunikation och interaktion (Cheung m fl., 

2011, s. 1337). 

 

Enligt Deraz (2019, s. 14) har alla tidigare studie om konsumenters bedömningar av 

annonsvärde på sociala medier begränsats i omfattning. Ett stort antal forskare har 

fokuserat på Ducoffes (1996 refererad i Deraz, 2019, s. 14) modell, som ignorerar 

variabler såsom interaktivitet, trovärdighetsvärde, förköpsmotivation och social 

påverkan, vilka är mer relaterade till sociala nätverk. Deraz (2019, s. 14) anger också att 

forskare har misslyckats med att genomföra djupanalyser för att besvara hur 

konsumenter uppfattar värdet av annonser på sociala medier och vad som förklarar 

deras bedömningar av värdet. Forskaren anger vidare att det inte finns existerande 

studier som tillhandahåller en kvalitativ djupanalys angående konsumenters 

bedömningar av annonsvärde på sociala nätverk.  
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Med anledning av ovanstående avser denna studie ge en djupare förståelse för hur 

konsumenter uppfattar värdet av företagsannonser på sociala medier.  

  

1.2 Frågeställningar 

 
Studien belyser följande parametrar och frågeställningar: 

- Hur påverkar nyckelfaktorerna informationsvärde, underhållningsvärde, 

irritationsvärde, trovärdighetsvärde, interaktivitetsvärde, förköpsmotivation, 

social påverkan och kultur konsumenters uppfattningar av värdet av innehållet i 

företagsannonser på Facebook? 

- Hur uppfattar konsumenter personligt värde av innehållet i företagsannonser på 

Facebook? 

- Finns det kulturella skillnader? 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur konsumenter uppfattar värdet av 

annonser på sociala medier utifrån ett antal nyckelfaktorer.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Studien avser företagsannonser på Facebook, vilket är en ny form av reklam som har 

ökat mycket under senare tid genom ökningen av användare av sociala medier och 

internet (Hart, 2008 refererad i Hadija m fl., 2012, s. 19; Hadija m fl., 2012, s. 20). 

Studien avser privatkonsumenter 50 år och äldre med olika föreningskulturella 

bakgrunder. 

 

Enligt Deraz (2019, s. 23) ska framtida forskning ta i beaktande andra annonstyper och 

grupper med olika kulturella bakgrunder för att bättre förstå relationerna dem emellan. 

Forskaren anger vidare att mer forskning behövs med fler grupper i olika 

ålderskategorier, som bättre kan förklara effekten av presenterade faktorer ingående i 

studien och dessa faktorer är informationsvärde, underhållningsvärde, irritationsvärde, 

trovärdighetsvärde, interaktionsvärde, förköpsmotivation, social påverkan och kultur. 
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Detta arbete riktar sig till marknadsförare och företag genom att ge ökad förståelse för 

hur konsumenter med olika kulturella bakgrunder påverkas av olika faktorer, som 

påverkar upplevt värde av företagsannonser på Facebook. 
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2 Teoretisk referensram 
 

Annonseringsvärde definieras som en representation av det uppfattade värdet av 

annonser riktade till konsumenter och utvärdering av värdet eller tillgången på annonser 

gentemot konsumenter (Ducoffe, 1995, s. 1; Ducoffe & Curlo, 2000, s. 247). 

Annonseringsvärde för konsumenter beror av att det rätta budskapet är vad konsumenter 

vill höra (Ducoffe & Curlo, 2000, s. 258). Konsumenter förväntar sig mer av och får ut 

mer av annonsering av produkter och tjänster som intresserar dem (Ducoffe & Curlo, 

2000, s. 258).  

 

Det mesta av tidigare forskning angående konsumenters bedömningar av värdet av 

sociala nätverk enligt Deraz (2019, s. 14) utgörs av modellen, för konsumenters 

uppfattningar av värdet av annonser, utvecklad av Ducoffe (1995, s. 5), som bygger på 

annonsvärde, informativitet, missvisning, underhållning och irritation. Ducoffes modell 

saknar faktorer som social påverkan, interaktion, försköpsmotivation och trovärdighet, 

vilka har betydelse för annonsering på sociala medier, menar Deraz (2019, s. 14) och 

Dar, Ahmed, Muzaffar, Nawaz och Zahid (2014, s. 61), vilket motiverar att dessa 

faktorer studeras. 

  

Med anledning av ovanstående mäts, i denna studie, ett antal faktorer och dessa är, vilka 

också beskrivs i Deraz (2019, s. 14), informationsvärde, underhållningsvärde, 

irritationsvärde, trovärdighetsvärde, interaktionsvärde, förköpsmotivation, social 

påverkan och kultur. 

 

2.1 Informationsvärde 
 

Informativitet hänvisar till den grad konsumenter finner information presenterad i 

annonser vara informativ om produkten som annonseras (Yu m fl., 2017, s. 34). 

Informationsaspekten i annonser, som den uppfattas av konsumenter, påverkar 

konsumenternas attityder (Blanco m fl., 2010, s. 1). Även Aktan, Aydogan och Aysuna 

(2016, s. 89) anger att information placerad i annonser har en direkt påverkan på 

konsumenters uppfattningar av företag och dess produkter. Forskarna anger vidare att 

det antas att informativitet i webbannonser har positiva effekter på värdet av 

webbannonsering. Även Dao m fl. (2014, s. 271) anger att informativitet har positiva 

effekter på konsumenters uppfattade värde av annonser på sociala medier, som i sin tur 
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positivt påverkar deras intentioner till inköp online. Informativitet hos sociala medier 

påverkar konsumenters attityder till sociala medier och det påverkar positivt (Arli, 2017, 

ss. 521, 531).   

  

Enligt Aydin och Karamehmet (2017, s. 518) anses informationsleverans ha en 

behovstillfredsställande funktion och information som tillhandahålls i annonser ska vara 

i rätt tid och relevant för mottagaren för att vara av värde för denna. Aktan m fl. (2016, 

s. 89) skriver att informativiteten hos annonser online har positiva effekter på 

webbannonsers värde. Ducoffe och Curlo (2000, s. 254) skriver att informativitet 

påverkar konsumenters bedömning av värdet av annonser.  

 

Blanco m fl. (2010, s. 4) anger att informativitet uppfattas mer positivt av mottagaren 

och informativiteten är viktig för effektiviteten av annonsering och det visar en direkt 

påverkan på konsumenters uppfattningar av företag och dess produkter.   

 

När människor uppfattar en mycket låg nivå av informativitet i webbannonser finner 

människorna webbannonseringen som tråkig (Blanco m fl., 2010, s. 8). Ferreira och 

Barbosa (2017, s 47) anger att informativitet i annonsering håller konsumenter 

uppdaterade och informationen används vid behov och särskilt vid tiden för köpbeslutet. 

Författarna anger vidare att informativitet är huvudorsak till varför konsumenter lägger 

märke till annonser och det påverkar annonsvärdet positivt. Enligt Haida och Rahim 

(2015, s. 3) påverkar informativitet annonsvärdet för konsumenter positivt.   

 

2.2 Underhållningsvärde 

 
Enligt Aydin och Karamehmet (2017, s. 518) är den underhållande dimensionen av 

annonsering en av huvudfaktorerna som påverkar attityderna gentemot och acceptansen 

av annonser. Författarna anger vidare att den här dimensionen relaterar till nöjen som 

associeras med själva annonseringen. Blanco m fl. (2010, s. 1) skriver att 

underhållningsaspekten, i annonserna, uppfattad av konsumenterna påverkar deras 

attityder till annonseringen och det finns en positiv och direkt påverkan av attityder hos 

konsumenterna. Även Ducoffe och Curlo (2000, s. 254) anger att underhållning 

påverkar uppfattningen av värdet av annonser. En av de viktigaste funktionerna hos 



 

8 

 

sociala medier är underhållning och underhållning påverkar konsumenters attityder 

gentemot sociala medier (Arli, 2017, ss. 521, 531). 

 

Underhållning hänvisar till förmågan att väcka estetisk njutning (Oh & Xu, 2003 

refererad i Blanco m fl., 2010, s. 4). Shavitt, Lowrey och Haefner (1998, ss. 7, 19) anger 

att människors känslor av nöje associerat till annonsering spelar den starkaste rollen vid 

beräkning av deras attityder till annonsering. 

  

Enligt Aktan m fl. (2016, s. 88) är det inte lätt att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet då de exponeras för hundratals meddelanden varje dag. Underhållning i 

annonsering kan fullgöra åskådarnas behov av verklighetsflykt, avkoppling, estetisk 

njutning eller känslomässig frigörelse och har därför en positiv påverkan på 

konsumenterns uppfattningar av värdet av annonsering (Aktan m fl., 2016, s. 89; Yu m 

fl., 2017, s. 34).  

 

Underhållning är en nyckelfaktor som ska införlivas i annonseringen för att öka värdet 

av webbannonsering genom att fånga mottagarnas intresse och uppmärksamhet (Aktan 

m fl., 2016, s. 89). Även Dar m fl. (2014, s. 65) anger att underhållning spelar en 

nyckelroll i värdet av annonsering. Ngoc (2018, s. 4) skriver att ju mer positiv tilltro till 

underhållning, desto bättre blir åskådarnas attityder till annonsen.  

 

Deraz (2019, s. 14) anger att forskare har kommit fram till att underhållningsvärde har 

en signifikant positiv effekt på användares bedömningar av värdet av annonser på 

sociala nätverk och baserat på det kan underhållning anses ha en signifikant effekt på 

konsumenters bedömning av annonsvärde på sociala medier och spela en central roll i 

bidragande till annonsers värde på sociala nätverk.  

 

Även Dao m fl. (2014, s. 271), Yu m fl. (2017, s. 34), Goldsmith, Aun och Salamzadeh 

(2018, s. 41) och Haida och Rahim (2015, s. 3) anger att underhållning har positiva 

effekter på konsumenters uppfattade värde av annonsering på webben och på sociala 

nätverk. Ariffin m fl. (2018, s. 41) anger att konsumenter föredrar den annonsering 

online, som är rolig att se på.  
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2.3 Irritationsvärde 
 

Irritationsdimensionen uppträder som en viktig faktor gentemot konsumenters attityder 

till annonser och konsumenterna är irriterade på inkräktande annonser, som ibland 

uppfattas som om de förolämpar deras intelligens (Aydin & Karamehmet, 2017, s. 517). 

Shavitt m fl. (1998, s. 19) anger att människors känslor av kränkning associerat med 

annonser spelar den starkaste rollen för deras attityder till annonsering. Ducoffe och 

Curlo (2000, s. 254) anger att irritation påverkar konsumenters bedömning av värdet av 

annonser. Irritation påverkar konsumenters attityder till sociala medier (Arli, 2017, s. 

521). 

 

Annonser kan vara förvirrande, påträngande och distraherande för konsumenter, vilket 

kan orsaka irritation och irritation förväntas negativt påverka attityder till annonser 

(Aydin & Karamehmet, 2017, s. 519). Motsvarande anges även av Yu m fl. (2017, s. 

34), som skriver att när konsumenter känner att annonseringen förolämpar, irriterar eller 

manipulerar minskar deras upplevda värde av annonseringen. 

 

Enligt Aaker m fl. (1985 refererad i Aktan m fl., 2016, s. 89) definieras irritation som en 

annonsering som skapar irritation, missnöje och intolerans. Aktan m fl. (2016, s. 89) 

skriver att annonser kan bli sedda som irriterande och en ovälkommen störning i 

konsumenters konsumtion av ett särskilt mediums innehåll. Enligt Aktan m fl. (2016, s. 

90) kan det finnas flera orsaker till irritation gentemot webbannonser. Författarna anger 

vidare att flera studier har rapporterat negativa uppfattningar av annonser på internet på 

grund av känsla av irritation.  

 

Aktan m fl. (2016, s. 90) och Dar m fl. (2014, s. 63) anger att känsla av irritation 

formulerar negativa associationer och känslor gentemot webbannonser, som negativt 

påverkar värdet av annonserna. Enligt Yu m fl. (2017, s. 34) ger vilseledning där 

konsumenter finner att annonsen inte talar sanning och irritation upphov till negativt 

annonseringsvärde. Enligt Ariffin m fl. (2018, s. 41) har irritation en signifikant negativ 

påverkan på attityder till annonsering på webben och respondenter anger att 

annonsering på webben är vilseledande och förolämpar deras intelligens. Dar m fl. 

(2014, s. 65) anger att irritation spelar en nyckelroll vid bedömning av värdet av 

annonsering.  



 

10 

 

2.4 Trovärdighetsvärde 

 
En av de primära faktorerna som påverkar attityder till annonsering är trovärdighet 

(Aydin & Karamehmet, 2017, s. 517). Enligt MacKenzie och Lutz (1989 refererade i 

Aydin & Karamehmet, 2017, ss. 517–518) definieras annonsers trovärdighet som till 

vilken grad konsumenter uppfattar påståendena om varumärket, företaget och produkten 

som trovärdig i annonsen. Enligt Aydin och Karamehmet (2017, s. 517) är 

kontrollmekanismer inte så strikta i digitala medier som i tryckta medier, vilket gör att 

trovärdigheten i annonserna är en mer signifikant faktor, som påverkar attityder 

gentemot annonser.  

 

Dao, Le, Cheng och Chen (2014, s. 271) skriver att trovärdighet har positiva effekter på 

konsumenters uppfattade värde av annonsering på sociala medier, som i sin tur positivt 

påverkar intentioner till köp online. Motsvarande anges också av Deraz, 2019, s. 15, 

som anger att trovärdighet antas vara en nödvändig faktor för bedömning av värde av 

annonser på sociala nätverk och trovärdighet anses därför ha en avgörande och 

signifikant positiv effekt på konsumenters uppfattningar av annonsvärde på sociala 

medier.  

 

2.5 Interaktivitetsvärde 

 
Interaktivitet innebär i den utsträckning användare kan deltaga i ändring av form och 

innehåll i förmedlad miljö i realtid (Steuer, 1992, s. 73). Interaktivitet är en 

stimulusdriven variabel och bestäms av strukturen hos mediumet (Steuer, 1992, ss. 84–

85).  

 

Enligt Yaakop, Anuar och Omar (2013, s. 154) har interaktivitet blivit höjdpunkt i 

forskning kring annonsering online. Konsumenter kommunicerar med varandra online 

för att erhålla och dela information och känslor om produkter och varumärken 

(Goldsmith & Horowitz, 2006, s. 1). 

  

En interaktiv kapacitet hos Facebook är förmågan att attrahera användare till att 

använda text, bilder, videor och länkar och sprida innehållet och Facebook har skapats 

primärt för att förbinda människor (Yaakop m fl., 2013, s. 155). Enligt Whiting och 

Williams (2013, ss. 362, 365, 367) är informationsdelning och kommunikation två 
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huvudtillfredsställelser som kommer från användning av sociala nätverk. 

  

Interaktivitetsvärde, enligt Deraz (2019, s. 15) är en ledande faktor i uppfattning av 

annonsvärde på sociala nätverk och interaktivitetsvärde anses därför ha en positiv effekt 

på konsumenters uppfattning av annonsvärde på sociala nätverk. Även Ariffin m fl. 

(2018, ss. 33, 40) anger att interaktivitet har positiv påverkan på konsumenters attityder 

till annonsering online.  

 

Då det sker en allt snabbare utveckling av informationsteknologier över hela världen är 

marknadsförare alltmer beroende av interaktiv teknologi för att promota sina produkter 

och tjänster (Yaakop m fl., 2013, s. 154). En hög nivå av upplevd interaktivitet leder till 

positiva and fördelaktiga attityder till annonseringen på sociala nätverk (Yaakop m fl., 

2013, s. 155). 

 

2.6 Förköpsmotivation 
 

Deraz (2019, s. 15) skriver att ingen ännu har testat effekten av konsumenters 

förköpsmotivation på bedömningen av annonsers värde på sociala nätverk. Enligt Deraz 

(2019, s. 15) är förköpssökmotivationen av användare av sociala nätverk en nödvändig 

faktor som bidrar till bedömningen av annonsers värde och därför har 

förköpsmotivationssökande en positiv signifikant effekt på konsumenters bedömning av 

annonsers värde på sociala medier.  

 

Informationssökning är en av de huvudsakliga tillfredsställelserna för konsumenter vid 

användandet av sociala nätverk (Whiting and Williams, 2013, ss. 362, 364, 366, 368). 

Informationen på sociala nätverk har fördelen att den hjälper användare att genomföra 

ett väl genomtänkt köpbeslut och förköpsinformation hänvisar till att läsa 

produktrecensioner eller trådar på varumärkesgrupper för att genomföra välgenomtänkta 

köpbeslut (Muntinga, Moorman & Smit, 2011, s. 27).  

 

Goldsmith och Horowitz (2006, s. 1) anger att konsumenter söker åsikter från andra 

online för att minska risken vid beslut av att genomföra köp och för att få 

förköpsinformation. Forskarna anger också att andra konsumenters information kan 
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vara viktigare än själva annonseringen och att sociala nätverk används för att få den 

förköpsinformation som konsumenterna behöver. 

 

2.7 Social påverkan 
 

Social påverkan online uppstår när en aktör anpassar sitt beteende, åsikter eller tro till 

det beteende, åsikter eller tro andra aktörer i det sociala systemet har (Leenders, 2002, s. 

26). Individer ansluter sig till sociala medier för att tillfredsställa sociala behov som att 

stärka kontakten med familj, vänner och hela världen (Wang, Tchernev & Solloway, 

2012, ss. 1830,1837; Ramsaran- Fowdar & Fowdar, 2013, s. 74; Ahmad, Musa & 

Harun, 2016, s. 332; Cheung, Chiu & Lee, 2011, s. 1340).  

 

En fördel med sociala nätverk som verktyg för interaktion är att sociala nätverk erbjuder 

platser där användarna kan interagera med varandra, utbyta information och 

rekommendationer (Deraz, 2019, s. 16). Sociala behov är den starkaste kraften för att få 

människor att använda sociala medier (Wang m fl., 2012, s. 1830; Cheung m fl., 2011, 

s. 1337). 

  

Konsumenter söker efter andra konsumenters åsikter online för att minska de upplevda 

riskerna involverade i ett köpbeslut, konsumenter kommunicerar mycket med varandra 

online för att dela information och känslor angående produkter och varumärken och 

andra konsumenters information är viktigare än annonsering (Goldsmith & Horowitz, 

2006, s. 1). 

 

Konsumenter uppnår sociala behov genom att sammanbindas med varandra och 

engagera sig i interpersonell kommunikation för att erhålla godkännande från andra 

individer, som använder samma webbplats (Urista, Dong & Day, 2009, s. 217).  

 

Enligt Deraz (2019, s. 16) har ingen ännu testat effekten av social påverkan på 

konsumenters bedömning av annonsvärde på sociala nätverk, social påverkan spelar en 

central roll i att bidra till upprättandet av annonsvärde på sociala nätverk och social 

påverkan har därför en signifikant påverkan i bedömning av värdet av annonser på 

sociala nätverk.  
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2.8 Kultur 
 

Människor med olika kulturella bakgrunder har olika attityder till olika annonsstimuli 

(Liang, Runyan & Fu, 2011, s. 412). När det gäller konsumenters uppfattningar av 

elektroniska annonser har forskare identifierat skillnader i konsumenternas attityder 

gentemot annonser beroende av deras kulturella bakgrunder (Liu, Sinkovics, Pezderka 

& Haghirian, 2012, s. 21). Enligt Kim, Jeong och Hwang (2018, ss. 569, 581) har 

individer med olika kulturella bakgrunder olika attityder gentemot liknande annonser på 

Facebook.  

 

Kognitiva olikheter mellan kulturer finns och även olikheter i uppmärksamhet i 

sammanhang har observerats (de Oliveira & Nisbett, 2017, ss. 782–783). Kultur har 

visat sig dramatiskt påverka ett brett spektrum av psykologiska processer skriver 

Bontempo, Bottom och Weber (1997, s. 480).   

 

Chau, Cole, Massey, Montoya-Weiss, och O’Keefe (2002, s. 139) anger att inom 

kulturforskning ses kultur som ett kollektivt fenomen där människor lär sig mönster av 

tänkande, känslor och agerande från att de lever inom en definierad social miljö där 

kultur representerar "mental programmering" som delvis förutbestämmer en persons 

beteende och enskilda konsumenters smaker och inköpsmönster är därför delvis 

bestämda av det kollektiva samlade värdet i deras lokala gemenskap.  

 

Konsumentbeteende innefattar ett stort antal fenomen och kulturella faktorer har visat 

sig påverka många av dem (Shavitt & Cho, 2016, s. 149). Enligt Cui, Yang, Wang och 

Liu (2012, s. 357) bedöms annonser som överensstämmer med mottagarens kultur ha 

högre värde för konsumenten än annonser som inte överensstämmer med mottagarens 

kultur.   

 

Effekten av kultur på uppfattningen av värdet av annonser på sociala nätverk har ännu 

inte blivit utforskad, kulturella skillnader kan förklara olikheter bland konsumenter i 

bedömningen av värdet av annonser på sociala nätverk och forskare behöver öka sin 

förståelse för effekten av kultur på konsumenters bedömning av värdet av annonser på 

sociala medier då kultur antas spela en central roll i att bidra till uppfattning av 

annonsvärde på sociala nätverk (Deraz, 2019, s. 16).  
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Enligt Liang m fl., (2011, s. 414) bidrar tidigare litteratur mycket lite till att erhålla 

kunskap om hur människor från olika kulturer värderar innehållet i annonser. 

 

Negativa and positiva konsumentreaktioner blir mer förståeliga och förutsägbara när en 

persons kulturella sammanhang tas i beaktande och vi kan förvänta oss att människor 

med olika kulturella bakgrunder reagerar olika (Chau m fl., 2002, s. 139). Tabell 1 

sammanfattar hur studiens nyckelfaktorer förväntas påverka hur konsumenter uppfattar 

värdet av annonser på sociala medier. Modell 1 visar studiens forskningsmodell. 

 

Variabel Förväntad påverkan Referenser 

Informationsvärde Positiv Blanco m fl. (2010, s. 1), Aktan, 

Aydogan och Aysuna (2016, s. 89), 

Dao m fl. (2014, s. 271), Arli (2017, 

ss. 521, 531), Aktan m fl. (2016, s. 

89), Blanco m fl. (2010, s. 4), 

Ferreira och Barbosa (2017, s 47), 

Haida och Rahim (2015, s. 3), 

Ducoffe och Curlo (2000, s. 254), 

Aydin och Karamehmet (2017, s. 

518).   

Underhållningsvärde Positiv Aydin och Karamehmet (2017, s. 

518), Blanco m fl. (2010, s. 1), 

Ducoffe och Curlo (2000, s. 254), 

Arli (2017, ss. 521, 531), Shavitt, 

Lowrey och Haefner (1998, ss. 7, 

19), Yu m fl. (2017, s. 34), Aktan m 

fl. (2016, s. 89), Dar m fl. (2014, s. 

65), Ngoc (2018, s. 4), Deraz (2019, 

s. 14), Dao m fl. (2014, s. 271), 

Ariffin, Aun och Salamzadeh (2018, 

s. 41), Haida och Rahim (2015, s. 

3). 
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Irritationsvärde Negativ Shavitt m fl. (1998, s. 19), Ducoffe 

och Curlo (2000, s. 254), Arli (2017, 

s. 521), Aydin och Karamehmet 

(2017, s. 519), Yu m fl. (2017, s. 

34), Aktan m fl. (2016, ss. 89,90), 

Dar m fl. (2014, ss. 63,65), Ariffin 

m fl. (2018, s. 41). 

Trovärdighetsvärde Positiv Aydin och Karamehmet (2017, s. 

517), Dao, Le, Cheng och Chen 

(2014, s. 271), Deraz (2019, s. 15). 

Interaktivitetsvärde Positiv Goldsmith och Horowitz (2006, s. 

1), Whiting och Williams (2013, ss. 

362, 365, 367), Deraz (2019, s. 15), 

Ariffin m fl. (2018, ss. 33, 40), 

Yaakop m fl. (2013, s. 155). 

Förköpsmotivation Positiv Deraz (2019, s. 15), Muntinga, 

Moorman och Smit, 2011, s. 27), 

Goldsmith och Horowitz (2006, s. 

1).  

Social påverkan Positiv Deraz (2019, s. 16), Wang m fl. 

(2012, s. 1830, Cheung m fl. (2011, 

s. 1337), Goldsmith och Horowitz 

(2006, s. 1), Urista, Dong och Day 

(2009, s. 217).  

Kultur Ja Liang, Runyan och Fu (2011, s. 

412), Liu, Sinkovics, Pezderka och 

Haghirian (2012, s. 21), Kim, Jeong 

och Hwang (2018, ss. 569, 581), de 

Oliveira & Nisbett (2017, ss. 782–

783), Bontempo, Bottom och Weber 

(1997, s. 480), Shavitt och Cho 

(2016, s. 149), Cui, Yang, Wang 

och Liu (2012, s. 357), Deraz (2019, 

s. 16), Chau m fl. (2002, s. 139). 
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Tabell 1. Studiens nyckelfaktorer och vilken påverkan respektive nyckelfaktor förväntas 

ha på hur konsumenter uppfattar värdet av annonser på sociala medier. Egen 
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Modell 1. Studiens forskningsmodell där åtta nyckelfaktorer och dess påverkan på 

konsumenters uppfattningar av värdet av annonser på sociala medier studeras. Egen 
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3 Metod 

 
3.1 Artiklar och nyckelord 
 

I sökandet efter vetenskapliga artiklar med relevant information för studien har de fem 

nyckelorden ”consumer attitudes”, ”consumer value”, ”ads on Facebook”, ”social 

network advertising” och ”Facebook advertising” använts. Dessa nyckelord har 

tillsammans genererat totalt ungefär 163 910 träffar i databasen Google Scholar, se 

Tabell 1. Av dessa har 153 artiklar valts ut och studerats närmare då de har ansetts vara 

relevanta för studien genom ämnesanknytning efter studium av årtal, rubriker och 

sammanfattning. De artiklar som tagit sig genom första steget i urvalsprocessen har 

sedan fått inledning, diskussion och slutsats genomlästa. Även referenslistan tillhörande 

Deraz (2019) har sökts igenom för att finna relevanta artiklar för studien med avseende 

på nyckelord och röd tråd. 

 

Nyckelord Antal träffar 

Consumer attitudes 127 000 

Consumer value 26 600 

Ads on Facebook 1270 

Social network advertising 3760 

Facebook advertising 5280 

Tabell 2. Antal träffar på Google Scholar för respektive nyckelord. Egen 

 

Att forskningsämnet för denna studie är aktuellt och blir alltmer aktuellt visas av en 

sökning i sökmotorn Dimensions (https://app.dimensions.ai/discover/publication) där 

graferna övergripande visar antal publikationer per år för, i ovanstående tabell 

presenterade, nyckelord i vissa kombinationer. I graferna kan utläsas att intresset för 

forskningsämnet och antalet publikationer inom ämnet har ökat på senare år. Graferna 

visas i Bilaga 1.  

 

3.2 Val av forskningsmetod och urval 
 

Denna studie består av en kvalitativ arbetsmetod fokuserad på ord, beskriven av 

Bryman och Bell (2011 ss. 390, 419) för att få djupare förståelse för och insikter i 
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konsumenters uppfattningar av annonser på sociala medier. Landrum och Garza (2015, 

s. 200) anger att ren kvalitativ forskning använder sig av deskriptiva data, som uttrycks 

språkligt i ord. 

 

Anledningen till att kvalitativ arbetsmetod väljs är att forskaren vill studera en speciell 

miljö eller ett särskilt sammanhang (i denna studie Facebook) och hur människor 

hanterar kontexten genom ett speciellt tema (i denna studie attityder till annonser) (Yin, 

2013, s. 15). Detsamma anges av Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008, s. 294), 

som anger att fokusgrupper används när djup, insikt och förståelse av specifika fenomen 

krävs. Att skapa djup och insikt inom ämnet konsumentuppfattningar av annonser på 

sociala medier är en anledning till att kvalitativ arbetsmetod används i denna studie. 

 

Fokusgrupper är en av de vanligaste metoderna för datainsamling inom kvalitativ 

forskningsmetod, som innebär en gruppdiskussion, med ett antal utvalda individer, om 

ett särskilt ämne organiserat i forskningssyfte (Gill m fl., 2008, ss. 291, 293; Powell och 

Single ,1996, s. 499) och forskningsmetoden som sådan kan dateras tillbaka till 1920-

talet (Powell & Single, 1996, s. 500). Enligt Kitzinger (1994, s. 103) har fokusgrupper 

som forskningsmetod funnits länge. Enligt Powell och Single (1996, s. 499) genererar 

kvalitativa forskningsmetoder detaljerade data.  

 

Två olika fokusgrupper bestående av fem personer i varje fokusgrupp ingår i denna 

studie. De två fokusgrupperna skiljer sig åt och har valts ut till jämförelse, eftersom de 

har olika kulturella bakgrunder genom olika föreningstillhörigheter, där 

Forskarföreningen Släkt och bygd utövar och intresserar sig för släktforskning och 

historia medan Reumatikerförbundet är en förening för människor med reumatisk 

sjukdom, vilket ger föreningen ett intresse för sjukdomar, sjukdomsbehandling och 

hälsa. Karaktäristika för varje grupp presenteras i Tabell 2.   
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Föreningstillhörighet Forskarföreningen Släkt 

och Bygd 

Reumatikerförbundet 

Genomsnittlig ålder (år) 64,2 71,8 

Kön 1 man och 4 kvinnor 5 kvinnor 

Sociala nätverk deltagarna  

använder och antal 

personer  

per nätverk                                      

Facebook 5 

Instagram 3 

Snapchat 1 

Facebook 5 

Antal deltagande år på 

Facebook 

2 år och mer 1 år och mer 

Genomsnittlig tid 

spenderad på sociala 

medier per vecka 

5,6 timmar 6,8 timmar 

Tabell 3. Tabellen visar karaktäristika genom angivande av profilegenskaper för 

respektive fokusgrupp deltagande i denna studie. Egen 

 

Fokusgrupper innebär att samla en grupp människor med liknande egenskaper eller 

erfarenheter, som bäst hjälper forskaren att besvara forskningsfrågan, i syfte att få fram 

deras åsikter med så liten påverkan från forskaren som möjligt (Yin, 2013, s. 295). 

Även Powell och Single (1996, s. 502) betonar moderatorns tillbakadragna roll för att 

inte ta över gruppdiskussionen.  

 

Fokusgrupper som forskningsmetod är särskilt användbar för att upptäcka människors 

kunskaper och upplevelser och kan användas för att undersöka hur människor tänker 

och känner och varför de tänker och känner som de gör (Kitzinger, 1995, s. 299; 

Wilson, 2012, s. 129; Gill m fl., 2008, s. 292). Fokusgrupper ger oss djupare förståelse 

av fenomen och nya insikter (Breen, 2006, s. 467). Huvudmålet med fokusgrupper är att 

förstå och förklara betydelser, övertygelser and kulturer som påverkar känslorna, 

attityderna och beteenden hos individer (Rabiee, 2004, s. 655). Fokusgrupper använder 

sig av gruppdynamik för att generera kvalitativa data (Gill m fl., 2008, s. 291; Breen, 

2006, s. 467). 
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Fokusgrupper diskriminerar inte människor som inte kan läsa eller skriva och kan 

uppmuntra deltagande från människor, som är motvilliga till att bli intervjuade på egen 

hand eller som känner att de inte har någonting att säga då fokusgrupper använder 

gruppinteraktion och kommunikationen mellan deltagarna som en del av 

forskningsmetoden (Kitzinger, 1995, s. 299). Fokusgrupper möjliggör för forskare att 

samla ihop en stor mängd data från en relativt stor grupp människor på kort tid, vilket 

gör forskningsmetoden kostnadseffektiv (Wilson, 2012, s. 129). 

 

Samplingstekniken vid fokusgruppsforskning involverar identifiering och urval av 

individer eller grupper av individer som har kunskaper om eller erfarenheter av ämnet 

av intresse (Creswell & Clark, 2011 refererade i Deraz, 2019, s. 17). Utmaningen med 

kvalitativ arbetsmetod är att välja ut vilka specifika enheter som ska studera (Yin, 2013, 

s. 92). I rekryteringen av deltagare till fokusgrupperna måste bias undvikas anger 

Powell och Single (1996, s. 500).  

 

Enligt Kitzinger (1995, s. 300) rekommenderar de flesta forskare homogenitet inom 

varje grupp för att kapitalisera på människors delade upplevelser och grupperna kan 

vara sammansatta naturligt genom att människor till exempel arbetar tillsammans, vilket 

har fördelen att deltagarna i gruppen kan relatera varandras kommentarer till incidenter i 

sina delade dagliga liv. Vikten av homogenitet inom gruppen anges även av Breen 

(2006, s. 465).  

 

För att undvika bias i resultaten och för att försäkra sig om homogenitet inom grupperna 

har varje gruppmedlem ingående i fokusgrupperna i denna studie följande 

karaktäristiska: 

 

• Alla är 50 år och äldre.  

 

• Alla är aktiva användare av det sociala nätverket Facebook sedan mer än ett år 

tillbaka. 

 

 • Alla inom gruppen har samma kulturella bakgrund. Deltagarna i den första 

gruppen har alla nära anknytning till Forskarföreningen släkt och bygd (http://sob-

bollnas.se/wordpress/), som arbetar med släktforskning och alla medlemmar i den 
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andra fokusgruppen har nära anknytning till Reumatikerförbundet 

(https://www.reumatikerforbundet.org/), som är en patientförening för medlemmar 

med olika reumatiska diagnoser. 

 

• Alla medlemmar är representativa för gruppen då merparten av medlemmarna i de 

båda föreningarna är 50 år eller äldre.  

 

3.3 Datainsamling 
 

För att samla in empiriska data till studien har en semi-strukturerad intervjuguide 

använts där samma intervjuguide har använts till de båda fokusgrupperna. Kvalitativ 

datainsamling enligt Cypress (208, s. 302) är en utmaning för forskare. En semi-

strukturerad intervjuguide har därför skapats för att leda moderator och deltagare genom 

sessionen (Bilaga 2). Innan genomförandet av fokusgruppsdiskussionerna har 

författarens handledare kontrollerat frågorna. Deltagarna i fokusgrupperna har 

informerats om tidsåtgången för gruppdiskussionerna som varit satta till omkring 60 

minuter, vilket enligt Rabiee (2004, s. 656) och Kitzinger (1995, s. 301) är en normal 

tidsåtgång då de anger att varje gruppintervju vanligtvis pågår i mellan en och två 

timmar och att det är av god sed att innan sessionerna börjar informera deltagarna om 

tidsåtgången för gruppdiskussionen.  

 

3.3.1 Fokusgrupper 

 

Fokusgrupper görs vanligen ansikte mot ansikte med deltagare, forskare och moderator 

på samma plats samtidigt (Wilson, 2012, s. 129), vilket även har genomförts i denna 

studie, men med författare och moderator som en och samma person. Författaren till 

denna studie har varit ensam moderator, som också har antecknat och genomfört 

ljudinspelningar av sessionerna. Vikten av ljudinspelningar av gruppdiskussionerna 

anges av Kitzinger (1995, s. 301). Varje fokusgruppsdiskussion inkluderar öppna 

frågor, som leder till främjande av nya idéer genom deltagarnas respons (Bilaga 2).  

 

Innan fokusgruppsintervjuerna genomförts har deltagarna blivit informerade i god tid 

för att kunna planera in sitt deltagande i studien. Ett separat informationstillfälle har ägt 

rum i god tid innan själva fokusgruppsdiskussionerna med information om bland annat 



 

22 

 

sekretess, studiens syfte samt studiens och diskussionernas arbetsgång. Vikten av att i 

god tid innan fokusgruppsdiskussionerna äger rum informera deltagarna för att de ska 

kunna planera in sitt deltagande i studien och avsätta tid anges av Powell och Single 

(1996, s. 501). 

 

Data har samlats in genom två fokusgruppsdiskussioner med fem deltagande personer i 

varje fokusgrupp. Optimal gruppstorlek för fokusgrupper är mellan sex och åtta 

deltagare, men fokusgrupper kan fungera optimalt med mellan tre och 14 deltagare, men 

stora grupper kan bli okontrollerbara för moderatorn och alla deltagare får inte komma 

till tals vilket motiverar mindre fokusgrupper (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 

2008, s. 293). Kitzinger (1995, s. 301) anger att ideal gruppstorlek för 

fokusgruppsdiskussioner är fyra till åtta deltagare, vilket denna studie också har genom 

fem deltagare i varje fokusgrupp. Dock går åsikterna isär när det handlar om vilken den 

ideala gruppstorleken är, vilket beskrivs i Masadeh (2012, s. 65). Det bevisas även 

genom att Brett (2006, s. 465) anger fyra till sex deltagare i varje fokusgrupp som 

optimalt.   

 

Fokusgruppsdiskussionerna för varje grupp i denna studie har ägt rum på platser som 

deltagarna själva valt i samråd med författaren och dessa är deltagares arbetsplats 

(personalutrymme) och en informell träffplats i en av deltagarnas hemmiljö, vilket 

innebär bekväm lokal för deltagande. Det är även viktigt enligt Brett (2006, s. 467).  

 

Miljön för båda fokusgruppsdiskussionerna har varit avslappnande, vilket den ska vara 

enligt Kitzinger (1995, s. 301) och Masadeh (2012, s.66), som också anser att sessionen 

ska innehålla förfriskningar och att sitta i en cirkel hjälper till att skapa en lugn 

atmosfär. Vikten av att sitta i en cirkel för att maximera interaktion ansikte mot ansikte 

och för att främja diskussion anges även av Powell och Single (196, s. 502) och Brett 

(2006, ss. 465, 467). Gill, Stewart, Treasure och Chadwick (2008, s. 294) anger att 

mötesplatsen för en fokusgrupp ska vara tillgänglig, bekväm, tyst och fri från 

distraktioner. Det har uppnåtts i denna studie genom val av platser för 

fokusgruppdiskussionerna, vilka utgörs av personalutrymme på respondents arbetsplats 

och i en respondents hemmiljö i samband med tillhörande kortspel, som även författaren 

till denna studie deltagit i. Båda fokusgruppsdiskussionerna har ägt rum på lugna, tysta 

och avslappnande platser kring cirkulära bord.   
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Wilson (2012, s. 129) skriver att deltagarna i fokusgruppen tar del i en organiserad 

medan flexibel konversation, som pågår i en till två timmar där en moderator underlättar 

diskussionen, anteckningar tas och hela konversationen spelas ofta in för senare 

transkription. Det stämmer överens med hur forskningsmetoden i denna studie har 

genomförts.  

3.3.2 Datamättnad 

 

Varje fokusgruppsdiskussion i denna studie har fortgått tills ingen av deltagarna kommit 

upp med ny information, vilket enligt Deraz (2019, s. 17) innebär datamättnad och 

indikerar att vidare fortsättning av fokusgruppsdiskussionen inte kommer att förse 

forskaren med ny information. Enligt Brett (2006, ss. 465–466) behövs vanligtvis totalt 

10–12 deltagare för att uppnå datamättnad, vilket uppfylls i denna studie då totalt 10 

respondenter deltar. Enligt Fusch och Ness (2015, s. 1408) har datamättnad uppnåtts när 

det finns tillräckligt med information för att replikera studien och högsta förmågan att 

införskaffa ny information har uppnåtts. 

 

För att uppnå datamättnad i denna studie har varje fokusgruppsdiskussion avslutats med 

en sista ställd fråga om respondenterna har mer information att tillägga (Bilaga 2). Varje 

fokusgruppsdiskussion i denna studie har börjat med en introduktion där moderatorn, 

tillika denna studies författare, hälsat deltagarna välkomna, kort beskrivit studiens syfte 

och försäkrat deltagarna om deras anonymitet. Innan fokusgruppsintervjuerna börjat del 

har deltagarna givit muntligt samtycke till att deltaga i studien. Sessionerna har startat 

genom att moderatorn ställt i förväg bestämda öppna frågor i syfte att uppmuntra 

deltagande. Varje fokusgruppsdiskussion har varat i ungefär 60 minuter och efter 

genomförandet av fokusgruppsintervjuerna har deltagarna givits förfriskningar och 

mindre gåvor som tack för sitt deltagande i studien. Vikten av att ge någon form av 

gratifikation till deltagarna anges även av Powell och Single (1996, s. 501).   
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3.4 Dataanalys 
 

Kvalitativ forskningsmetod och särskilt intervjuer med fokusgrupper genererar stora 

mängder med data, som kan vara överväldigande för forskare och en intervju som pågår 

under en timme kan ta många timmar att transkribera (Rabiee, 2004, s. 657; Bryman & 

Bell, 2011, ss. 421, 574). Även Cypress (2018, s. 302) anger att datainsamling i 

kvalitativ forskning är komplex och utgör en utmaning för forskare. Powell och Single 

(1996, s. 502) anger att analys av erhållna resultat i fokusgruppsstudier är både 

tidsödande och svårt. Insamling och analys av kvalitativa data är alltid förvirrande och i 

oordning menar Breen (2006, s. 463).   

 

Processen med att analysera kvalitativa data har som mål att skapa mening i en situation 

(Rabiee, 2004, s. 657). Det finns ett antal angreppssätt för att analysera kvalitativa data 

och det är viktigt att processen för analys av kvalitativa data är klart dokumenterad och 

förstådd för att andra forskare ska kunna verifiera funnen information (Rabiee, 2004, s. 

657). Kodning, enligt Cypress (2018, s. 307) är ett sätt att få förståelse för texter från 

intervjuer.  

 

För att komma fram till slutliga resultat, efter transkribering av ljudinspelningar och 

nedskrivna fältanteckningar, och för att skapa ordning i insamlade data, har författaren 

till denna studie följt en guide skriven av Krueger och Casey (2009 refererade i Deraz, 

2019, s. 17) och tillämpningen av denna guide har bestått av följande steg: 

 

1. Insamlad data har kartlagts samt transkribering av varje fokusgruppsintervju har 

skett i datorprogrammet Microsoft Word enligt följande: 

• Varje respondents uttalande i varje transkription har numrerats. 

• Två exemplar av varje transkription har gjorts med ett exemplar att dela upp i 

och ett som förblivit intakt. 

• De två transkriptionerna har skrivits i olika färger; svart för Forskarföreningen 

släkt och bygd och röd för Reumatikerförbundet. 

  • Transkriptionerna har arrangerats i en ordning, som bidragit till att jämföra 

fynd mellan de två grupperna baserat på deras olika kulturella bakgrunder. 

 

2. Varje transkription har kodats och citat med idéer eller begrepp, utgående från 

intervjuguidens upplägg, som kan förklara förhållandet mellan varje faktor vid 
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bedömningen av annonser på sociala nätverk har skrivits ned. 

 

3. Tolkningen av insamlade uppgifter har slutligen skett genom användning av 

Krueger och Caseys (2000 refererade i Deraz, 2019, s. 17) viktningsfaktorer: 

frekvens av kommentarer, specificitet av svar, deltagarnas känslor när de ger 

sina synpunkter och omfattning av kommentarer. 

Den tekniska analysen, i sin helhet, av det insamlade intervjumaterialet, enligt 

ovanstående guide, återfinns på 

https://docs.google.com/document/d/19W5YHLXOp9jCT8NByvV90RzWkAWR0L3x

5zhZzhiv2e0/edit?usp=sharing. 

 

Anledningen till val av analysmetod för denna studie är att tidigare forskning ser 

analysmetoden som självklar och okontroversiell (Deraz, 2019; Breen, 2006; Powell & 

Single, 1996; Yin, 2013). Den valda analysmetoden har också valts med anledning av 

studiens författares eget intresse av att på ett övergripande, systematiskt och strukturerat 

sätt sortera och kategorisera eget insamlat material.  

 

3.5 Etiska överväganden 
 

Respondenter deltagande i kvalitativa studier ska vara fullt informerade om att intervjun 

äger rum, antal gånger intervjuer pågår, syftet med intervjuerna och hur insamlad 

information ska användas (Cypress, 2018, s. 303). I den här studien har författaren, som 

också har varit moderator, inför varje fokusgruppsintervju förutom att ha haft en kort 

genomgång med information till deltagarna samma dag innan intervjuerna startat haft 

muntlig information en tid innan.  

 

Deltagare i kvalitativa studier ska lämna informerat samtycker enligt Cypress (2018, s. 

303) och Powell och Single (1996, s. 502), vilket författaren till denna studie har 

uppfyllt genom att alla deltagare i fokusgrupperna fått lämna muntligt samtycke till att 

deltaga i studien innan fokusgruppsintervjuerna påbörjats. Även information om vad 

insamlad information i studien används till och att inspelad information raderas efter, av 

författaren, genomförd transkribering, samt att alla deltagare förblir anonyma, har ingått 

i den introduktion författaren till denna studie genomfört precis innan starten av varje 

fokusgruppsintervju. Den informationen har dessutom givits till respondenterna vid ett 
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separat tillfälle ett antal veckor innan fokusgruppsintervjuerna genomförts för att 

klargöra deras deltagande i studien. Då har författaren till denna studie skaffat sig en 

uppfattning om vilken gruppdynamik respektive fokusgrupp har och fått intrycket av att 

respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet, vid allmän diskussion utan inspelning 

kring ett cirkulärt bord, är mer tystlåtna och behöver mer vägledning i diskussionen än 

respondenterna tillhörande Forskarföreningen släkt och bygd där respondenterna istället 

självmant diskuterar mycket och länge. Författaren till denna studie ser den kunskapen 

som viktig då det kan påverka hur mycket författaren som moderator behöver ingripa i 

och styra diskussionen under själva fokusgruppsintervjun. 

   

Vikten av omsorg om inspelning och lagring av data för att skydda deltagarnas integritet 

och konfidentialitet anges av Cypress (2018, s. 303), Bryman och Bell (2011, s. 137) 

och av Yin (2013, s. 51). Även Powell och Single (1996, s. 501) anger att den största 

oron är bevarandet av konfidentialitet bland gruppmedlemmarna i fokusgrupperna och 

forskare ska sträva efter att känslig information inte avslöjas av andra deltagare. Inför 

varje fokusgruppsdiskussion i denna studie har författaren informerat deltagarna om att 

de har tystnadsplikt gentemot allt som sägs i diskussionen och hur informationen 

används.  

 

3.6 Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning 
 

Transparens innebär att för att uppnå tillförlitlighet och trovärdighet i kvalitativ 

forskning ska använda forskningsmetoder beskrivas och dokumenteras för att andra ska 

kunna förstå och bedöma och alla data ska vara offentligt tillgängliga för granskning 

(Yin, 2013, s. 31). 

 

Att arbeta metodiskt innebär att följa en ordnad mängd procedurer för att minimera 

slarv, undvika förvrängning eller snedvridning i forskningen och grundlighet i 

forskningsarbetet som att dubbelkolla procedurer och data, som är ett krav för 

tillförlitlighet och trovärdighet i forskningen (Yin, 2013, s. 32). Redovisning av 

beläggen för kvalitativ forskning är viktigt för trovärdighet och tillförlitlighet och 

språket anses representera verkligheten (Yin, 2013, ss. 32–33). 
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I god tid ett antal veckor innan genomförda fokusgruppsintervjuer har författaren till 

studien genomfört ett omfattande kvalitetstest av inspelningsutrustningen med vilken 

fokusgruppsintervjuerna sedan spelats in. En mobiltelefon med en app för 

röstinspelning har testats genom att författaren till denna studie har samlat sina 

familjemedlemmar kring ett cirkulärt bord i tyst omgivning, lagt mobiltelefonen på 

bordet och spelat in när fem familjemedlemmar haft en diskussion kring ämnen 

”glasögon”. Sedan har författaren lyssnat igenom inspelningen noga för att försäkra sig 

om godtagbar ljudkvalitet och att allas röster hörts.  

 

3.7 Metodkritik 
 

Yin (2013, s. 145) anger att en fördel med fokusgrupper är vinsten i effektivitet, men 

priset för det är förlusten i djup genom att mindre information hämtas från varje person 

vid gruppintervju än vid enskilda intervjuer. Forskaren anger vidare att fokusgrupper 

har egen dynamik, som moderatorn måste lära sig hantera och risken finns att det blir ett 

fåtal personer som dominerar gruppens diskussioner, vilket innebär att moderatorn 

måste tysta ner de pratglada och uppmuntra de tystlåtna deltagarna. Här har författaren 

till denna studie arbetat med detta och förhindrat dominans av ett fåtal personer genom 

att ha tagit en passivare roll i fokusgruppsintervjun med de pratglada respondenterna 

tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd och tagit en aktivare roll i diskussionen 

med de mer tystlåtna respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet.  

 

Även Wilson (2012, s. 130) betonar att några människor kan dominera diskussionen 

medan andra knappt säger någonting alls och att moderatorn därför ska underlätta för 

alla deltagare att delta i diskussionen. Författaren till denna studie har, för att motverka 

detta, medvetet ställt vissa frågor direkt riktade till tystlåtna respondenter för att få dem 

att deltaga mer i diskussionen och även givit dem följdfrågor för att de ska höras mer i 

diskussionen.  

 

Nackdelar med fokusgruppsdiskussioner kan vara att gruppnormer kan tysta ner 

individuella avvikande röster och att närvaron av andra deltagare också kompromissar 

med deltagarnas sekretess och konfidentialitet (Kitzinger, 1995, s. 300). Grupptänkande 

kan uppstå skriver Wilson (2012, s. 130), vilket utgör ett hinder för resultatet av 

fokusgruppsdiskussioner. För att få alla studiens deltagare att våga uttrycka sina egna 
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åsikter har författaren till denna studie betonat deltagarnas anonymitet genom hela 

studien.  

 

Det kan uppstå problem kring schemaläggningen av fokusgruppsdiskussioner då tid och 

plats ska passa alla deltagare för att de ska kunna deltaga i fokusgruppsdiskussionen 

(Wilson, 2012, s. 130). Problem med att finna en tid som passar alla deltagare i denna 

studie har även drabbat författaren till denna studie då, trots att författaren varit ute i god 

tid med att boka in intervjuer med deltagarna, drabbats av att intervjuerna har fått 

ombokats på grund av deltagarnas förhinder beroende av oförutsedda händelser. 

Problemen har dock överkommits genom att en ny tid, passande alla 

fokusgruppsdeltagare, för intervjuerna har bokats in och genomförts. 

 

Enligt Bryman och Bell (2011, ss. 417–418) kritiseras kvalitativa undersökningar ofta 

för att vara svåra att replikera då en kvalitativ undersökning är ostrukturerad, beror till 

stor del av forskarens intressen och det ofta råder bristande transparens kring hur en 

studie har planerats och genomförts. För att motverka detta har den här studiens 

tillvägagångssätt beskrivits i syfte att andra forskare ska kunna replikera studien. 

  

Generaliseringsproblemet i kvalitativa studier nämns av Bryman och Bell (2011, s. 417) 

då antalet individer som studeras är få och inte kan vara representativa för en population 

utan för en teori. I den här studien har ett antal individer i varje fokusgrupp valts ut med 

tanke på valda kriterier som ålder, föreningsanknytning samt användning av det sociala 

mediet Facebook och dessa personer är representativa för sin åldersgrupp och merparten 

av medlemmarna i de föreningar de representerar. Genom valda kriterier hos 

respondenterna kan deras åsikter generaliseras till majoriteten av medlemmarna i de 

föreningar respondenterna tillhör.  
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4 Resultat och diskussion 
 

4.1 Kultur 
 

För att erhålla förståelse för konsumenters tankar och känslor om annonser på sociala 

nätverk har ett antal frågor ställts till respektive fokusgrupp. De två första frågorna 

behandlar hur respondenterna tänker och tycker kring annonser på sociala nätverk. Både 

respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet och respondenterna tillhörande 

Forskarföreningen Släkt och Bygd tenderar att ha allmänt negativa attityder till 

annonser på sociala medier, men uttrycker även positiva åsikter kring annonser. 

 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger att denna 

kontrollerar recensioner av produkter efter att ha sett annonser på Facebook. Det 

nämner däremot inte respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet. Det 

överensstämmer med det Chau m fl. (2002, s. 139) skriver om att vi kan förvänta oss att 

människor med olika kulturella bakgrunder reagerar olika. Det överensstämmer också 

med att kultur antas spela en central roll i att bidra till uppfattning av annonsvärde på 

sociala nätverk, vilket anges av Deraz (2019, s. 16).  

 

Frekvensen av kommentarer är hög i båda fokusgrupperna då respondenterna 

gemensamt anger annonser som för många och för påträngande. Specificiteten av 

kommentarer är hög och anger specifikt rakhyvlar, klädföretag, artros och annonser 

rörande släktforskning.  

 

En av deltagarna i Reumatikerförbundet säger, som svar på frågor vad de tycker om 

annonser på sociala medier:  

 

”Jobbigt tycker jag” 

 

En annan respondent i Reumatikerförbundet uttrycker sitt missnöje med annonser på 

sociala medier:  

 

”Det blir för mycket” 
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Även en respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger sin åsikt kring 

annonser på sociala medier: 

 

”Men jag tycker dom är för många och för påträngande” 

 

Respondenterna i Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker sitt allmänna missnöje 

med annonser på sociala medier. En respondent uttrycker: 

  

”Jag tycker att dom kan vara ganska jobbiga ibland” 

 

En annan respondent i Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker dock en positivare 

syn på annonser på sociala medier. 

 

” Fast en del annonser är ju bra, dom som rör mig och min familj” 

 

” Nej men jag tänkte på en annons, det var ganska länge sedan den kom men där stod 

det precis hur man skulle göra när man släktforskade så det var mycket bra information 

för mig som då inte kunde så mycket om det där”. 

 

Respondenterna i båda fokusgrupperna anger att intressanta och tilltalande annonser är 

annonser som angår dem själva och deras familjer samt närstående. Att konsumenter 

förväntar sig mer av och får ut mer av annonsering av produkter och tjänster som 

intresserar dem anges av Ducoffe och Curlo (2000, s. 258) och illustreras genom att en 

respondent i Reumatikerförbundet anger vad denna tycker fångar intresset i en annons 

och vad som tilltalar denna:  

 

”En intressant annons är en annons som angår en själv eller familjen eller någon man 

känner då kan man liksom tänka att det här kan vara något för mig eller dig till exempel 

om jag behöver smink då är det viktigt och intressant att veta sminkets innehåll”. 

 

Respondenterna i båda fokusgrupperna är allmänt negativ inställda till annonser, vilket 

uttrycker sig som bistra ansiktsuttryck inom båda fokusgrupperna, men respondenterna 

uttrycker även att annonser som rör dem själva och familjen är tilltalande för dem.  
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Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet anger att de tycker bra om och 

föredrar annonser som är från lokala butiker eller uppvisar information om olika recept. 

En respondent i gruppen nämner en annons denna sett om en rakhyvel, som denna 

uppfattar som bra i annonsen då rakhyveln är en ny modell.  

 

Respondenterna i Reumatikerförbundet anger att de ser många annonser som är 

kopplade till reumatism och dessa annonser handlar om artros och läkemedel, men att 

de även ser många andra företagsannonser på sociala medier som inte är kopplade till 

reumatism. Respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger 

däremot att de mest ser annonser som inte är kopplade till föreningens intresseområde, 

som är släktforskning och historia. Respondenterna uttrycker att de önskar fler annonser 

rörande släktforskning såsom avrättningar, dödböcker, dödsorsaker och häxprocesser.  

 

Med anledning av alla respondenters uttryck av känslor när de talar om annonser på 

sociala medier är respondenter tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd mer 

bekväma runt och pålästa om annonser på Facebook genom att interagera mer med och 

läsa fler annonser än respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet gör. 

 

Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet uttrycker ibland känslor av rädsla 

gentemot annonser på sociala medier, vilket respondenterna tillhörande 

Forskarföreningen Släkt och Bygd inte gör. Båda fokusgrupperna uttrycker omfattande 

kommentarer angående annonser på sociala medier och det är särskilt gällande för den 

negativa aspekten av dessa annonser. 

 

Respondenter i fokusgrupper tillhörande Reumatikerförbundet talar om läkemedel och 

sjukdomar, vilket inte ens nämns i fokusgruppen tillhörande Forskarföreningen Släkt 

och Bygd som istället nämner annonser om kläder och talar om släktforskning. Det 

visar att det förekommer kulturella skillnader mellan fokusgrupperna. Dock är båda 

fokusgrupperna överens om att de finner annonser på sociala medier i allmänhet 

irriterande och alla respondenter är överens om att vissa annonser är bra och vissa 

annonser är mindre bra.  

 

Frekvensen av kommentarer gällande irritationsvärdet av annonser på Facebook är hög 

och alla respondenter i varje fokusgrupp uttrycker en eller flera negativa kommentarer 
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rörande irritation med annonser på Facebook. Alla respondenter i båda fokusgrupperna 

är dessutom mycket engagerade när de ger kommentarer om irritationen med annonser. 

Att det finns kulturella skillnader och att vi kan förvänta oss att människor med olika 

kulturella bakgrunder reagerar olika anges av Chau m fl. (2002, s. 139) och bekräftas 

genom resultatet av denna studie. Resultatet av denna studie bekräftar också det (Liang 

m fl. (2011, s. 412) skriver om att människor med olika kulturella bakgrunder har olika 

attityder till olika annonsstimuli. Även det Liu m fl. (2012, s. 21) skriver om att forskare 

har identifierat skillnader i konsumenternas attityder gentemot annonser som är 

beroende av deras kulturella bakgrunder bekräftas genom resultatet av denna studie. 

 

4.2 Informationsvärde 
 

Alla respondenter i studien har tillfrågats om sina tankar om informationsvärdet i 

annonser på sociala medier och om det kan relateras till konsumenternas uppfattningar 

av värdet av annonser på sociala medier. Frekvensen av kommentarer i fokusgruppen 

tillhörande Reumatikerförbundet är låg, men respondenterna föredrar att annonserna 

kortas ned. Frekvensen av kommentarer kring att annonser kan visa felaktig information 

är hög i Forskarföreningen Släkt och Bygd. 

 

Specificiteten av svar är hög när respondenter i båda fokusgrupperna specifikt anger vad 

som gör annonser informativa och anger bland annat att innehållsförteckning för smink 

och läkemedel ska anges samt att en annons för att sälja korv ska utformas mycket kort 

och koncist för att göra annonser informativa.   

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger: 

 

” Korta ner annonserna, det gör annonserna bättre ”.  

 

En annan respondent i Reumatikerförbundet uttrycker: 

 

” En intressant annons är en annons som angår en själv eller familjen eller någon man 

känner då kan man liksom tänka att det här kan vara något för mig eller dig till exempel 

om jag behöver smink då är det viktigt och intressant att veta sminkets innehåll ”.  
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Omfattningen av kommentarer gällande informationsvärde är låg i 

Reumatikerförbundet, som bara anges att annonser övergripande bör kortas ned och 

bara innehålla det som är viktigt. 

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet uttrycker vad företag kan göra för att 

förbättra informationsvärdet i annonser och vad som utmärker en informativ annons: 

 

”Dom gör för långa annonser dom borde ta fram det som är viktigt men om det är nya 

läkemedel tycker jag det är viktigt med information om innehåll. Då är annonsen bra”.  

 

En respondent i fokusgruppen tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker 

också en önskan om att företag ska korta ner sina annonser på Facebook och sociala 

medier och säger: 

  

”Ta med det som är informativt och inte bladdra på en jädra massa text, ta med det som 

fångar intresset”. 

 

Respondenter i båda fokusgrupperna är överens om att företag bör korta ner sina 

annonser för att uppnå informativitet i annonserna. Respondenternas önskan om kortare 

annonser överensstämmer med det Aktan m fl. (2016, s. 94) skriver om att 

marknadsförare ska designa enkla annonseringsmeddelanden. Omfattningen av 

kommentarer angående annonsers informationsvärde är stor inom fokusgruppen 

tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd där en respondent ingående beskriver hur 

en informativ kort och koncis annons för försäljning av korv bör utformas: 

 

” Idag säljer vi korv för 10 kr /kg Tillmans [lokal korvtillverkare Förf anm.] vanliga 

falukorv kom till oss och handla mellan 10 och två, en bild på en korv och så är det 

färdigt sen. Inte någon innehållsförteckning, jämförelse med andra korvar eller hur 

mycket man sparar eller hur många som har köpt, sånt irriterande brukar stå i 

annonser”. 

 

Respondenterna i fokusgruppen tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd 

diskuterar annonser rörande släktforskning och anger att många av dessa är missvisande 

med avseende på information. Respondenter tillhörande Forskarföreningen Släkt och 
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Bygd uttrycker i sin diskussion om annonser rörande släktforskning och i sin illustration 

av att många annonser rörande släktforskning och DNA-test uppvisar felaktig 

information: 

 

” Jag tänker på alltså när man tänker på släktforskning och släktforskningsannonser, 

dom flesta utav dom som kommer upp det är ju Ancestry, MyHeritage brukar också 

komma upp och FamilyTree. ” 

” Det är inte helt informativa annonser ”.  

” Det är ju inte så att man får en massa släktingar på köpet när man har tagit DNA-test 

det framgår inte heller riktigt och det är verkligen inte alls bra ”. 

” Det kan ju vara så också att man tar ett DNA-prov för att bekräfta ”.  

” För att om man liksom har hört att Karl den tolfte är farfars farfars far och då vill 

man ha det bekräftat kan man ta ett DNA-test för att få det nej det var inte han det var 

Gustav den tredje ”.  

Skillnader i åsikter kring annonsers informationsvärde mellan denna studies 

respondenters kan bero av att respondenter tillhörande Reumatikerförbundet ser mer 

annonser rörande läkemedel och hälsa än respondenterna i Forskarföreningen Släkt och 

Bygd gör, vilket för respondenterna tillhörande Reumatikerföreningen gör mer 

information viktigare, men alla respondenter i denna studie föredrar informativa 

annonser med korrekt information. Det överensstämmer med det Blanco m fl. (2010, s. 

1) skriver om att informationsaspekten i annonser, som den uppfattas av konsumenter, 

påverkar konsumenternas attityder. Motsvarande anges även av Aktan m fl. (2016, s. 

94) som skriver att marknadsförare ska utforma annonsering som tillhandahåller korrekt 

information.  

 

Respondenterna i fokusgruppen tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd är mer 

benägna att klicka på länkar och liknande i företagsannonser på Facebook för att erhålla 

information än respondenterna i fokusgruppen tillhörande Reumatikerförbundet är. 

Dock anger en respondent tillhörande Reumatikerförbundet att denna klickar på 

annonser rörande matlagning och recept. En anledning till denna skillnad mellan 

fokusgrupperna kan vara att en stor del utav den släktforskning som respondenterna 

tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd ägnar sig åt är internetbaserad med 
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digitalisering av arkiv innehållande bland annat kyrkböcker, vilket gör att den gruppen 

med respondenter antagligen sammanlagt ägnar mer tid online än vad respondenterna 

tillhörande Reumatikerförbundet gör. Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet 

ägnar sig kanske istället åt föreningsaktiviteter som till exempel vattengymnastik. Den 

skillnaden kan göra att respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd 

har mer internetvana, ser fler annonser och därför också söker mer information genom 

att klicka på annonser på internet överlag. Medelåldern är lägre i fokusgruppen 

tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd (64,2 år) än i fokusgruppen tillhörande 

Reumatikerförbundet (71,8 år), vilket kanske kan inverka på och påverka skillnaderna i 

både respondenternas internetanvändning och deras datoranvändning.   

 

För att skapa högt informationsvärde bör företag ange korrekt och uppdaterad 

information i sina annonser i syfte att, i konsumenternas ögon, skapa positiva bilder av 

både själva annonserna och företagen bakom annonserna enligt samtliga respondenter 

ingående i denna studie.  

 

Enligt Ngoc (2018, s. 9) ska informationen i annonsering spela en roll i att främja 

konsumenter i deras beslut att välja produkter eller tjänster. I de båda fokusgrupperna i 

denna studie skapar diskussioner kring informationsvärde positiva reaktioner som 

leenden och positiva nickningar. I fokusgruppen tillhörande Forskarföreningen Släkt 

och Bygd förekommer dessutom negativa ansiktsuttryck när de talar om icke 

informativa annonser. Människor uppfattar en mycket låg nivå av informativitet i 

webbannonser och då finner människorna webbannonseringen som tråkig (Blanco m fl., 

2010, s. 8). Det bevisas genom resultatet av denna studie genom respondenternas 

ansiktsuttryck.  

 

Enligt respondenterna tillhörande både Forskarföreningen Släkt och Bygd och 

Reumatikerförbundet påverkar informationsvärdet deras uppfattning av värdet av 

annonser på Facebook positivt. Att informationsvärde påverkar konsumenters uppleva 

värde av annonser på sociala medier positivt enligt Blanco m fl. (2010, s. 4), Ferreira 

och Barbosa (2017, s. 47), Haida och Rahim (2015, s. 3), Aktan m fl. (2016, s. 89) och 

Hamouda (2018, ss. 426, 430, 435, 436) bekräftas genom resultatet av de båda 

fokusgruppsintervjuerna ingående i denna studie.  
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4.3 Underhållningsvärde 
 

Respondenterna i respektive fokusgrupp tillfrågas om vad som gör dem intresserade när 

de ser företagsannonser på sociala nätverk och om det påverkar deras generella åsikter 

till annonser på sociala medier. Båda respondentgrupperna upplever annonser på 

Facebook som icke underhållande i allmänhet och de flesta annonser roar inte 

respondenterna. Det bör marknadsförare uppmärksamma och tänka på att skapa intresse 

för sina annonser. 

 

Respondenterna i båda fokusgrupperna bekräftar att underhållningsvärdet spelar en 

viktig roll vid konsumenters uppfattningar av värdet av annonser på sociala medier. Det 

överensstämmer med Aydin och Karamehmet (2017, s. 518) som anger att den 

underhållande dimensionen av annonsering är en huvudfaktor som påverkar attityderna 

gentemot och acceptansen av annonser.  

 

I båda fokusgrupperna är omfattningen av kommentarer och frekvensen av 

kommentarer kring underhållningsvärdet av annonser låg och bara en respondent i 

Reumatikerförbundet anger mer än ett exempel på en underhållande annons.  

 

Specificiteten av kommentarer är högre inom Forskarföreningen Släkt och Bygd än 

inom Reumatikerförbundet då Forskarföreningen Släkt och Bygd mer specifikt anger 

vad det är i en underhållande annons som gör annonsen underhållande. 

 

Aktan m fl. (2016, s. 88) anger att det inte är lätt att fånga konsumenternas 

uppmärksamhet då de exponeras för hundratals meddelanden varje dag. Det 

överensstämmer med uttalandet från en respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt 

och Bygd, som uttrycker: 

 

”Det är så mycket jag bläddrar förbi så det fastnar inte” 

 

”Man kan inte springa ifrån ödet och inte annonserna” 
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Båda fokusgrupperna nämner dock annonser från företaget ICA som tilltalande och det 

överensstämmer med det som Haida och Rahim (2015, s. 2) skriver om att användare av 

sociala medier tycker om annonsering som engagerar dem. 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker: 

 

”Om man tänker på ICA-reklamen då med jämna mellanrum så har de ju ett nytt inslag 

och det här är ju liksom en spelad sketch och man vet av erfarenhet att dom brukar vara 

jätteroliga så förväntar man sig det och därför fastnar man ju att titta på nästa, är det 

något nytt?” 

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger vad som är underhållande 

annonser på Facebook: 

 

” ICA- gubbarna ” 

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet uttrycker dessutom att annonser från 

Coop rörande matlagning är roligt att se då de tycker om matlagning och får medhåll av 

andra respondenter. Respondenten uttrycker: 

 

” Det där ifrån Coop det kan man ju titta lite på då, dom lagar mat jag tycker om 

matlagning ”.  

 

Respondenterna tillhörande båda fokusgrupperna anger att det påverkar deras generella 

inställning till annonser positivt om de ser underhållande annonser, men respondenterna 

tillhörande Reumatikerförbundet uttrycker en mer kritisk inställning till annonserna på 

Facebook än respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd gör. Att 

respondenternas generella inställning till annonser blir mer positiv om de ser 

underhållande annonser överensstämmer med det Blanco m fl. (2010, s. 1) skriver om 

att underhållningsaspekten, i annonserna, uppfattad av konsumenterna påverkar deras 

attityder till annonseringen och det finns en positiv påverkan av attityder hos 

konsumenterna.  
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Respondenterna i båda fokusgrupperna föredrar underhållande annonser. Att båda 

fokusgrupperna föredrar roliga annonser, bekräftas också av Ariffin m fl. (2018, s. 41), 

som skriver att konsumenter föredrar rolig annonsering online. Diskussioner om 

underhållande annonser framkallar glada skratt hos båda fokusgrupperna. Det visar att 

underhållning är en nyckelfaktor som ska införlivas i annonseringen för att öka värdet 

av webbannonsering genom att fånga mottagarnas uppmärksamhet och intresse, vilket 

Aktan m fl. (2016, s. 89) skriver. 

 

Uttalanden från respondenter visar att innehållet i annonser är en faktor som avgör hur 

lyckade annonser på Facebook är då det påverkar konsumenternas intresse. Detsamma 

anges även av Ngoc (2018, s. 9). Underhållningsvärde har positiv effekt på 

konsumenters upplevda värde av annonser på sociala medier (Ngoc, 2018, s. 4; Deraz, 

2019, s. 4; Dao m fl., 2014, s. 271; Yu m fl., 2017, s. 34; Ariffin m fl., 2018, s. 41; 

Haida och Rahim, 2015, s. 3; Hamouda, 2018, ss. 426, 30, 435). Det bekräftas genom 

resultatet av de två fokusgruppsintervjuerna i denna studie.  

 

En respondent från Reumatikerförbundet uttrycker: 

 

”Om en annons är rolig tycker jag får mig att tycka bättre om annonser ett tag men sen 

klubbas man ju ner när man läser nästa som är tråkig”. 

 

Att marknadsförare ska fokusera på att utveckla underhållande annonsering på sociala 

medier, som Dao m fl. (2014, s. 288) skriver bekräftas av hur två respondenter från 

Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker sig med tanke på underhållande annonser: 

 

”Men om jag ser en rolig annons påverkar det mig positivt om den är rolig”.  

 

” Jag skulle ju fastna där en stund så det är ju klart det påverkar mig eftersom det är så 

ovanligt, haha ”.  

 

Hamouda (2018, s. 439) anger att företag bör ägna mer uppmärksamhet åt 

underhållningen i sina annonser på Facebook. Det bekräftas av resultatet i denna studie 

när respondenter tillhörande båda fokusgrupperna anger att de påverkas positivt av 
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underhållande annonser och att underhållningen i annonserna gör att de blir intresserade 

av företagsannonserna. Det överensstämmer också med det Arli (2017, ss. 521, 531) 

skriver om att underhållning påverkar konsumenters attityder till sociala medier. 

 

Enligt Deraz (2019, s. 21) ska marknadsförare fokusera på hur de kan underhålla 

användare av sociala medier om de vill producera annonser som är värdefulla för 

konsumenterna. Det illustreras också genom resultatet av fokusgruppsintervjuerna i 

denna studie. Vikten av att företag inkluderar underhållning i sina annonser anges även 

av Aktan m fl. (2016, s. 89), som anger att underhållning är en nyckelfaktor som ska 

ingå i annonser för att öka intresset av webbannonsering genom att fånga 

konsumenternas uppmärksamhet och intresse. Dar m fl. (2014, s. 65) anger också att 

underhållning spelar en nyckelroll i värdet av annonsering för konsumenter. Att 

underhållning är en positiv källa till annonseringsvärde, vilket Yu m fl. (2017, s. 34) 

skriver illustreras i denna studie.  

 

4.4 Trovärdighet 
 

Respondenterna i båda fokusgruppen har tillfrågats om faktorer som får dem att känna 

att en annons på Facebook är trovärdig, användbar och säker. Enligt respondenter 

tillhörande Reumatikerförbundet ökar annonsens trovärdighet om läkare uttalar sig om 

läkemedel. En respondent uttrycker: 

 

” När läkare uttalar sig om läkemedel tror jag mer på annonsen och det är väl bra, men 

jag kollar ändå upp det för dom kan ha fått pengar för att säga så”. 

 

Diskussioner om trovärdighetsvärde i fokusgruppen tillhörande Reumatikerförbundet 

framkallar neutrala känslor, men även känslor av sorg och omtanke när en respondent 

anger en användbar och säker annons om att robotgräsklippare förstör igelkottars ben 

genom att uttrycka: 

 

”Annons om att robotgräsklippare förstör igelkottarnas ben det tyckte jag var så 

hemskt.” 
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Det bevisar att en av de primära faktorerna som påverkar attityder till annonsering är 

trovärdighet, som Aydin och Karamehmet (2017, s. 517) skriver.  

 

Positiva nickningar och glada leenden uppkommer när fokusgruppen tillhörande 

Forskarföreningen Släkt och Bygd talar om trovärdiga annonser. En respondent 

tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger med ett glatt leende: 

 

” … [En annan respondents namn] och jag, vi hittar ju fina blusar och klänningar på 

Floryday” 

 

” Nu tänker jag lite så hära, hur var den där annonsen utformad för att jag skulle gå på 

den, det kom upp som en rektangel och så var det fina klänningar på den som jag tyckte 

var fina då och då klickade ju jag på den och då kom ju jag till den här sidan då och då 

måste jag ju visa … [En annan respondents namn Förf anm.] vilka fina klänningar dom 

hade”. 

Uttalandet från ovanstående respondent visar att när konsumenter uppfattar annonser 

som trovärdiga anser de annonserna vara värdefulla, vilket bekräftas av Hamouda 

(2018, s. 437). Ovanstående visar också att när användaren av sociala medier känner att 

källan till annonsen är trovärdig känner de sig också bekväma när de ser annonsen och 

troligtvis agerar på annonsen, vilket i denna studie visar sig genom att respondenten i 

detta fall tycker om annonsen och visar den för en annan person. Det överensstämmer 

med det Deraz (2019 s. 21) skriver om att trovärdighet påverkar konsumenters 

uppfattningar av annonser positivt.  

Två respondenter i fokusgruppen tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger 

dock att de föredrar annonser på Facebook över annonser i andra medier då de tycker att 

företagsannonser på Facebook är bättre att titta på och mer trovärdiga. Respondenterna 

uttrycker: 

” Visst är väl vissa [företagsannonser Förf anm.] upplysande och man kan ta till sig på 

Facebook. Jag tar ju hellre en annons på Facebook och kollar den än, i media 

överhuvudtaget kanske eller på teven eller…” 

--- ” för då kan jag ju liksom kolla bättre på något sätt”.  



 

41 

 

Omfattningen av kommentarer gällande trovärdighetsvärdet är dock låg i båda 

fokusgrupperna då respondenterna överlag är kritiska till trovärdigheten hos annonser 

på Facebook.  

 

Frekvensen av kommentarer kring trovärdighetsvärde av annonser är låg i båda 

fokusgrupperna, men båda fokusgrupperna litar mindre på en annons från en okänd 

källa än från en känd källa. Respondenter tillhörande båda fokusgrupperna anger att om 

en annons kommer från en okänd källa påverkar det annonsens trovärdighet negativt. 

Yaakop m fl. (2013, s. 161) skriver att när konsumenter är skeptiska till annonseringen 

eller till dess ursprungskälla saknar de motivation att bearbeta annonsens information, 

vilket överensstämmer med resultatet av denna studie. Motsvarande anges även av 

Aktan m fl. (2016, s. 94) som anger att marknadsförare måste försäkra sig om att 

annonseringen uppfattas som trovärdig då konsumenter även beaktar källan till 

annonseringen.  Det illustreras genom att tre respondenter tillhörande Forskarföreningen 

Släkt och Bygd uttrycker sin misstro gentemot annonser från okända källor: 

 

”Jag tar reda på var den [annonsen Förf anm.] kommer ifrån för att veta lite mera”. 

 

”Vi tassar ju lite försiktigt och tittar”. 

 

”Jag kollar lite om betalningsgrejer, sen finns det ju ofta recensioner och så där va, 

som man kan titta på ifall man är intresserad”. 

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet, som får medhåll av de andra 

respondenterna i gruppen, anger: 

 

”Man litar väl mer på en annons som man känner till och som är härifrån 

[Hälsingland/Bollnäs Förf anm.] än om den är nerifrån Skåne till exempel och skriver 

någonting vet man ju inte hur det är”. 

 

Att annonseringens källor kan verifieras och är trovärdiga är viktigt skriver Yaakop m 

fl. (2013, s. 161). Det överensstämmer med resultatet av denna studie då respondenterna 

tycker att det är viktigt att kunna lita på annonsernas upphovsmakare. 
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Specificiteten av kommentarer rörande trovärdighetsvärdet av annonser är hög i båda 

fokusgrupperna då respondenter i båda fokusgrupperna anger specifika annonser och 

produkter i samband med trovärdighet. Respondenter tillhörande Reumatikerförbundet 

nämner annonser rörande läkemedel och även annonser, som handlar om att 

robotgräsklippare förstör igelkottars ben i samband med trovärdighet rörande 

företagsannonser på sociala medier och Facebook.  

 

Dao m al. (2014, s. 271) och Deraz (2019, s. 15) anger att trovärdighet har positiva 

effekter på konsumenters uppfattade värde av annonsering på sociala medier, som i sin 

tur positivt påverkar intentioner till köp online. Hamouda (2018, s. 436) anger att 

trovärdighet har positiva effekter på konsumenters uppfattade värde av annonsering på 

sociala medier. Positiv påverkan på konsumenters uppfattningar av värdet av annonser 

på sociala medier och positiv påverkan på intentioner till köp online illustreras av 

respondenter ingående i båda fokusgrupperna i denna studie. En respondent tillhörande 

Forskarföreningen Släkt och Bygd anger: 

 

”För ett par år sedan var jag ute och letade efter en sån där fläkt som man ställer på 

sin vedspis som inte går på el utan den går på värme och jag letade och letade och jag 

hittade såna där Kinatillverkade men sen i Facebook så kommer det upp en 

Canadatillverkad och då fick jag ju namnet på den och alltihopa och så började jag 

läsa på nätet. Det var ju originalet så den beställde jag, det var den jag ville ha så det 

var ju bra”.    

 

4.5 Irritationsvärde 
 

Respondenterna i båda fokusgrupperna har tillfrågats om vad som får dem att känna sig 

lurade och irriterade när de ser annonser på Facebook. Båda fokusgrupperna är överens 

om att företagsannonserna på Facebook upplevs som irriterande när de är för många till 

antalet, påträngande och uppkommer alltför ofta. Dessutom anser alla respondenter att 

samma företagsannonser visas hela tiden, vilket ökar irritationsvärdet. Enligt båda 

fokusgrupperna påverkar irritationsvärdet annonsvärdet på Facebook negativt. 

Att annonser kan vara förvirrande, påträngande och distraherande för konsumenter samt 

att det kan orsaka irritation och att irritation förväntas påverka attityder till annonser 
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negativt anges av Aydin och Karamehmet (2017, s. 519) och det bekräftas av 

respondenterna i denna studie.  

 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker att det är 

irriterande med återkommande företagsannonser:  

 

” Om den har kommit upp 20 gånger på en dag eller 30 gånger på en dag eller varje 

dag flera gånger då blir det liksom nej bort ”. 

 

Motsvarande anges även av en respondent tillhörande Reumatikerförbundet som anger 

vad som är irriterande med företagsannonser på Facebook och sociala medier: 

 

” Man ser annonser överallt ”.   

 

I båda fokusgrupperna framkallar diskussioner kring annonsers irritation starka negativa 

känslor i form av negativ sinnesstämning i gruppen genom arga blickar och bistra 

miner. Vid diskussion om hur företag kan förbättra sina annonser blir ansiktsuttrycken 

mer neutrala.  

 

Omfattningen av kommentarer kring irritation är stor i fokusgruppen tillhörande 

Reumatikerförbundet och de anger omfattande exempel på irriterande annonser och vad 

som är irriterande med dessa samt vad företag kan göra för att minska irritationen kring 

annonser är stor. 

  

Omfattningen av kommentarer från Forskarföreningen Släkt och Bygd angående 

irritationsvärde är stor då flera respondenter ingående nämner beskrivningar av annonser 

de blivit lurade av och annonser som irriterar dem. Frekvensen av kommentarer kring att 

annonser är irriterande är stor och flera respondenter i båda fokusgrupperna anger 

annonser som störande och alltför många. Även specificiteten av kommentarer kring 

irritationsvärde är hög då respondenterna specifikt anger annonser som irriterande, vad 

som gör att de känner sig lurade av annonser och vad som kan göra annonser mindre 

irriterande. Det överensstämmer med att irritation starkt negativt påverkar konsumenters 

upplevda värde av annonser på sociala medier enligt Aydin och Karamehmet (2017, ss. 
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517, 519), Ducoffe och Curlo (2000, s. 254), Aktam m fl. (2016, s. 90) och Dar m fl. 

(2014, ss. 63, 65).  

Felaktig information i annonserna irriterar respondenterna och ger upphov till negativt 

annonseringsvärde för konsumenten, vilket också överensstämmer med Yu m fl. (2017, 

s. 34). Även Aktan m fl. (2016, s. 94) anger att det är viktigt att annonsering online 

tillhandahåller korrekt och icke irriterande information.   

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger: 

 

” Dom skriver att det är så bra allting sen köper jag och provar och den är dålig som 

kläder. Dom borde säga sanningen i annonsen istället ”.  

 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker:  

 

” Men jag bläddrar förbi alla irriterande annonser och lägger dom ej på minnet, men det 

är irriterande med fel information och jag vet det som är rätt ”.  

 

En annan respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker sin åsikt om 

vad som är irriterande med annonser på Facebook: 

 

”Dom pluppar upp som en böld i arslet” 

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger: 

 

” Ja och ett tag då skulle man ju få strumpor ett antal strumpor varje halvår eller vad 

det var det där och då skulle man ju tjäna så och så mycket på de där strumporna och 

nej det fungerar inte, längst ner stod det att det tillkom portoavgifter och fakturaavgift 

och allt. Mycket irriterande”. 

 

Flera respondenter tillhörande båda fokusgrupperna anger att de har känt sig lurade av 

annonser på Facebook. En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger: 

 

” Dom skriver att det är så bra allting sen köper jag och provar och den är dålig som 

kläder. Dom borde säga sanningen i annonsen istället ”.  
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Enligt Yu m fl. (2017, s. 34) ger vilseledning och osanning i annonser upphov till negativt 

annonseringsvärde, vilket bekräftas av respondenterna ingående i denna studie. En 

respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker vad som får 

respondenten att känna sig lurad av en annons på Facebook: 

 

” En grej det är att det är fina kläder i annonsen och då går jag in och så finns dom inte 

i min storlek då känner jag mig lurad”.  

 

En annan respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger: 

 

”Nu kom jag på vad jag känt mig lurad av för annonser jo istället för det här Floriday 

med väldigt fina klänningar så finns det nåt som heter Bonprix som också säljer fina 

klänningar och det finns säkert nåt annat också och så visar dom nån fin klänning som 

är på Facebook sådär i annonsen som kommer upp och den skulle jag titta på den var 

snygg och så klickar man på den så kommer det upp hundra miljoner andra klänningar 

men inte den som dom visar och då känner jag mig blåst så nu är det alltså flera år sen 

jag handlade på Bonprix för nu har jag blivit så sur på dom”. 

 

Samma respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd föreslår också vad 

företag kan göra för att minska irritationen kring sina annonser på Facebook och anger 

som en fortsättning på sina känslor av att ha blivit lurad av klädannonser:  

 

” Men tänk då om jag hade kommit till den där klänningen och tittade på den och sett att 

jag tyckte att den var jättebra och då kanske jag hade köpt den eller också var det nånting 

som att den var för kort då hade jag kanske letat nån annan och handlat men nu när dom 

gör sådär då blir jag ju bara sur ”. 

Aktan m fl. (2016, s. 89) skriver att annonser kan bli sedda som irriterande och en 

ovälkommen störning i konsumenters konsumtion av innehållet i ett särskilt medium. Det 

visas tydligt genom ett uttalande från en respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt 

och Bygd, som anger vad som gör annonser på Facebook irriterande: 

” När dom [annonserna Förf anm.] lägger sig så dom lägger sig på text när man håller 

på och läser någonting. ” 



 

46 

 

Irritation påverkar konsumenters attityder till sociala medier (Arli, 2017, s. 521; Dar m 

fl., 2014, s. 65). Det bekräftas genom resultatet av denna studie. 

 

Respondenterna tillhörande båda fokusgrupperna är överens om att det anser att 

företagens annonsering ökar i perioder då företagen har det sämre ekonomiskt och att det 

irriterar dem. En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger: 

” Om man hör något om att det där förtaget börjar gå sämre, vips kommer det reklam”. 

En annan respondent tillhörande Reumatikerförbundet uttrycker: 

” HM till exempel när det gick ner så hade de jättefint med reklam ”.  

Motsvarande anges även av respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och 

Bygd där en respondent uttrycker med irritation i rösten: 

” Eller så tänker man dom där måste det gå väldigt dåligt för som dom håller på och 

annonserar”. 

Respondenten i Forskarföreningen Släkt och Bygd får medhåll av en annan respondent i 

gruppen som uttrycker ett förbättringsförslag åt företagen bakom annonserna: 

” Dom kanske ska ändra taktik och köra rea”.  

Med anledning av det stora antalet kommentarer från varje fokusgrupp rörande irritation 

gentemot annonser på sociala medier spelar irritation en nyckelroll vid konsumenters 

bedömning av värdet av annonser på sociala medier, vilket också anges av Dar m fl. 

(2014, s. 65).  

Att irritation starkt negativt påverkar konsumenters upplevda värde av annonser på 

sociala medier enligt Aydin och Karamehmet (2017, ss. 517, 519), Ducoffe och Curlo 

(2000, s. 254), Aktam m fl. (2016, s. 90) och Dar m fl. (2014, ss. 63, 65) överensstämmer 

med resultatet av denna fokusgruppsstudie.  

 

4.6 Interaktivitetsvärde 
 

Alla respondenter i de båda fokusgrupperna har tillfrågats vad som gör att de känner att 

annonser på Facebook gynnar kommunikation mellan företag och konsumenter samt 

kommunikation konsumenter emellan.  
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Respondenterna har också tillfrågats hur interaktiviteten påverkar konsumenters 

uppfattning av värdet av annonser på Facebook. Respondenterna tillhörande 

Reumatikerförbundet har en mer kritisk inställning till interaktivitet än respondenterna 

tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd har.  

Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet interagerar mindre med annonserna än 

vad respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd gör. Respondenterna 

tillhörande Reumatikerförbundet kommenterar inte på annonser, ingen av dem har köpt 

någonting efter att ha sett en annons på Facebook och majoriteten av respondenterna läser 

endast intressanta annonser och går sedan vidare.  

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger att om respondenten själv eller 

respondentens vän är intresserad av produkten letar respondenten efter telefonnummer att 

ringa och fråga eller frågar på till exempel apoteket. Annars anser respondenterna 

tillhörande Reumatikerförbundet att ingenting i en annons kan få dem att prata 

konsumenter emellan.  

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger vad som skapar bra 

interaktivitetsvärde och säger: 

- ” Men också så kan man ju se recensioner vad andra har tyckt och det kan ju vara 

så att man aldrig kan tänka sig att köpa där”.  

Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet nämner däremot inte att de kontrollerar 

förekommande recensioner av annonser. 

Omfattningen av kommentarer rörande interaktivitetsvärde är stor i båda 

fokusgrupperna, men en skillnad är att respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet 

betonar vikten av att företag anger telefonnummer i annonserna. Frekvensen av 

kommentarer kring interaktivitet är stor i Reumatikerförbundet då flera respondenter 

anger att de saknar företags telefonnummer i annonser.  

 

Respondenterna tillhörande forskarföreningen Släkt och Bygd uppvisar låg frekvens av 

kommentarer kring interaktivitetsvärde, men ett fåtal respondenter i gruppen anger 

vikten av att angivna länkar i annonserna ska leda direkt till företaget för att påverka 

annonsvärdet positivt.  
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Inom Reumatikerförbundet anger respondenterna specifikt att telefonnummer i 

annonsen är viktigt för att främja kommunikation med företaget, men specificiteten av 

svar är däremot låg inom Forskarföreningen Släkt och Bygd som bara övergripande 

anger egenskaper hos annonser som bidrar till interaktivitet och endast anger resesajter 

som exempel. 

 

Respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd klickar på intressanta 

annonser för att sedan kontrollera hemsidan och andra webbsidor för vidare 

information, men enligt en respondent gäller det för varor eller tjänster som 

respondenten verkligen har tänkt på innan att denna behöver. Informationsdelning och 

kommunikation är därigenom två tillfredsställelser som kommer från användning av 

sociala nätverk, vilket Whiting och Williams (2013, ss. 362, 365, 367) anger.  

  

Forskarföreningen Släkt och Bygd ställer sig kritiska till att innehåll i annonser skulle få 

dem att kommunicera med varandra, vilket uttrycks av en respondent med neutralt 

ansiktsuttryck: 

 

” Det är ju först om man har köpt varan och testat den som man kan börja prata om den 

och rekommendera den annars kan man bara säga att jag såg en annons på Facebook 

men inte prata för saken”.  

 

Till skillnad från respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet har flera 

respondenter tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd genomfört inköp av 

produkter efter att ha sett annonser för produkterna på Facebook. Det visar ändå att 

informationsdelning och kommunikation är två tillfredsställelser som kommer från 

användning av sociala nätverk, vilket Whiting och Williams (2013, ss. 362, 365, 367) 

skriver.  

 

Respondenter tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger vikten av att komma 

vidare direkt till företaget bakom annonsen om de klickar på annonsen och hänvisar till 

att ibland när de klickar på intressanta annonser om släktforskning kommer de istället 

till företag som säljer någonting helt annat och betonar att felaktiga länkar missgynnar 

kommunikation mellan företag och konsumenter. Det anger vikten av att 

företagsannonser är tydliga och att det verkligen är det som annonsen avses som 
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konsumenten erhåller vid genomläsning och vidare interaktion med företaget bakom 

annonsen. 

 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger med sorg i rösten: 

 

” För ibland när man klickar på en annons typ intressant om släktforskning då kommer 

man till något företag som säljer pärmar och papper”. 

 

Enligt respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet gynnar text med bra information 

i annonsen kommunikationen mellan företag och konsument. Respondenterna tillhörande 

Reumatikerförbundet betonar vikten av att företag skriver ut telefonnummer i annonserna 

för att konsumenter lättare ska kunna kontakta företaget bakom annonserna. En 

respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger vad, i en annons, som gynnar 

kommunikation mellan företag och konsument: 

 

” Att det står telefonnummer i annonsen så man kan ringa- ett telefonnummer så man 

eventuellt kan höra av sig, det saknar jag”.  

 

En annan respondent också tillhörande Reumatikerförbundet anger med ett negativt 

tonfall och en arg blick: 

 

” Dom vill att man ska maila men det är lämpligare att ringa och prata med någon och 

så har man inte den där kontakten när man mailar”. 

 

Deraz (2019, s. 15). Ariffin m fl. (2018, ss. 33,40) och Yaakop m fl. (2013, s. 155) 

anger att interaktivitetsvärde har positiva effekter på konsumenters uppfattning av 

annonsvärde på sociala medier. Det bekräftas av respondenterna i denna studie, men 

resultatet av denna studie visar också att respondenter tillhörande Reumatikerförbundet 

är mer kritiska till interaktion än Forskarföreningen Släkt och Bygds respondenter är då 

Reumatikerförbundets respondenter varken kommenterar på eller delar annonser.  

 

Enligt Goldsmith och Horowitz (2006, s. 1) kommunicerar konsumenter med varandra 

online både för att erhålla och dela med sig av information om produkter och tjänster. 

Det visar resultatet av denna studie även om respondenterna tillhörande 
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Forskarföreningen Släkt och Bygd i större utsträckning kommunicerar med varandra 

online än deltagarna tillhörande Reumatikerförbundet gör.  

 

Att interaktivitet har en positiv effekt på konsumenters uppfattade värde av annonser på 

sociala medier enligt Deraz (2019, s. 15), Ariffin m fl. (2018, ss. 33,40) och Yaakop m 

fl. (2013, s. 155) överensstämmer med resultatet av denna studie. 

 

4.7 Förköpsmotivation 
 

Respondenter har tillfrågats om hur deras motivation att köpa en viss produkt eller tjänst 

påverkar deras upplevda värde av annonser på sociala medier och hur annonser på 

Facebook kan hjälpa dem i deras köpbeslut. Gemensamt för respondenterna tillhörande 

båda fokusgrupperna är att de övergripande anger att annonser på Facebook inte kan 

hjälpa dem när de är ute efter att köpa en vara eller tjänst.  

 

Respondenter tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger att de använder 

sökmotorn Google eller ringer en vän istället för att söka information på Facebook. 

Respondenterna i båda fokusgrupperna ställer sig dock kritiska till det Goldsmith och 

Horowitz (2006, s. 1) skriver om att konsumenter söker åsikter från andra online för att 

minska risken vid beslut att genomföra köp och för att erhålla förköpsinformation. 

 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker sig kritiskt om 

huruvida annonser på Facebook kan hjälpa denna när denna är ute efter att köpa 

specifika varor: 

 

” Nej då googlar jag istället, men bra när de visar olika alternativ och vad som 

finns”.  

En annan respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger hur annonser 

på Facebook kan hjälpa denna i köpbeslut: 

” Då är man tvungen att googla på det ”. 

Ytterligare en respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd säger:  

” Googla eller så ringer man en kompis som är lika stor och frågar: var handlar du? ” 
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Respondenter tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd uttrycker vad i en annons 

som kan hjälpa dem att ta köpbeslut: 

 

” Om det är bra pris tittar jag kanske jag kan köpa”.  

 

” Om det är något jag behöver som annonseras”. 

” Ibland kan det vara nånting som man tycker är snyggt som man eventuellt skulle kunna 

tänka sig att man kan klämma in i garderoben och då tittar man på priset men sen när 

det är nånting som man verkligen behöver då tycker jag att då vill man ju veta så mycket 

fakta som möjligt om det materialet och storlek och längd ”.  

Respondenterna tillhörande båda fokusgrupperna anger att det är positivt om pris anges 

i annonserna. Enligt respondenterna i Forskarföreningen Släkt och Bygd är det positivt 

om det är något de behöver och bra information i annonserna.  

 

Respondenter tillhörande Reumatikerförbundet anger att förköpsmotivation påverkar 

konsumenters uppfattningar av annonser på sociala medier positivt om annonserna 

innehåller någonting om reumatiska sjukdomar och om annonser avser läkemedel där 

annonsen också presenterar innehållsförteckning för läkemedel som visas i annonsen. 

Det visar ändå att informationen på sociala nätverk har fördelen att den hjälper 

användare att genomföra ett väl genomtänkt köpbeslut, vilket anges av Muntinga m fl. 

(2011, s. 27). Det överensstämmer också med det som Whiting and Williams (2013, ss. 

362, 364, 366, 368) skriver om att informationssökning är en huvudsaklig 

tillfredsställelse för konsumenter vid användandet av sociala nätverk. 

 

Båda fokusgruppsintervjuerna är inte direkt motiverade att söka information om 

produkter eller tjänster via annonser på sociala medier, vilket innebär att 

förköpsmotivation övergripande inte påverkar konsumenters bedömning av värdet av 

annonser på sociala medier, men då det påverkar är det en liten påverkan. En liten 

positiv påverkan utgörs av att respondenterna kontrollerar varans eller tjänstens angivna 

pris i annonserna. Det illustrerar ändå det som Deraz (2019, s. 15) skriver om att 

förköpssökmotivationen bidrar till bedömningen av annonsers värde och har en positiv 

effekt på konsumenters uppfattning av annonsers värde på sociala medier.  
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Inom Reumatikerförbundet är omfattningen av kommentarer rörande förköpsmotivation 

låg då respondenter uttrycker rädsla gentemot annonser, men en respondent anger att 

information om reumatiska sjukdomar får respondenten att se på annonserna.  

 

Det är låg frekvens av kommentarer kring förköpsmotivation hos respondenterna 

tillhörande Reumatikerförbundet och endast en respondent anger att pris och 

innehållsförteckning i annonser kan vara till hjälp och påverka köpbeslut.  

 

Frekvensen och specificiteten av kommentarer i Forskarföreningen Släkt och Bygd är 

hög då de nämner cykelkorgar, fläktar och produktpriser.  

 

Specificiteten av kommentarer i Reumatikerförbundet är låg då respondenterna inte 

nämner specifika produkter utan övergripande anger att de inte vågar köpa något på 

nätet, men att pris och innehållsförteckning kan hjälpa till i ett köpbeslut.  

 

En respondent tillhörande Reumatikerförbundet anger: 

 

” Jag vågar aldrig köpa något som är på nätet eller jag vågar aldrig skicka efter 

något”. 

 

Inom Forskarföreningen Släkt och Bygd är däremot omfattningen av kommentarer 

kring förköpsmotivation stor då respondenterna anger flera produkter de har köpt efter 

att de har sett annonser på Facebook, men även perspektivet att konsumenten ska ha 

behov av produkten som visas i annonsen för att det ska bli aktuellt med köp av 

produkten. 

 

Gällande köpbeslutet går åsikterna isär inom fokusgruppen tillhörande 

Reumatikerförbundet. En respondent anger att ingenting i annonser kan få denna att ta 

beslutet om att köpa något medan en annan respondent anger: 

 

” Ja jag kan ju se om det är någonting om reumatiska sjukdomar då kan jag se titta 

liksom om det är några tabletter som är nya då kanske jag kan gå in och fråga på 

apoteket och höra om dom har det eller om det funkar ja vad dom har för erfarenhet 



 

53 

 

och lite sådär innan man köper eventuellt. Pris kanske och innehållsförteckning. Det är 

positivt ju mer jag får veta, bra hjälp”. 

 

I Forskarföreningen Släkt och Bygd anger respondenterna att varans pris och deras 

personliga behov av varan som annonseras i företagsannonsen kan leda till att de tar ett 

köpbeslut. En respondent uttrycker: 

 

” Ibland kan det vara någonting som man tycker är snyggt som man eventuellt skulle 

kunna tänka sig att man kan klämma in i garderoben och då tittar man på priset men sen 

när det är nånting som man verkligen behöver då tycker jag att då vill man ju veta så 

mycket fakta som möjligt om det materialet och storlek och längd ”.  

 

Gemensamt för de båda fokusgrupperna är att de vänder sig till andra källor än annonsen 

för att få information om produkten eller tjänsten i annonsen. Dock spelar produktens pris 

i annonsen roll för respondenter i båda fokusgrupperna vid köpbeslut. 

 

Diskussioner inom ämnet försköpsmotivation framkallar i fokusgruppen tillhörande 

Reumatikerförbundet visar ansiktsuttryck som visar negativa känslor i form av rynkade 

pannor då flera respondenter anger att de anser att annonser inte kan vara dem behjälpliga 

när de är ute efter att köpa en vara eller tjänst. Dock uttrycker en respondent tillhörande 

Reumatikerförbundet ett leende när denne anger att pris och innehållsförteckning i 

annonsen kan vara till hjälp inför inköp av produkter.  

 

I fokusgruppen tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd förekommer både negativa 

och positiva känslouttryck. Positiva ansiktsuttryck förekommer när de talar om att de köpt 

varor de är nöjda med och negativa ansiktsuttryck förekommer när respondenter sett saker 

de inte är nöjda med i annonser på Facebook. 

 

4.8 Social påverkan 
 

Respondenterna i denna studie har tillfrågats om effekten av vänner i förstärkning av 

intryck av annonser på Facebook. Respondenter i båda fokusgrupperna anger att om en 

vän på Facebook vidarebefordrar en annons till dem påverkar det dem positivt i deras 

upplevda värde av annonsen. Det överensstämmer med Deraz (2019, s. 16), som anger 
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att social påverkan har en signifikant påverkan i bedömningen av värdet av annonser på 

sociala medier. 

 

Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet anger att de läser annonsen, som 

vidarebefordras till dem, extra mycket, men respondenterna vill att den som 

vidarebefordrar annonsen ska ha provat produkten för att respondenterna ska lita på 

annonsen och respondenterna vill ändå bilda sig en egen uppfattning om produkten eller 

tjänsten i annonsen. På frågan om det påverkar deras intryck av annonsen om en vän på 

Facebook vidarebefordrar en annons till dem svarar en respondent tillhörande 

Reumatikerförbundet: 

 

”Om det är en vän som rekommenderar just det då kan jag jag läser den extra mycket 

så positivt påverkar det nog mig”. 

 

Respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger att de absolut ser 

på annonsen som skickas till dem från en vän och motiverar det med att de litar på sina 

vänner. Det är dock inte beslutande i någon mening utan eventuellt köp beror inte på att 

vännen har köpt produkten eller tjänsten. Respondenter tillhörande Forskarföreningen 

Släkt och Bygd besvarar frågan om hur det påverkar deras intryck av annonsen om en 

vän på Facebook vidarebefordrar en annons till dem genom att uttrycka sig: 

 

” Min vän brukar ha koll så det är klart jag tittar på den” 

 

” Det påverkar positivt såklart” 

 

” Men det är inte beslutande man kan titta men man köper inte för att hon har köpt, det 

beslutar jag själv.” 

 

Resultatet av denna studie överensstämmer med det Goldsmith & Horowitz (2006, s. 1) 

skriver om att konsumenter söker efter andra konsumenters åsikter online för att minska 

risker involverade i köpbeslut, konsumenter kommunicerar med varandra online för att 

dela information och känslor angående produkter. 
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Alla respondenter tillhörande båda fokusgrupperna instämmer i att vänners 

kommentarer på annonser påverkar dem, men att graden av påverkan beror av vad 

vännerna säger. Alla respondenter antar därmed ett kritiskt perspektiv på den grad 

vänners påverkan har på dem genom kommentarer på annonser, men en respondent 

tillhörande Reumatikerförbundet ger också ett annat mer nyfiket och kunskapssökande 

perspektiv på vänners kommentarer: 

 

” Men har man en reumatisk sjukdom då är man väldigt så här vad kan jag hitta för att 

bli bättre, vad kan jag prova”? 

 

Sociala nätverk erbjuder platser där användarna kan interagera med varandra, utbyta 

information och rekommendationer skriver Deraz (2019, s. 16), vilket överensstämmer 

med respondenternas uttalanden i denna studie.  

 

Åsikter om huruvida en annons, som vidarebefordras till dem från en medlem i en grupp 

de är medlemmar i på Facebook, påverkar deras intryck av annonsen skiljer sig mellan 

fokusgrupperna. Respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd anger 

att det inte alls påverkar dem medan respondenter tillhörande Reumatikerförbundet tror 

att det påverkar dem, men att det påverkar dem mer om en vän vidarebefordrar 

annonsen då de litar mer på en vän än på en gruppmedlem i en grupp på Facebook. Att 

en vän vidarebefordrar en annons till dem påverkar dem mer än en gruppmedlem på 

Facebook är något alla respondenter i båda fokusgrupperna är överens om.  

 

Respondenter tillhörande Reumatikerförbundet besvarar frågan om och vilken betydelse 

en vidarebefordrad annons från en medlem i en grupp på Facebook har på deras 

uppfattning av annonsen genom att uttrycka: 

 

” Ja kanske det tror jag ” 

 

” Men mindre än om en vän gör det ”. 

 

” Ja det påverkar mer om en vän gör det ”.  

 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd säger: 
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” Om någon annan än en vän skickar en annons till mig påverkar det inte mig alls.” 

 

På frågor om respondenterna någon gång har vidarebefordrat en annons på Facebook är 

svaret enhetligt inom Reumatikerförbundet där samtliga respondenter anger att de aldrig 

har vidarebefordrat en annons på Facebook med motiveringen att de inte vet hur de gör 

eller att de inte vågar. Företag bör därför göra det lättare för konsumenter att 

vidarebefordra annonser i syfte att få fler konsumenter att sprida företagets annonser 

och för att företag ska nå ut till fler konsumenter. Respondenter tillhörande 

Forskarföreningen Släkt och Bygd anger däremot att de har vidarebefordrat flera 

annonser på Facebook med motiveringen att de visste att det kunde vara till nytta för de 

som fått annonserna skickade till sig.  

 

En respondent tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd säger: 

 

” Jag har en kompis som hade två hundar, nu har hon bara en, och den ena utav 

dom brukar få fästingar och då var det en annons om sådana här fästinghalsband 

som jag vidarebefordrade”.  

 

Respondenterna i fokusgrupperna uttrycker olika känslor när de talar om social 

påverkan. Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet uttrycker, till skillnad från 

respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd, ren rädsla och ängslan.  

 

Kritiska och neutrala ansiktsuttryck förekommer när respondenterna tillhörande 

Reumatikerförbundet påverkas av vänners rekommendationer av varor och tjänster, men 

anger att de även vill bilda sig egna uppfattningar. Fokusgruppen tillhörande 

Forskarföreningen Släkt och Bygd anger också att respondenterna tillämpar kritiskt 

tänkande genom att de anger att det egna beslutet att påverkas eller inte ändå ligger hos 

dem själva.  

 

Respondenterna i Forskarföreningen Släkt och Bygd vidarebefordrar annonser, vilket 

gör dem mer aktiva med avseende på social påverkan och de agerar mer än vad 

respondenterna i Reumatikerförbundet gör. Dock är båda fokusgrupperna tveksamma 

till vilken grad social påverkan avgör deras upplevda värde av annonser på Facebook. 
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Social påverkan har därigenom en liten grad av positiv effekt på annonsvärdet av 

annonser på Facebook och sociala medier.  

 

I båda fokusgrupperna är omfattningen av kommentarer rörande social påverkan låg, 

men däremot är frekvensen av kommentarer hög i båda fokusgrupperna där det i båda 

fokusgrupperna anges att social påverkan kan påverka deras bedömning av annonser.  

 

Specificiteten av svar från båda fokusgrupperna är låg, men högre hos 

Forskarföreningen Släkt och Bygd än hos Reumatikerförbundet då Forskarföreningen 

Släkt och Bygd anger mer specifika svar genom angivandet av ett exempel med ett 

fästinghalsband. Reumatikerförbundet däremot anger mindre specifikt exempel med 

reumatisk sjukdom som övergripande och ospecificerat svar. 

 

Resultatet av denna studie överensstämmer med Deraz (2019, s. 16), som anger att 

social påverkan har betydelse vid bedömningen av värdet av annonser på sociala 

medier. 

 

I tabell 4 ges en sammanställning av studiens resultat i sin helhet. 

 

Variabel Påverkan Referenser 

Informationsvärde Positiv Blanco m fl. (2010, s. 1), Aktan, 

Aydogan och Aysuna (2016, s. 89), 

Dao m fl. (2014, s. 271), Arli 

(2017, ss. 521, 531), Aktan m fl. 

(2016, s. 89), Blanco m fl. (2010, s. 

4), Ferreira och Barbosa (2017, s 

47), Haida och Rahim (2015, s. 3), 

Ducoffe och Curlo (2000, s. 254), 

Aydin och Karamehmet (2017, s. 

518).   
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Underhållningsvärde Positiv Aydin och Karamehmet (2017, s. 

518), Blanco m fl. (2010, s. 1), 

Ducoffe och Curlo (2000, s. 254), 

Arli (2017, ss. 521, 531), Shavitt, 

Lowrey och Haefner (1998, ss. 7, 

19), Yu m fl. (2017, s. 34), Aktan 

m fl. (2016, s. 89), Dar m fl. (2014, 

s. 65), Ngoc (2018, s. 4), Deraz 

(2019, s. 14), Dao m fl. (2014, s. 

271), Ariffin, Aun och Salamzadeh 

(2018, s. 41), Haida och Rahim 

(2015, s. 3). 

Irritationsvärde Negativ Shavitt m fl. (1998, s. 19), Ducoffe 

och Curlo (2000, s. 254), Arli 

(2017, s. 521), Aydin och 

Karamehmet (2017, s. 519), Yu m 

fl. (2017, s. 34), Aktan m fl. (2016, 

ss. 89,90), Dar m fl. (2014, ss. 

63,65), Ariffin m fl. (2018, s. 41). 

Trovärdighetsvärde Positiv Aydin och Karamehmet (2017, s. 

517), Dao, Le, Cheng och Chen 

(2014, s. 271), Deraz (2019, s. 15). 

Interaktivitetsvärde Positiv Goldsmith och Horowitz (2006, s. 

1), Whiting och Williams (2013, ss. 

362, 365, 367), Deraz (2019, s. 15), 

Ariffin m fl. (2018, ss. 33, 40), 

Yaakop m fl. (2013, s. 155). 

Förköpsmotivation Positiv Deraz (2019, s. 15), Muntinga, 

Moorman och Smit, 2011, s. 27), 

Goldsmith och Horowitz (2006, s. 

1).  
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Social påverkan Positiv Deraz (2019, s. 16), Wang m fl. 

(2012, s. 1830, Cheung m fl. (2011, 

s. 1337), Goldsmith och Horowitz 

(2006, s. 1), Urista, Dong och Day 

(2009, s. 217).  

Kultur Ja Liang, Runyan och Fu (2011, s. 

412), Liu, Sinkovics, Pezderka och 

Haghirian (2012, s. 21), Kim, Jeong 

och Hwang (2018, ss. 569, 581), de 

Oliveira & Nisbett (2017, ss. 782–

783), Bontempo, Bottom och 

Weber (1997, s. 480), Shavitt och 

Cho (2016, s. 149), Cui, Yang, 

Wang och Liu (2012, s. 357), Deraz 

(2019, s. 16), Chau m fl. (2002, s. 

139). 

Tabell 4. Sammanställning av studiens resultat i sin helhet hur respektive nyckelfaktor 

påverkar konsumenters uppfattningar av värdet av företagsannonser på sociala medier. 

Egen 

 

I modell 2 och 3 på nästa sida illustreras i vilken grad respektive nyckelfaktor påverkar 

konsumenternas uppfattningar av värdet av annonser på sociala medier. Modellerna 

illustrerar även funna skillnader i påverkan mellan de två fokusgrupperna i studien. 

Skillnader mellan fokusgrupperna i hur mycket interaktivitetsvärde påverkar deras 

uppfattning av värdet av annonser på sociala medier utgörs av att respondenterna 

tillhörande Reumatikerförbundet har en mer allmänt kritisk inställning till interaktivitet 

och företagsannonser än respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd 

har. Respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet interagerar mindre med annonser 

än respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd gör. Respondenterna 

tillhörande Reumatikerförbundet kommenterar inte på annonser och ingen av dem har 

köpt någonting efter att ha sett en annons på Facebook. Flera respondenter tillhörande 

Forskarföreningen Släkt och Bygd har däremot genomfört inköp av produkter efter att 

ha sett annonser på Facebook. Dessa skillnader medför att interaktivitetsvärdet har 

större påverkan på Forskarföreningen Släkt och Bygds respondenters uppfattningar av 
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värdet av annonser på sociala medier än på respondenterna tillhörande 

Reumatikerförbundet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 2. Hur nyckelfaktorerna påverkar konsumenters uppfattningar av värdet av 

annonser på sociala medier enligt respondenterna tillhörande fokusgruppen från 

Forskarföreningen Släkt och Bygd. Större pil illustrerar att nyckelfaktorn har stor 

påverkan på hur konsumenter uppfattar värdet av annonser på sociala medier och 

mindre pil illustrerar liten påverkan. Egen 

 

 

 

 

 

Konsumenters 

uppfattningar av 

värdet av annonser på 

sociala medier 

Interaktivitetsvärde Trovärdighetsvärde 

Irritationsvärde 

Underhållningsvärd

e 

Informationsvärde 
Kultur 

Social påverkan 

Förköpsmotivation 



 

61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 3. Hur nyckelfaktorerna påverkar konsumenters uppfattningar av värdet av 

annonser på sociala medier enligt respondenterna tillhörande fokusgruppen från 

Reumatikerförbundet. Större pil illustrerar att nyckelfaktorn har stor påverkan på hur 

konsumenter uppfattar värdet av annonser på sociala medier och mindre pil illustrerar 

liten påverkan. Egen 
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5 Slutsats 
 

5.1 Besvarande av frågeställningar 
 

Syftet med studien har varit att få en ökad förståelse för hur konsumenter uppfattar 

värdet av annonser på sociala medier utifrån ett antal nyckelfaktorer. För att erhålla 

förståelse för hur konsumenter uppfattar värdet av annonser på sociala medier samt få 

kunskaper om det finns föreningskulturella skillnader har fokusgrupper använts i denna 

studie. Studien har haft avsikten att erhålla ökad förståelse för ett antal faktorer som 

påverkar konsumenters upplevelser av värdet av annonser på sociala nätverk. Resultatet 

av fokusgruppsintervjuerna angående respondenters tankar om annonser och studerade 

faktorer har jämförts mellan grupperna för att identifiera eventuella kulturella 

skillnader. Genom att besvara frågeställningarna förklaras hur konsumenter uppfattar 

värdet av annonser på sociala medier.   

 

- Hur påverkar nyckelfaktorerna informationsvärde, underhållningsvärde, 

irritationsvärde, trovärdighetsvärde, interaktivitetsvärde, förköpsmotivation, 

social påverkan och kultur konsumenters uppfattningar av värdet av innehållet i 

företagsannonser på Facebook? 

 

Alla studerade faktorer i denna studie påverkar konsumenters uppfattningar av värdet av 

företagsannonser på sociala medier. Denna studie visar att konsumenters känslor av 

irritation och avsaknad av trovärdighet i annonser påverkar deras bedömning av 

annonser på sociala medier och Facebook negativt. Informationsvärde, 

trovärdighetsvärde och underhållningsvärde påverkar konsumenters uppfattningar av 

annonser på sociala medier positivt enligt resultatet av denna studie. 

Kommunikation av trovärdiga, informativa och icke irriterande meddelanden är av vikt 

vid optimering av annonseringsvärde och marknadsförare ska försäkra sig om att deras 

annonsering uppfattas som trovärdig då konsumenter beaktar källan till annonseringen 

visar resultatet av denna studie. Att irritationsvärde påverkar konsumenters 

uppfattningar av företagsannonser på sociala medier negativt illustrerar genom resultatet 

av denna studie. 
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Interaktivitetsvärde påverkar konsumenters uppfattningar av sociala medier positivt 

visar resultatet av denna studie. Resultatet av denna fokusgruppsstudie illustrerar att 

förköpsmotivation och social påverkan har positiv påverkan på konsumenters 

uppfattningar av företagsannonser på sociala medier. Kultur påverkar hur konsumenter 

uppfattar värdet av annonser på sociala medier. Det illustreras genom resultatet av 

denna studie. 

 

- Hur uppfattar konsumenter personligt värde av innehållet i företagsannonser på 

Facebook? 

Resultatet av denna studie visar att alla de studerade faktorerna påverkar konsumenters 

personliga värden av innehållet i företagsannonser på Facebook. Genomgående för 

resultatet av studien är att respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd 

uppfattar att företagsannonser på Facebook ger mer personligt värde för dem än vad 

respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet anser att annonser gör. 

Respondenterna tillhörande båda fokusgrupperna anger att företagsannonser som berör 

dem själva och deras familjen är av personligt värde för dem. 

 

- Finns det kulturella skillnader? 

Det finns kulturella skillnader mellan fokusgrupperna ingående i denna studie, vilka 

illustreras genom resultatet av denna studie. Variationer mellan grupperna i deras 

bedömningar av värdet av annonser på sociala medier kan förklaras av kulturella 

bakgrunder då ingående respondenter i denna studie innehar två olika 

föreningstillhörigheter och därigenom också olika kulturella bakgrunder. De kulturella 

skillnaderna yttrar sig genom att respondenterna tillhörande Reumatikerförbundet 

uttrycker mer rädsla och mer kritik gentemot företagsannonser på Facebook än 

respondenterna tillhörande Forskarföreningen Släkt och Bygd gör.  

 

5.2 Studiens bidrag 

5.2.1 Teoretiskt bidrag 
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Resultatet av studien bidrar till ökad förståelse för konsumenters uppfattning av 

annonser på sociala medier baserat på kulturell bakgrund. Studien ger värdefulla insikter 

i hur faktorerna i studien påverkar konsumenters uppfattning av annonser på sociala 

medier. Att alla studerade faktorer påverkar konsumenters uppfattningar av värdet av 

företagsannonser på sociala medier bekräftas av Deraz (2019). Denna studie visar att 

konsumenters känslor av irritation och avsaknad av trovärdighet i annonser påverkar 

deras bedömning av annonser på sociala medier negativt. Att irritationsvärde påverkar 

konsumenters uppfattningar av företagsannonser på sociala medier negativt, vilket 

illustrerar genom resultatet av denna studie, bekräftas av Arli (2017, s. 521), Aydin och 

Karamehmet (2017, s. 519) och Ariffin m fl. (2018, s. 41).  

 

Informationsvärde påverkar konsumenters uppfattningar av annonser på sociala medier 

positivt (Arli, 2017, ss. 521, 531; Ferreira & Barbosa, 2017, s 47; Aydin & 

Karamehmet, 2017, s. 518), vilket är i enlighet med resultatet av denna studie. Dar m fl. 

(2014, s. 66) anger däremot att information inte spelar en signifikant roll i uppfattningen 

av värdet av och attityder till annonsering. Även Ariffin m fl. (2018, s. 38) anger att 

påståendet om att det finns signifikant positivt samband mellan informativitet och 

attityder till annonsering online inte kan styrkas. Trovärdighetsvärde påverkar 

konsumenters uppfattningar av annonser på sociala medier positivt (Aydin och 

Karamehmet, 2017, s. 517; Dao m fl., 2014, s. 271; Deraz, 2019, s. 15), vilket 

överensstämmer med resultatet av denna studie. Trovärdighet har inte signifikant 

påverkan på attityder till annonsering på Facebook skriver däremot Yaakop m fl. (2013, 

s. 161), vilket inte överensstämmer med resultatet av denna studie. Underhållningsvärde 

påverkar konsumenters uppfattningar av annonser på sociala medier positivt (Deraz, 

2019, s. 14; Ariffin m fl., 2018, s. 41; Haida & Rahim, 2015, s. 3), vilket illustreras i 

denna studie. Ngoc (2018, s. 7) anger däremot att underhållning inte har positiv effekt 

på attityder till annonsering på Facebook och Aktan m fl. (2016, s. 93) anger att 

påståendet om att underhållning har positiv effekt på värdet av webbannonsering inte 

kan styrkas.  

 

Interaktivitetsvärde påverkar konsumenters uppfattningar av sociala medier positivt 

visar studien. Det bekräftas av Deraz (2019, s. 15), Ariffin m fl. (2018, ss. 33, 40) och 

Yaakop m fl. (2013, s. 155). Studien illustrerar att förköpsmotivation påverkar 

konsumenters uppfattningar av företagsannonser på sociala medier positivt. Det 
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överensstämmer med Deraz (2019, s. 15), Muntinga m fl. (2011, s. 27) och Goldsmith 

och Horowitz (2006, s. 1). Social påverkan har positiv påverkan på hur konsumenter 

uppfattar värdet av företagsannonser på sociala medier, vilket illustreras av Deraz 

(2019, s. 16), Wang m fl. (2012, s. 1830) och Cheung m fl. (2011, s. 1337). Kultur 

påverkar hur konsumenter uppfattar värdet av annonser på sociala medier. Det 

illustreras genom resultatet av denna studie och bekräftas av Kim m fl. (2018, ss. 569, 

581), de Oliveira & Nisbett (2017, ss. 782–783) och Deraz (2019, s. 16). 

 

För att öka interaktion mellan konsumenter och företag samt påverka konsumenters 

upplevda värde av annonser på sociala medier positivt bör företag göra informativa, 

underhållande och trovärdiga annonser för att därigenom också minska konsumenters 

upplevda irritation av annonser, vilket även anges av Hamouda (2018, s. 439). 

 

5.2.2 Praktiskt bidrag 

 

• Studien ger företag insikter i hur de ska utforma sina annonser på sociala medier 

för att konsumenter ska uppfatta annonserna som värdefulla. Marknadsförare 

kan använda resultatet från denna studie för att framgångsrikt utforma annonser 

på Facebook riktade till kvinnor 50 år och äldre. 

 

• För att konsumenter ska uppfatta annonser på sociala medier som positiva bör 

företag göra informativa, underhållande och trovärdiga annonser för att också 

minska konsumenters upplevda irritation av annonser.  

 

• Marknadsförare ska utforma trovärdiga, informativa och icke irriterande 

annonseringsmeddelanden och försäkra sig om att deras annonsering uppfattas 

som trovärdig då konsumenter beaktar källan till annonseringen.  

 

5.3 Framtida forskning 

 

I framtida forskning skulle det vara intressant att, utgående från de i denna studie 

ingående nyckelfaktorerna, studera respondenter med samma kulturella bakgrund, men i 

olika åldrar och kön. Att undersöka hur olika åldrar eller kön hos respondenter med 



 

66 

 

samma kulturella bakgrund inverkar på uppfattningen av värdet av annonser på sociala 

medier är ett område för vidare forskning. Vikten av att replikera en sådan här studie 

med en vidare samling konsumenter i bland annat olika åldersgrupper anges av Blanco 

m fl. (2010, s. 7). Även Deraz (2019, s. 23) anger att framtida forskning behöver 

innefatta respondenter i olika åldrar. 

 

Ett intressant vidare forskningsområde kan också vara att undersöka om det finns 

kulturella skillnader i påverkan av de olika, i denna studie ingående, nyckelfaktorerna 

mellan respondenter av samma kön och ålder, men med olika kulturella bakgrunder. 

Ferreira och Barbosa (2017, s. 53) anger att det behövs mer forskning för att upptäcka 

förhållandet mellan attityder till annonsering på Facebook och sociodemografiska 

faktorer. Även de Oliveira och Nisbett (2017, s. 788) uppmuntrar till vidare studier av 

olika kulturer genom jämförelser dem emellan. 
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Bilaga 1: Grafer från sökmotorn Dimensions 
 

Antal publikationer årligen sedan år 2010 med sökorden ”Consumer attitudes”, 

”Consumer value”, ”ads on Facebook”, ”Social network advertising” och ”Facebook 

advertising” (https://app.dimensions.ai/analytics/publication/viz/overview-

publications?search_text=%22Consumer%20attitudes%22%20and%20%22Consumer%

20value%22%20and%20%22Ads%20on%20Facebook%22%20and%20%22Social%20

networking%20advertising%22%20and%20%22Facebook%20advertising%22&search

_type=kws&search_field=full_search) 
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Antal publikationer årligen sedan år 2010 med sökorden ” "Consumer attitudes", 

"Social network advertising" och "Ads on Facebook" 

(https://app.dimensions.ai/analytics/publication/viz/overview-

publications?search_text=%22Consumer%20attitudes%22%20and%20%22Social%20n

etwork%20advertising%22%20and%20%22Ads%20on%20Facebook%22&search_type

=kws&search_field=full_search) 
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Bilaga 2: Intervjuguiden 
 

Syfte 

Syftet med studien är att få förståelse för hur konsumenter uppfattar värdet av annonser 

på sociala medier. 

 

Intervjufrågor till fokusgrupperna 

 

Ålder 

Kön 

De sociala nätverk du använder 

Antal år på Facebook 

Tid spenderad på sociala medier per vecka i genomsnitt 

 

Föreningskultur 

• Hur känner du kring annonser på sociala medier? Varför? 

• Vad tycker du om annonser på Facebook? Varför? 

• Kan du nämna den mest tilltalande annonsen du sett på Facebook?  

• Vad fångar din uppmärksamhet i en annons? Kan du berätta mer?  

• Vad är och innehåller en intressant annons på Facebook tycker du? Kan du ge 

exempel? 

• Kan du ge exempel på en annons du sett som inte är kopplad till 

Reumatikerföreningen/Släktforskarföreningen? 

• Tycker du att du ser många annonser kopplade till reumatism/släktforskning? 

  

Enligt Liang, Runyan och Fu (2011, s. 412) har människor med olika kulturella bakgrunder olika 

attityder gentemot olika annonsstimuli. Liu, Sinkovica’s, Pezderka och Haghirian (2012, s. 21) 

anger att forskare har identifierat skillnader i konsumenters attityder gentemot annonser 

beroende av kulturell bakgrund. Kim, Jeong och Hwang (2016, ss. 569, 581) skriver att 

människor med olika kulturella bakgrunder har olika attityder gentemot liknande annonser på 

Facebook.  

Informativitet 

• Kan du nämna en värdefull och informativ annons du sett på Facebook? Kan du 

förklara mer? Hur tror du att företag kan förbättra det? 
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• Vad tycker du om annonser på Facebook som du tycker innehåller värdefull 

information? 

 

Informationsaspekten i annonser, som den uppfattas av konsumenter, påverkar konsumenternas 

attityder (Blanco m fl., 2010, s. 1). Enligt Aktan, Aydogan och Aysuna (2016, s. 89), Dao m fl. 

(2014, s. 271) och Ferreira och Barbosa (2017, s. 47) har informativitet i webbannonser positiva 

effekter på värdet av annonseringen.  

 

Trovärdighet 

• Kan du nämna en trovärdig annons du sett på Facebook? Vad tyckte du om 

annonsen? Hur tror du företag kan förbättra det? 

• Kan du nämna en användbar och säker annons du sett på Facebook? Vad tyckte 

du om den annonsen?  

• Om en annons är från en okänd källa, hur anser du att det påverkar annonsens 

trovärdighet? 

 

Trovärdighet påverkar attityder gentemot annonsering (Aydin & Karamehmet, 2017, s. 517). 

Dao, Le, Cheng och Chen (2014, s. 271) skriver att trovärdighet har positiva effekter på 

konsumenters uppfattade värde av annonsering på sociala medier. Deraz (2019, s. 15) anger att 

trovärdighet är nödvändigt för bedömning av värde av annonser på sociala nätverk och har 

positiv effekt på konsumenters bedömning av annonsvärde på sociala medier. 

 

Underhållning 

• Kan du berätta om en underhållande annons du sett på Facebook? Kan du 

förklara mer? Vad tyckte du om annonsen?  

• Hur påverkar en underhållande annons hur du ser på annonser på Facebook 

överlag? 

 

Enligt Aydin och Karamehmet (2017, s. 518) är den underhållande dimensionen av annonsering 

en faktor som påverkar attityder till och acceptans av annonser. Blanco, Blasco och Azorin 

(2010, s. 1) och Dao m fl. (2014, s. 271) skriver att underhållningsaspekten, i annonserna, 

uppfattad av konsumenterna påverkar deras attityder till annonsering och det finns en positiv 

direkt påverkan av attityder vid beteendemässiga avsikter hos konsumenterna. Shavitt m fl. 

(1998, s. 19) anger att känslor av nöje associerat till annonsering spelar den starkaste rollen vid 

beräkning av attityder till annonsering. Underhållning kan fullgöra behov av verklighetsflykt, 

avkoppling, estetisk njutning eller känslomässig frigörelse och har därför positiv påverkan på 
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konsumenters uppfattning av värdet av annonsering (Aktam m fl., 2010, s. 89). Ngoc (2018, s. 4) 

skriver att ju mer positiv tilltro till underhållning desto positivare attityder till annonsen. Deraz 

(2019, s. 14) och Dao m fl., (2014, s. 271) anger att underhållning har en positiv effekt på 

användares bedömning av värdet av annonser på sociala nätverk. 

 

Irritation 

• Vad tycker du är irriterande med annonser på Facebook? Hur påverkar det din 

inställning till annonser på Facebook?  

• Kan du nämna den mest irriterande annonsen du sett på Facebook? 

• Vad får dig att känns dig lurad och irriterad när du ser en annons på Facebook? 

Kan du säga mer? Exempel? Någon mer förklaring? Hur tycker du att företag 

kan minska det? 

 

Irritationsdimensionen är en viktig faktor gentemot attityder till annonser och konsumenter är 

irriterade på inkräktande annonser, som uppfattas som om de förolämpar deras intelligens 

(Aydin & Karamehmet, 2017, s. 517). Shavitt, Lowrey och Haefner (1998, s. 19) anger att 

känslor av kränkning associerat med annonser spelar den starkaste rollen för attityder till 

annonsering. Meddelanden i annonser kan vara förvirrande, påträngande och distraherande för 

konsumenter, vilket kan orsaka irritation och irritation förväntas negativt påverka attityder 

gentemot annonser (Aydin & Karamehmet, 2017, s. 519). Enligt Aaker m fl. (1985 refererad i 

Aktan m fl., 2016, s. 89) definieras irritation som en annonsering som skapar irritation, missnöje 

och intolerans. Aktan m fl. (2016, s. 89) skriver att annonser kan bli sedda som en ovälkommen 

störning i konsumenters konsumtion av ett särskilt mediums innehåll. 

 

Förköpsmotivation 

• Om du är ute efter att köpa en produkt eller tjänst, hur kan annonser på 

Facebook hjälpa dig anser du?  

• Vad i annonser ger information som hjälper dig i ditt köpbeslut av en produkt 

eller tjänst? Exempel? Hur bidrar det till vad du tycker om annonsen? Kan du 

förklara mer? 

 

Enligt Deraz (2019, s. 15) är förköpssökmotivationen av användare av sociala nätverk en viktig 

faktor som bidrar till bedömningen av annonsers värde och därför har förköpssökmotivation 

positiv effekt på konsumenters bedömning av annonsers värde på sociala medier. 

Informationssökning är en huvudsaklig tillfredsställelse för konsumenter vid användandet av 

sociala nätverk (Whiting and Williams, 2013, ss. 362, 364, 366, 368). Informationen på sociala 
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nätverk hjälper användare att genomföra väl genomtänkta köpbeslut och förköpsinformation 

hänvisar till att läsa produktrecensioner eller trådar (Muntinga, Moorman & Smit, 2011, s. 27). 

 

Social påverkan 

• När en vän på Facebook vidarebefordrar en annons till dig, påverkar det ditt 

intryck av den annonsen? Om ja, hur?  

• När en av medlemmarna i en grupp du är medlem i på Facebook vidarebefordrar 

en annons till dig, hur påverkar det ditt intryck av annonsen? 

• Hur påverkas ditt intryck av annonser på Facebook av dina vänners 

kommentarer på annonserna? Exempel? 

• Har du någon gång vidarebefordrat en annons du sett på Facebook? Vilken då? 

  

Social påverkan online uppstår när en aktör anpassar sitt beteende, åsikter eller tro till det 

beteende, åsikter eller tro andra aktörer i det sociala systemet har (Leenders, 2002, s. 26). 

Individer ansluter sig till sociala medier för att tillfredsställa sociala behov som att stärka kontakt 

med familj, vänner och hela världen (Wang, Tchernev & Solloway, 2012, ss. 1830,1837). En 

fördel med sociala nätverk är att sociala nätverk erbjuder platser där användarna kan interagera 

med varandra samt utbyta information och rekommendationer (Deraz, 2019, s. 16). Konsumenter 

söker efter andra konsumenters åsikter online för att minska upplevda risker involverade i 

köpbeslut, konsumenter kommunicerar med varandra online för att dela information och känslor 

angående produkter och varumärken (Goldsmith & Horowitz, 2006, s. 1). 

 

 

Interaktivitet 

• När du ser en annons på Facebook, vad får dig att säga att annonsen främjar 

kommunikation med företaget? 

• Vad i en annons främjar kommunikationen mellan konsumenter anser du?  

• Om du blir intresserad av en annons på Facebook, hur reagerar du då? Hur kan 

företag förbättra sin kommunikation med användarna av sociala nätverk? 

• Har du någon gång köpt en sak efter att ha sett en annons på Facebook? Vilken 

sak då? 

 

Enligt Yaakop, Anuar och Omar (2013, s. 154) är interaktivitet höjdpunkt i merparten av tidigare 

forskning kring annonsering online. Konsumenter kommunicerar med varandra online för att 

erhålla och dela information och känslor om produkter och varumärken (Goldsmith & Horowitz, 

2006, s. 1). Då det sker en allt snabbare utveckling av informationsteknologier är 

marknadsförare alltmer beroende av interaktiv teknologi för att promota produkter och tjänster 
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(Yaakop m fl., 2013, s. 154). Interaktivitetsvärde, enligt Deraz (2019, s. 15), är en ledande faktor 

i uppfattning av annonsvärde och interaktivitet anses ha positiv effekt på konsumenters 

uppfattning av annonsvärde på sociala nätverk. En hög nivå av interaktivitet leder till positiva 

attityder gentemot annonsering på sociala nätverk (Yaakop m fl., 2013, s. 155).     

 

• Är det något du vill tillägga eller något jag har missat? 


