
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Internationella Marknadsföringsprogrammet 180hp

Konsumenternas attityd till reklam på Snapchat

Emelie Tillack och Jonathan Ekhamn

Kandidatuppsats 15hp

Halmstad 2016-05-31



 
 

Förord 
 

Genom uppsatsen, vilken verkställdes under våren 2016, har vi fått en djupare förståelse kring 

konsumenternas attityd till reklam på Snapchat. Utöver detta har även vår förmåga att på ett 

vetenskapligt sätt granska och analysera texter och data utvecklats avsevärt. 

 

Vi vill tacka vår handledare Navid Ghannad som genom hela processen har funnit där som ett 

stöd och bollplank under de perioder som vi fastnat i vårt skrivande. De gånger vi har undrat 

över något har han alltid tagit sig tid och gett oss snabba svar så vi kunnat komma vidare. Vi 

vill även rikta ett tack till de opponenter som under skrivandets gång har kommit med många 

hjälpsamma inputs och förslag på hur vi kunnat förbättra vår uppsats. Slutligen vill vi tacka alla 

våra respondenter till enkätundersökningen och djupintervjuerna. Era tankar och åsikter har 

varit betydelsefulla och avgörande för vår uppsats. 
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SAMMANFATTNING 
 

Titel:  Konsumenternas attityd till reklam på Snapchat 

 

Nivå:  Kandidatuppsats inom företagsekonomi med inriktning på 

internationell marknadsföring (15 HP), VT-2016. 

 

Författare:   Emelie Tillack & Jonathan Ekhamn 

 

Handledare:  Navid Ghannad 

 

Examinator:  Hélène Laurell 

 

Syfte:  Syftet med den här studien är att skapa en ökad kunskap och 

förståelse kring konsumenternas attityd till reklam på Snapchat. 

 

Metod:  Denna uppsats utgår från ett deduktivt förfaringssätt. Detta 

kombinerat med både en kvantitativ och en kvalitativ ansats har 

utmynnat i en enkätundersökning samt åtta djupintervjuer med 

respondenter som är aktiva på Snapchat. 

 

Teoretiskt Detta kapitel behandlar teorier om vad en attityd är, 

ramverk:  en attitydmodell, attityder på sociala medier, integritet samt push- 

och pullmarknadsföring. 

 

Empiri:  Kapitlet redogör för den empiri som samlats in genom vår 

enkätundersökning och de åtta djupintervjuerna. 

 

Slutsats:  Undersökningen visar att konsumenternas attityd till reklam på 

Snapchat är positiv. Anledningen till detta är att reklamen på 

Snapchat är frivillig. Genom underhållande och trovärdig reklam 

ökar konsumenternas positiva attityd. 

 

Nyckelord:   Snapchat, Attityd, Push & Pull, Integritet, Sociala medier, Reklam 

 

  



  

ABSTRACT 
 
Title:  The consumers attitude towards advertising on Snapchat 

 

Level:  Bachelor Thesis in Business Administration, focusing on 

international marketing (15 ECTS), Spring 2016 

 

Authors:   Emelie Tillack & Jonathan Ekhamn 

 

Supervisor:   Navid Ghannad 

 

Examinor:   Hélène Laurell 

 

Purpose:  The purpose of this thesis is to create a better knowledge and 

understanding about consumers attitude towards Snapchat 

advertising. 

 

Method:  In this thesis a deductive approach has been combined with both a 

quantitative and a qualitative approach which has resulted in a 

survey and eight personal interviews with active Snapchat users. 

 

Theoretical This chapter includes different theories such as what an attitude is, 

framework:  an attitude model, attitudes on social media, privacy and push and 

pull advertising. 

 

Empirical This part describes the empirical findings, which have been 

framework:  collected from the survey and the eight personal interviews. 

 

Conclusion:  This thesis shows that consumer attitude towards advertising on 

Snapchat is positive. The reason for this is that advertising on 

Snapchat is optional. The consumers positive attitude increases 

through entertaining and trustworthy advertising. 

 

Keywords:  Snapchat, Attitude, Push & Pull, Privacy, Social Media, 

Advertising 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Sociala medier växer och har snabbt utvecklats till att bli ett väldigt effektivt verktyg inom 

marknadsföring (Lukka & James, 2014). Reklam i sociala medier beskrivs som en förbindelse 

mellan marknadsförare och konsumenter vilket är en möjlighet för att öka kännedomen om 

varumärket. Enligt Radbata och Kubenka (2012) tenderar konsumenternas attityd mot reklam 

på Internet att vara mer positiv och uppfattas som mindre irriterande än traditionell reklam. 

Trots att utvecklingen av sociala medier har kommit relativt långt uppkommer det ständigt nya 

sätt och möjligheter för företag att nå ut till sina konsumenter. Enbart i USA var intäkterna för 

reklam på sociala medier 4,7 miljarder dollar under 2012, något som förväntas nå så högt som 

11 miljarder dollar under 2017 (De Keyzer, Dens & De Pelsmacker, 2015). Detta är en siffra 

som visar på att sociala medier idag har blivit en viktig kanal som fortsätter att växa. 

 

I och med att utvecklingen går framåt har det skett en förändring vad gäller användningen av 

marknadsföringskanaler. Konsumenterna använder mobila enheter i större utsträckning vilket 

öppnar upp möjligheten för företag att nå ut till sina kunder på ett nytt och modernt sätt. År 

2015 fanns det 1,859 miljarder smartphoneanvändare i världen (Statista, 2015) och genom en 

smartphone är det enkelt för konsumenterna att vara uppkopplade på sociala medier. En stor 

skillnad är att reklam genom t.ex. TV ger konsumenterna ett val där de antingen kan titta på 

reklamen eller byta kanal under tiden. Detta är ett exempel på en så kallad “push-reklam” vilket 

innebär att man försöker nå ut med sitt budskap till så många som möjligt, vare sig de har bett 

om det eller inte (Radbata & Kubenka, 2012). Enligt Athanasiadis och Mitropoulos (2010) är 

en negativ effekt av “push-reklam” att konsumenterna tenderar att uppleva att företag inkräktar 

deras integritet. När det kommer till reklam på Internet har konsumenterna mer kontroll över 

hur mycket reklam den vill utsättas för och kan mer eller mindre avgöra själva hur mycket 

reklam de utsätts för. Detta kallas istället “pull-reklam” då reklamen kan begränsas utan att 

konsumenterna behöver byta forum (Radbata & Kubenka, 2012).  

 

Att konsumenterna idag är uppkopplade i större utsträckning är en möjlighet för företagen men 

det är viktigt att möta konsumenternas intressen och hålla det på en nivå där konsumenterna 

uppskattar reklamen. När det gäller företag som konsumenterna själva väljer att följa på sociala 

medier upplevs reklamen inte lika störande (Lukka & James, 2014). Att konsumenterna 

dagligen matas med reklam som den inte har “bett om” har dock visats vara mindre uppskattat. 

Däremot är det inte sannolikt att konsumenterna anser det såpass störande att de skulle sluta 

använda sina sociala medier (Lukka & James, 2014).  Av den anledningen är det viktigt att 

skapa reklam med ett innehåll som tilltalar konsumenterna. Detta beskrivs som en möjlighet för 

företag att få gratis reklam, eftersom konsumenterna kommer att göra jobbet genom att sprida 

din annons vidare (Milad & Mustafa, 2015). 

 

Anledningarna till varför Internet har blivit en såpass effektiv media för reklam är många. Enligt 

Serra (2015) finns det två anledningar till varför det är så framgångsrikt. Först och främst har 

majoriteten av världens befolkning idag tillgång till Internet. För det andra har mottagligheten 

för reklam på Internet varit avsevärt högre än hos traditionella media under historiens gång. 

Enligt Radbata och Kubenka (2012) har detta som nämnt tidigare att göra med att 

konsumenterna inte irriteras av reklam på Internet i samma utsträckning som vid traditionell 

reklam. Den stora skillnaden jämfört med traditionell reklam är möjligheten till 
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kommunikation, delning och spridning av information över Internet. Den här nya varianten av 

kommunikation gör det roligare och enklare att assimilera reklam och att sprida 

varumärkesrelaterad information. Denna elektroniska utveckling och trend har gjort att Word-

of-Mouth för konsumenterna även har blivit Word-of-Mouse, vilket innebär att man istället för 

att dela med sig av information muntligt nu även har möjlighet att dela med sig av den via 

Internet (Serra, 2015). 

 

Konsumenterna använder olika sociala medier till olika ändamål. Det är vanligt att 

konsumenterna är aktiva på flera olika sociala medier som t.ex. Facebook, Twitter, YouTube, 

Instagram och Snapchat (Zafarani, Tang & Liu, 2015).  Enligt Fowler, Pitta och Leventhal 

(2013) har dessa typer av webbplatser förändrat hur människor lever och de därför har blivit en 

vanlig och otroligt viktig del av kommunikationen.  

 

1.2 Snapchat 
 

Just Snapchat är en av de senare plattformarna bland sociala medier som har kommit att bli en 

succé med sina 100 miljoner aktiva användare per dag (Financial Times, 2015). Om man ställer 

detta i förhållande till Facebook som har 1,038 miljarder aktiva användare per dag (Statista, 

2015) har Snapchat betydligt färre användare. Samtidigt delas 400 miljoner foton och 

videoklipp, så kallade “snaps”, på Snapchat varje dag. I jämförelse krävs det att man räknar 

ihop alla foton och videoklipp som delats på både Facebook och Instagram för att nå upp till 

lika höga siffror under samma period (Piwek & Joinson, 2016). 

 

Användandet av applikationen har inte alltid varit självklart då den grundades 2011 men slog 

igenom med sin framgång först 2013. Under 2015 värderades företaget till 19 miljarder dollar 

(Fortune, 2015). Tanken bakom Snapchat var från början att applikationen skulle vara riktad 

mot tonåringar och ungdomar i tjugoårsåldern som ville dela “selfies” med sina vänner. Genom 

Snapchats UVP (uniqe value proposition) öppnas möjligheten för användaren att dela snaps 

med sina vänner i upp till tio sekunder innan de raderas och försvinner för gott (Minsker, 2015). 

Andra funktioner som applikationen tillhandahåller är bland annat möjligheten att själv rita på 

sina snaps samt addera filter etc. (Snapchat, 2016).  

 

Vad som började som ett verktyg för unga användare att dela oseriösa och roliga snaps har 

snabbt mognat till att bli en plattform som företag och varumärken har fått upp ögonen för. 

Detta har i sin tur lett till att de som från början enbart har kunnat klassas som användare nu 

också kan betraktas som konsumenter (Minsker, 2015).  

 

Den 27 januari 2015 introducerades Snapchat Discover, en möjlighet för företag och 

varumärken att göra reklam i applikationen (Snapchat, 2015). Vad som skiljer Discover från 

den traditionella marknadsföringen är att det är användaren själv som väljer om den vill ta del 

av reklamen eller inte. Reklamen finns tillgänglig för alla användare under 24 timmar men är 

inte automatisk eller påtvingad. Varumärkets plats på Discover är mer långvarig men varje unik 

reklam har en livslängd på 24 timmar och ersätts därefter med en ny. För att reklamen ska visas 

måste användaren trycka på det specifika varumärkets logotyp (Snapchat, 2016). 

 

Det är viktigt att förstå storheten bakom Snapchat. Kostnaden för företag att göra reklam på det 

här sättet är upp emot 100 dollar per tusen visningar. Om alla Snapchats 100 miljoner dagliga 

användare skulle klicka på ett varumärkes Discover, skulle de ge Snapchat tio miljoner dollar i 

reklamintäkter under ett dygn, enbart från det varumärket. Under speciella tillfällen som t.ex. 

Halloween har det kostat företag så mycket som 750 000 dollar under ett dygn att göra reklam 
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på Discover. Det är därför inte förvånande att Discover är den tjänst som genererar majoriteten 

av Snapschats reklamintäkter (Moneymorning, 2014). Att företag lägger sådana stora summor 

på att göra reklam där visar på att Snapchat sannolikt är en marknadsföringsplattform som 

företagen ser potential i med sin unga och engagerade målgrupp. 

 

Snapchat erbjuder även en tjänst som de kallar för My Story eller “Stories”. En Story är en 

kompilering av användarens, antingen privatpersonens eller företagets, snaps. Här samlar man 

sina snaps i form av en Story dvs. snaps som spelas upp i tur och ordning som en historia. Likt 

Discover ligger en Story uppe i 24 timmar, skillnaden är att en Story är privat och visas bara 

för de personer som du har gett tillåtelse att följa dig. En annan skillnad är att det är gratis att 

skapa en Story, men det kostar dig istället ansträngningen att skaffa följare som därefter kan se 

din Story (Snapchat Stories, 2016). 

 

1.3 Problemdiskussion 
 

Trots Snapchats stora potential och att företag har börjat få upp ögonen för plattformen, är det 

idag ett ganska outforskad område. Studier kring Snapchat är hittills begränsade, en av de första 

studierna som gjorts är Piwek och Joinsons studie (2015). I sin studie undersöker de 

användarmönstret på Snapchat men det saknas studier kring konsumenternas attityd till att 

mötas av reklam på Snapchat.  

 

Applikationen erbjuder något som nästan alla marknadsförare önskar sig, nämligen tillgången 

till att nå ut till en engagerad, ung och mobilanvändande målgrupp (Marketing Week, 2016). 

Trots detta så var det 2014 bara 1 procent av alla marknadsförare som använde Snapchat som 

ett marknadsföringsverktyg (Mashable, 2014). 

 

Minsker (2015) skriver i sin artikel “Snapchat is all grown up and ready for marketers” att 

Snapchat har etablerats till en plattform för företag att marknadsföra sig på. Enligt samma 

författare har några av de största företagen, bland annat McDonalds, börjat förstå Snapchats 

storhet som marknadsföringsplattform. Till skillnad från andra sociala medier går det i nuläget 

inte att mäta konsumenternas attityd i termer av “click-throughs”. Det går alltså inte att följa 

och analysera konsumenternas beteende på Snapchat (Minsker, 2015). 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att skapa en ökad kunskap och förståelse kring konsumenternas 

attityd till reklam på Snapchat. 

 

1.5 Avgränsningar 
 

Uppsatsen har begränsats till att enbart undersöka konsumenternas attityd då det i dagsläget 

finns bristfälligt med studier utifrån det perspektivet. Därför utesluts allt som har sin utgång i 

ett företagsperspektiv. I de fall vi nämner företags möjligheter eller strategier inom sociala 

medier och Snapchat är det för att belysa samt förklara vikten av konsumenternas attityd. 

Slutligen kommer vi hålla studien helt fri från IT och andra tekniska områden då vi anser att 

detta inte är relevant för vårt syfte. Med det sagt kommer vi exempelvis inte att gå in på hur 

applikationen är uppbyggd eller hur den tekniska utvecklingen praktiskt taget går till. 
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2. Teoretiskt ramverk 
 

2.1 Vad är en attityd? 

 
Att definiera vad en attityd är inte alltid lätt. Definitionerna tenderar att variera beroende på 

vem man frågar. Bohner och Dickel (2011) använder därför en modell i sin artikel där de visar 

några olika definitioner av vad en attityd kan vara. Enligt modellen varierar definitionen 

beroende på om attityden finns lagrad i ens minne eller om man konstruerar den samtidigt som 

en situation uppstår (Bohner & Dickel, 2011). 

 

 
 

Figur 1. What is an attitude? (Bohner & Dickel, 2011, s. 393) 

 

Visser och Mirabile (2004) nämner i sin artikel att attityder skapas efter att man summerar alla 

sina värderingar i minnet. Både Fazio (2007) och Petty, Brinol och DeMarree (2007) är inne på 

samma spår, enligt dem är en attityd något som sedan tidigare lagrats i konsumenternas 

minnen.  Skillnaden mellan de bådas förklaringar är att enligt Petty et al. (2007) kopplas den 

specifika situationen även ihop med associationer från globala värderingar. 

 

Eagly och Chaiken (2007) står däremot lite mitt emellan. De tar fram en ”umbrella definition” 

som betyder att när en specifik situation uppstår tar man den specifika situationen och 

kombinera den med argument för och emot situationen. På så sätt skapas en ny attityd med hjälp 

av värderingar som sedan tidigare finns lagrade i minnet (Eagly & Chaiken, 2007).  

 

Enligt Cunningham, Zelazo, Packer och Van Bavel (2007) är en attityd både något som finns 

lagrat i ens minne sedan tidigare, men också något som skapas när en specifik situation uppstår. 

Författarna skriver att en attityd uppstår vid en specifik situation med hjälp av sedan tidigare 

formade attityder (Cunningham et al., 2007). 
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Enligt Schwarz (2007) är en attityd något som konstrueras samtidigt som en situation uppstår 

baserat på den informationen som finns tillgänglig vid tidpunkten för situationen. Vid 

konstruktionen av attityden kan dock lagrade värderingar användas men enligt Schwarz (2007) 

påverkar inte detta resultat. 

 

Conrey och Smith (2007) betonar i sin artikel att vad attityder är beror på vid vilken tidpunkt 

en situation uppstår snarare än något statiskt som finns lagrat i minnet. 

 

Även Gawronski och Bodenhausen (2007) förklarar att en attityd skapas samtidigt som en 

situation uppstår. Attityden kan skapas efter två mentala processer. Dels kan den skapas 

automatiskt vid situationer med hjälp av associativa mönster som aktiveras när man stöter på 

en viss stimuli. Dels kan den även skapas med hjälp av en deduktiv tankegång, dvs. att man tar 

generella tankar och applicerar dessa vid en specifik situation (Gawronski & Bodenhausen, 

2007). 
 

2.2 Attitydmodell 
 

Ducoffe (1995) utvecklade på nittiotalet en attitydmodell (figur 2) som utgör en ram för att 

kunna förutsäga hur man genom reklam kan skapa värde för konsumenterna samt vad som 

påverkar deras attityd till reklam. De faktorer han identifierar och använde sig av i modellen är 

underhållning, information och irritation. 

 

Originalmodellen har sedan utvecklats och enligt Brackett och Carr (2001) finns det ytterligare 

två faktorer som påverkar konsumenternas attityd: trovärdighet och demografiska variabler. 

De demografiska variablerna så som t.ex. kön, ålder, utbildning och etnisk tillhörighet påverkar 

endast konsumenternas attityd till reklamen. De andra faktorerna: underhållning, information, 

irritation och trovärdighet påverkar konsumenternas attityd till reklamen men spelar även en 

viktig roll för att kunna skapa ett värde hos konsumenterna. 

 

2.2.1 Underhållning 
 

Reklamens förmåga att underhålla konsumenterna beror på hur väl den tillfredsställer deras 

behov. Ducoffe (1995) menar att konsumenterna helst av allt vill bli underhållda. Varje individ 

har olika preferenser men det gäller att hitta en balans där man kan fånga konsumenternas 

intresse. Det är viktigt att reklamen är tilltalande och får konsumenterna att stanna upp genom 

t.ex. estetiska, humoristiska eller emotionella inslag (Ducoffe, 1995). 

 

2.2.2 Information 
 

Det är otroligt viktigt att förmedla bra och relevant information med sin reklam. Konsumenterna 

förväntar sig att få ut information från reklam. Enligt Ducoffe (1995) är information den främsta 

orsaken till att konsumenterna överhuvudtaget är mottagliga för reklam. 

 

  



 

 6 

 Emelie Tillack & Jonathan Ekhamn  

2.2.3 Irritation 
 

Som motpol till ovanstående är irritation en av de främsta anledningarna till att konsumenterna 

kritiserar reklam. Enligt Ducoffe (1995) kan reklamens upplevda värde minska om reklamen är 

manipulativt, stötande eller upprörande. Trots detta påverkar irritation endast attityden till 

reklam indirekt genom dess upplevda värde (Brackett & Carr, 2001). 

 

2.2.4 Trovärdighet 
 

Brackett och Carr (2001) visade i sin studie att trovärdighet är en faktor som påverkar 

konsumenternas attityd till reklam, vilken de därför har lagt till i attitydmodellen. Det är viktigt 

att reklam är trovärdig. Om konsumenterna känner att reklamen är missvisande och känner att 

de blir lurade minskar deras upplevda värde (Ducoffe, 1995).  

 

2.2.5 Demografiska variabler 
 

Slutligen har modellen av Brackett och Carr (2001) även tagit hänsyn till demografiska 

variabler vilket originalmodellen av Ducoffe (1995) inte gjorde. Dessa faktorer som t.ex. kön, 

ålder, utbildning och etnisk tillhörighet påverkar dock bara konsumenternas direkta attityd 

gentemot reklam och inte huruvida en reklam uppfattas som värdefull eller inte. Vilka 

demografiska variabler som påverkar attityden beror också på vilket området det är man 

studerar (Brackett och Carr, 2001). 

 

 

 
 

 

Figur 2. Attitude model (Brackett & Carr, 2001, s. 26) 
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2.3 Attityd till reklam i sociala medier 
 

Allt eftersom möjligheten till att köpa reklamplatser på Snapchat har skapats har företag och 

varumärken varit snabba på att ta sig in i Snapchat-världen. Detta är inte konstigt då 

applikationen erbjuder något som sannolikt de flesta marknadsförare önskar, nämligen 

tillgången till en engagerad och ung mobilanvändande målgrupp (Marketing Week, 2016). 

Snapchats typiska användare i Sverige är mellan 12 och 25 år (Sveriges kommunikatörer, 2015) 

och 77 procent av alla studenter vid universitet använder sig utav applikationen (Mashable, 

2014). Det blir därför väsentligt att ta sig en titt på unga människors attityd till reklam. Ting, de 

Run och Thurasamy (2015) menar i sin artikel att unga konsumenters attityd till reklam är 

invecklad och därför viktigare än någonsin att undersöka. 

 

Usman, Ilyas, Hussain och Qureshi (2010) skriver i sin artikel om attityd till reklam att yngre 

konsumenter tenderar att vara mer positivt inställda till marknadsföring än äldre. Eze och Lee 

(2012) förklarar att en tänkbar förklaring till det är att yngre konsumenter ser marknadsföring 

som en chans att hålla sig uppdaterad kring de senaste produkterna eller tjänsterna. De fortsätter 

genom att förklara att konsumenterna däremot har en negativ attityd till marknadsföring där 

företagen försöker att manipulera dem. 

 

Cardoso och Cardoso (2011) beskriver i sin artikel att ungas attityd tenderar att antingen vara 

neutral eller positiv. De fortsätter att förklara att reklam på Internet som är underhållande och 

trovärdig sannolikt ofta upplevs positiv hos konsumenterna. Avslutningsvis förtydligar de sina 

resultat genom att visa att ju mindre irriterande en reklam på Internet upplevs, desto mer 

uppskattas den. Te’eni-harari (2014) nämner även i sin artikel att konsumenterna tenderar att 

ha en mer positiv attityd till reklam som innehåller en produkt som de redan kände till sedan 

tidigare. 

 

När det gäller konsumenters attityd till reklam på sociala medier tenderar den att vara mer 

positiv än till traditionell reklam. Konsumenterna uppfattar i större utsträckning informationen 

man får om en produkt från sociala medier som mer tillförlitlig, vilket sannolikt påverkar 

konsumenterna i köps beslutsprocessen (Akar & Topcu, 2011). Akar och Topcu (2011) 

fortsätter att förklara att en trolig anledning är att dialoger på sociala medier kan gå åt flera olika 

håll. Varumärken kan kommunicera med konsumenterna, konsumenterna kan kommunicera 

med varumärken och framför allt menar de att möjligheten för konsumenterna att kommunicera 

med varandra bidrar till en mer positiv inställning till reklam på sociala medier. Enligt en studie 

litade 60 procent av konsumenterna på vad andra konsumenter skrev om varumärken (Akar & 

Topcu, 2011). Enligt en annan studie som Akar och Topcu (2011) också tar upp i sin studie har 

möjligheten för konsumenter att ha en dialog mellan varandra även bidragit till att 78 procent 

av världens konsumenter föredrar denna typ framför all annan form av marknadsföring. En 

undersökning som Dootson, Beatson och Drennan (2016) genomförde visade att 21 procent av 

respondenterna trodde att reklam på sociala medier har hjälpt dem att någon gång bestämma 

vad de ska köpa. Ytterligare ett bevis på att attityden till reklam på sociala medier generellt sett 

sannolikt är positiv är att år 2008 hade 70 procent av alla konsumenter medvetet besökt sociala 

medier för att få tag i information. Dessutom hade 49 procent av dessa även gjort ett inköp 

utifrån informationen de fann på sociala medier (Akar & Topcu, 2011). 

 

Enligt Alhaddad (2015) ökar reklam på sociala medier konsumenternas lojalitet till det 

varumärket som skapar reklamen. För att uppnå det här och för att konsumenterna ska finna 

reklamen meningsfull och intressant bör reklamen enligt Akar och Topcu (2011) vara 

underhållande, lärorik, informativ och gärna uppmuntra till att en diskussion skapas. Dootson 
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et al. (2016) är inne på samma spår och menar att informationsrik och underhållande reklam 

leder till en mer positiv attityd. Zafarani et al. (2015) menar även de att relevansen av en annons 

eller reklam i allmänhet starkt påverkar konsumenternas attityd till reklam på sociala medier. 

Detta är något varumärken tack vare sociala medier på senare tid har blivit bättre på att uppnå 

(Zafarani et al., 2015). Akar och Topcu (2011) menar däremot att den mer positiva attityden till 

reklam på sociala medier hos konsumenterna beror på konsumenterna själva. De fortsätter att 

förklara att allt eftersom konsumenternas kunskap om sociala medier har ökat, och framför allt 

kunskapen kring hur företag gör reklam, påverkar konsumenternas attityd till reklam på sociala 

medier. 

 

Enligt Akar och Topcu (2011) finns det även demografiska aspekter att ha i beaktning när man 

försöker förstå sig på konsumenternas attityd till reklam på sociala medier. Enligt resultatet de 

fick fram i sin undersökning finns det ett samband mellan en familjs inkomst och dess attityd. 

När inkomstnivån ökar, tenderar attityden till reklamen på sociala medier att bli mer positiv. 

Det motsatta gäller när inkomstnivån blir lägre, då tenderar attityden till reklam på sociala 

medier att bli mindre positiv. I samma undersökning testades även huruvida konsumenternas 

kön påverkar attityden till reklam på sociala medier. Trots att Akar och Topcu (2011) i tidigare 

litteraturer fann att kvinnor hade en mer positiv attityd till reklam än män, kunde deras 

undersökning inte styrka detta. 

 

När det kommer till psykologiska aspekter som påverkar attityd till reklam på sociala medier 

nämns det att konsumenternas behov, önskan och efterfrågan påverkar attityden (Dootson et 

al., 2016). Dootson et al. (2016) menar också att konsumenternas attityd till ett varumärke innan 

de gör reklam på sociala medier starkt påverkar attityden till dess reklam. 

 

Dootson et al. (2016) beskriver att reklam på sociala medier kan ha en negativ påverkan på 

konsumenters attityd. De förklarar att när konsumenter spenderar tid på sociala medier kan det 

vara enbart för att spela spel, lägga upp bilder eller ansluta sig med sina vänner. I dessa fall 

förväntar man sig inte att reklam ska dyka upp och konsumenternas attityd till reklamen riskerar 

att bli negativ. När det kommer till när videoannonser lanserades på Facebook nämner Dootson 

et al. (2016) att hela 83 procent av de tillfrågade i deras undersökning upplevde dessa som 

påträngande och valde att inte kolla på dem. Motsatt effekt, alltså positiv attityd till reklamen, 

uppnås sannolikt då reklamen är relevant eller kompatibel med den sociala medien (Dootson et 

al., 2016). 

 

2.4 Integritet 
 

Sociala medier är en social och personlig kanal och att konsumenterna känner sig säkra på sina 

sociala medier leder till att varumärkets image stärks (Fowler et al., 2013). Samtidigt finns det 

negativa effekter av att träda in i konsumenternas privata sfär. Enligt Athanasiadis och 

Mitropoulos (2010) är den vanligaste negativa effekten av reklam på sociala medier att 

konsumenterna upplever att företag inkräktar i deras privatliv. Av den anledningen är det viktigt 

att företagen läser av varje situation för att undvika att reklamen gör intrång i konsumenternas 

integritet och istället lägger fokus på att skapa en positiv upplevelse för sina konsumenter. Om 

detta inte tas till hänsyn av företagen kommer deras spenderade pengar inte att leda till en lyckad 

marknadsföringskampanj utan istället leda till att konsumenterna tappar förtroende för företaget 

(Athanasiadis & Mitropoulos, 2010). 

 

Fowler et al. (2013) menar att om konsumenterna inte känner att deras personliga data är trygg 

hos ett företag tappar de förtroende vilket i stor grad kan påverka konsumenternas syn på 
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varumärket. Samtidigt förklarar Andreadakis (2013) att det är tack vare att den oron finns som 

gör det möjligt att bygga ett starkare band mellan varumärket och konsumenterna. Enligt Bleier 

och Eisenbeiss (2015) känner sig konsumenterna ibland manipulerade när företag anpassar 

reklamen för nära deras preferenser. Anledningen till detta är att konsumenterna då upplever 

att företaget har hackat och analyserat konsumenternas personliga information. För att förstå 

hur stort integritetsproblemet är förklarar Andreadakis (2013) att 90 procent av alla 

konsumenter runt om i världen är oroliga över att deras data ska användas på olämpliga sätt. 

Detta är ett vanligt problem och det är därför inte alls förvånande att många konsumenter inte 

vill att företagen ska anpassa sin annonsering efter deras beteende online då det uppfattas som 

att företaget har analyserat konsumenternas data (Bleier & Eisenbeiss, 2015). 

 

Marknadsföring som har anpassats efter konsumenternas beteende online har även visats 

uppfattas som informationsrik, trovärdig och underhållande (Kim & Han, 2014). Vidare 

förklarar Kim och Han (2014) att man kan reducera konsumenternas negativa attityd till 

personlig marknadsföring genom att analysera deras behov och preferenser. Genom att 

analysera dessa områden med både positiva och negativa effekter och hitta en bra balans där 

emellan kan företag skräddarsy en personlig marknadsföring åt sina konsumenter som reducerar 

nivån av irritation och inte inkräktar deras integritet. 

 

2.5 Push/pull reklam 
 

När det kommer till företags marknadsföring finns det två typer av strategier man ofta pratar 

om, push- respektive pull-marknadsföring. Push-marknadsföring går ut på att man skickar ut 

sin reklam till konsumenterna utan att de ber om det. Målet är då att skapa en efterfrågan hos 

konsumenten. Företaget har på så sätt kontroll över sitt reklambudskap, hur konsumenterna ser 

det samt när och vart de ser det (Rimlinger, 2011). Ett exempel på en form av push-

marknadsföring är massutskick av e-mail som många företag under lång tid har ägnat sig åt. 

Enligt Mosley-Matchett (1997) är det visserligen tid- och kostnadseffektiv men konsumenterna 

tenderar att undvika denna form av marknadsföring som för dem upplevs som ”spam”. Ett 

annat motiv för företag att använda push-marknadsföring är att den är mer mätbar än pull-

marknadsföring (Seddon, 2000). 

 

Motsatsen till push-marknadsföring är pull-marknadsföring. Den går ut på att det är 

konsumenterna själva som frågar efter produkten eller information. Det är alltså 

konsumenternas efterfrågan som skapar ett företags strategier eftersom företaget låter 

konsumenterna visa vad de efterfrågar (Rimlinger, 2011). Pull-marknadsföring är vid stor hjälp 

när företag vill se transaktionerna mellan företagen och konsumenterna ur konsumenternas 

perspektiv (Seddon, 2000). Vid användning av pull-marknadsföring lockar man sannolikt till 

sig sina idealkunder. Detta eftersom konsumenterna ser pull-marknadsföringsanvändarna som 

experter vilka är lösningen på deras problem. Detta gör även att pull-marknadsföring tenderar 

att ur ett konsumentperspektiv upplevas som mer trovärdig. Denna trovärdighet ger företagen 

stor möjlighet att bli konsumenternas top-of-mind vilket gör att de väljer att spendera sina 

pengar hos de företagen som använder sig av pull-marknadsföring (Bowen, 2003; Sands, 2003). 

Enligt Bowen (2003) och Sands (2003) är pull-marknadsföring en nödvändighet för att kunna 

arbeta med de mest lönsamma konsumenterna och placera ett företag bland eliten. Bowen 

(2003) avslutar med att förklara att push-marknadsföring är en gammalmodig typ av 

marknadsföring som helt enkelt inte längre fungerar. Ett bra exempel på en effektiv pull-

marknadsföringsverktyg är mobila applikationer då dessa lockar till sig konsumenterna och 

dessutom engagerar dem vart och när som helst (Rimlinger, 2011).  
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3. Metodik 
 

3.1 Val av metod 
 

När man väljer metod finns det enligt både Jacobsen (2002) och Patel och Davidson (2011) två 

typer av metod att välja mellan: beskrivande och förklarande metod. 

 

För att veta vilken metod som är bäst lämpad för en specifik studie är det viktigt att ha ett tydligt 

syfte med sin studie. Väljer man en beskrivande metod vill man skapa kunskap kring hur 

någonting är i verkligheten och inte hur det borde eller förväntas vara (Jacobsen, 2002; Patel & 

Davidson, 2011). Det är viktigt att förstå att en beskrivande studie ofta tenderar att avgränsas 

till ett visst tidsintervall (Jacobsen, 2002). 

 

En förklarande metod syftar istället till varför verkligheten ser ut som den gör (Jacobsen, 2002; 

Patel & Davidson, 2011). För att lyckas med det krävs det att författaren försöker hitta samband 

mellan olika variabler (Jacobsen, 2002). 

 

Vår studie utgick från en beskrivande metod. Målet var att ge en beskrivning av hur 

konsumenternas attityd är. Då studien genomfördes under en tre månaders period var den även 

tidsbegränsad vilket som nämnt ovan ofta kännetecknar en beskrivande metod. Tidsaspekten 

var anledningen till att vi endast utgick från en beskrivande metod. 

 

3.2 Förfaringssätt 
 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två sätt att samla in data: induktiv och deduktiv metod.  

 

Induktiv metod kan enkelt förklaras som att man går från empiri till teori. Detta betyder att man 

vid undersökningens början inte har någon tidigare kunskap inom området och därför påverkar 

inte författarens personliga preferenser undersökningen i samma utsträckning (Jacobsen, 2002). 

 

Deduktiv metod är istället när det går från teori till empiri. Detta innebär att man skapar sig 

förväntningar om hur världen ser ut och sedan undersöker man om förväntningarna stämmer 

överens med verkligheten. Risken med deduktiv metod är att författarens personliga preferenser 

skapar en undersökning med resultatet riktat mot sina egna preferenser (Jacobsen, 2002). 
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Figur 3. De olika tolkningsnivåerna vid en deduktiv samt induktiv ansats.  

(Jacobsen, 2002, s. 44-45) 

 

Vår studie utgick ifrån en deduktiv metod. Då det inte fanns tillgång till teori riktad mot attityd 

till reklam på Snapchat valde vi istället att använda teorier som kan ses som substitut. Det finns 

forskare som har tittat på hur användarna använder Snapchat (Piwek & Joinson, 2016) och även 

olika studier som rör konsumenters attityder till reklam. Dessa teorier var enligt oss en 

tillräcklig grund till utformandet och genomförandet av våra undersökningar. 

 

Vi var därmed medvetna om risken kring att våra personliga preferenser kunde påverka 

resultatet av undersökningen. Med detta i åtanke ansträngde vi oss och gjorde vårt yttersta för 

att minimera snedvridning av resultatet. Hade vi använt oss av en induktiv metod tror vi att 

undersökningen hade utmynnat i ett resultat av lägre kvalitet. Anledningen till detta är att vi 

sannolikt inte hade tillräckligt med kunskap kring området sedan tidigare för att vi skulle kunna 

ge en någorlunda korrekt tolkning av verkligheten. 

 

3.3 Val av ansats 

 
Enligt Patel och Davidson (2011) finns det två olika typer av ansatser: kvantitativ och kvalitativ. 

 

En kvantitativ ansats innebär att man undersöker en stor grupp enheter utan att gå in på djupet. 

Det är viktigt att man har ett representativt urval av populationen, alltså att man undersöker 

relevanta enheter. Man kan då generalisera och analysera resultatet så att det blir relevant för 

en specifik studie. Ett vanligt exempel på en kvantitativa undersökning är enkätundersökningar 

(Jacobsen, 2002; Patel & Davidson, 2011). 
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En kvalitativ ansats innebär att man samlar in beskrivande data från ett fåtal enheter, till skillnad 

från kvantitativ ansats går den kvalitativa in på djupet. Det är därför extra viktigt att enheterna 

som ska undersökas väljs noggrant för att öka sannolikheten av att få ett så korrekt resultat som 

möjligt. Istället för att undersöka hur undersöker man varför något är som det är. Ett vanligt 

exempel på en kvalitativ undersökning är djupintervjuer (Jacobsen, 2002). 

 

Vi började med att genomföra en kvantitativ undersökning i form av en enkät. Genom den ville 

vi kunna generalisera och ta reda på ungefär hur verkligheten såg ut i det stora hela. Syfte var 

att skapa en större förståelse för ett ännu outforskat område. På så sätt fick vi en bättre 

grundkunskap som sedan gjorde att vi kunde gå in på djupet i studien. Detta gjorde vi genom 

att även genomföra en kvalitativ undersökning i form av en djupintervju med åtta noga utvalda 

personer. Vi fann det nödvändigt att först genomföra en kvantitativ undersökning för att sedan 

kunna utforma vår kvalitativa undersökning utifrån dess resultat. Attityder är svåra att mäta, 

därför ansåg vi att en kombination av båda ansatserna var nödvändigt. Detta för att höja studiens 

giltighet och kvalitet. 

 

3.4 Avgränsningar 
 

Vi valde att begränsa den här studien till konsumenternas attityd till reklam på Snapchat i 

Sverige. Anledningen till detta var att den svenska marknaden för oss var lättillgänglig. Ur ett 

tidsperspektiv ansåg vi att tiden inte var tillräcklig för att studien skulle kunna sträcka sig över 

andra länder och samtidigt genomföras med lika hög kvalitet.  

 

3.5 Datainsamling 
 

3.5.1 Primärdata 
 

Primärdata är enligt Jacobsen (2002) material som samlas in för första gången. Det är alltså 

unik data som inte fanns innan studien påbörjades. De olika metoder som kan användas för att 

samla in primärdata är enkätundersökningar, intervjuer och observationer. Jacobsen (2002) 

fortsätter att förklara att vid insamlingen av primärdata har den som undersöker till viss grad 

kontroll över tillförlitligheten och annat som kan påverka. Det är vanligt att man först kollar på 

sekundärdata, alltså redan existerande data, innan man samlar in primärdata. Detta för att 

intervjuer, observationer och enkäter ska ha något att byggas ifrån och vara relevanta till ämnet 

(Jacobsen, 2002). 

 

3.5.1.1 Enkätundersökning 
 

Till vår studie samlade vi in data genom att först göra en enkät. Fördelen med en enkät är att 

man får in mycket data som man sedan kan kategorisera och generalisera (Jacobsen, 2002). Den 

data som enkäten gav oss användes sedan som en grund för att kunna utforma en mall med bra 

frågor till våra djupintervjuer.  

 

Då vi vid tillfället för enkätundersökningen befann oss på Nya Zeeland utformade vi enkäten 

online med hjälp av Google Forms. Enkäten skickades sedan ut på Facebook där den delades 

av författarnas kontaktnät och nådde på så sätt ut i olika delar av Sverige. Urvalet var på så sätt 

slumpmässigt då vi inte kunde kontrollera hur enkäten spreds eller vilka personers som valde 

att svara. Detta sparade både tid och ansträngningar samtidigt som det var ett mer miljövänligt 
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alternativ. Det var även betydligt smidigare att samla in datan online då Google Forms 

sammanfattade resultatet automatiskt vilket sparade mycket tid. I enkäten utformade vi frågor 

utifrån våra teorier för att senare kunna ställa dessa emot varandra. Vi blandade frågor där 

respondenterna enbart kunde kryssa i ett alternativ med ett flertal flervalsfrågor. Detta för att få 

så riktig information som möjligt då många frågor hade många möjliga svar. Att enbart kunna 

välja ett svar hade blivit missvisande då frågorna innehöll mer än ett “rätt” svar som passade 

in på respondentens preferenser. 

 

Syftet med vår enkät var att skapa en överblick kring hur respondenternas attityder till reklam 

på Snapchat är, och inte kring varför den är så. Resultatet kom att användas för att kunna 

generalisera den typiska Snapchat-användarens attityd till reklam på Snapchat. Efter det kom 

vi att använda denna nyfunna kunskap till att utforma djupintervjuer med en betydligt högre 

kvalitet än om den kvantitativa undersökningen hade uteslutits. 

 

Vi var hela tiden medvetna om att det också finns en del nackdelar med enkätundersökningar. 

Svaren man får stämmer många gånger inte helt överens med verkligheten (Jacobsen, 2002). 

För att förhindra att svaren blev allt för oklara valde vi även att på vissa ställen i enkäten ha 

med så kallade öppna frågor. Med det menas det att istället för att bara kryssa i en ruta med ett 

svarsalternativ hade vi också med vissa frågor där man själv fick skriva vad man tyckte. På så 

sätt blev det lättare att förstå hur respondenterna tänkte när de svarade på enkäten. 

 

De som svarade på enkäten var anonyma och ingen av forskarna var närvarande vid 

svarstillfället. Fördelen med att inte vara närvarande vid svarstillfället är att respondenterna inte 

ska påverkas. Nackdelen blir att respondenterna inte har möjlighet att ställa frågor vid behov 

utan helt får tolka frågorna på egen hand (Jacobsen, 2002). Därför var vi väldigt noga med att 

alla frågor skulle vara lätta att förstå. För att försäkra oss om att frågorna inte skulle feltolkas 

använde vi oss av en testgrupp motsvarande tre personer som fick läsa igenom frågorna och 

dela sin tolkning av dessa. Genom att använda sig av en testgrupp kan man undvika 

systematiska fel i undersökningen (Jacobsen, 2002). 

 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2016) hade Sverige 9,851,017 invånare år 2015. I Sveriges 

Kommunikatörers (2015) undersökning “Svenskarna och Internet. 2015 års undersökning av 

svenska folkets internetvanor” redovisade de att hela 91 procent av Sveriges invånare använde 

sig av Internet under samma år. Av dessa var det 21 procent som använde sig av Snapchat 

(Sveriges Kommunikatörer, 2015) vilket ger Snapchat 1,882,530 svenska användare under 

2015. Då vi i denna undersökning begränsade oss till Sveriges Snapchat-användare var det 

också den populationen vi använde för att kontrollera storleken på vårt urval. Då vi fick in 378 

svar kunde vi med en konfidensnivå på 95 procent och en felmarginal motsvarande 5,04 procent 

säkerställa att sannolikheten att varje svar vi fick in är relevant för det producerade resultatet 

till 95 +/- 5,04 procent (Creative Research Systems, 1982). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Determine Sample Size 

(Creative Research Systems, 1982) 
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3.5.1.2 Djupintervjuer 
 

För att ta reda på varför konsumenternas attityd till reklam på Snapchat är som den är valde vi 

att utöver enkätundersökningen även göra åtta stycken individuella djupintervjuer. Denna form 

av intervju är enligt Merriam (1994) högst sannolikt den vanligaste när det kommer till att samla 

in data genom en kvalitativ ansats. Den öppna intervjun lämpar sig bra då man vill undersöka 

ett fåtal enheter på djupet och på så sätt få reda på dess åsikter kring ett fenomen, i vårt fall dess 

attityd till reklam på Snapchat. Under intervjun får respondenten möjligheten att svara helt fritt. 

Därmed begränsas inte respondentens uttalanden och svar man inte har väntat sig kan dyka upp 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Det går därför inte att i förväg formulera 

svarsalternativ då intervjuaren inte ska avgöra vad det “rätta” svaret är (Jacobsen, 2002). 

 

En stor fördel är att respondenten vid en öppen intervju har chansen att ställa frågor om det är 

något den inte förstår. Samtidigt kan forskarna komma på och ställa fler frågor än vad man först 

hade planerat och på så sätt få ut mer information från den respondenten. En nackdel är att 

respondenten ibland tenderar att påverkas av forskarna och exempelvis inte svara det de 

verkligen tycker, utan istället svarar vad de tror att forskarna vill höra. Detta är ett exempel på 

den så kallade intervjuareffekten som betyder att intervjuarens närvaro påverkar respondenten 

så att denne uppvisar ett onormalt beteende (Jacobsen, 2002). Faran med det här är att 

intervjuaren ibland kan ställa ledande frågor som påverkar den intervjuade till att svara på ett 

visst sätt (Jacobsen, 2002; Ejvegård, 2009). 

 

Den öppna intervjun skedde i vårt fall i form av en personlig intervju men kan även i andra fall 

förekomma i form av telefonintervjuer. Istället för en ren utfrågning som en enkätundersökning 

tenderar att bli sker en öppen intervju mer som en konversation. I och med att den sker som en 

konversation är den även enligt Wärneryd (1993) väldigt flexibel och forskaren kan när han vill 

under intervjun ändra riktning för att få de svar han önskar.  

 

För att intervjun ska anses var så giltig som möjligt bör man spela in hela intervjun, på så sätt 

har man möjligheten att lyssna på den i efterhand (Jacobsen, 2002). Vi spelade in våra intervjuer 

för att kunna lyssna igen och säkerställa att de vi skrivit är giltigt och korrekt. Respondenterna 

läste även igenom och godkände att den hopskrivna intervjutexen stämde överens med vad de 

sagt. Enligt Jacobsen (2002) kan vissa respondenter påverkas negativt när de spelas in genom 

att de känner sig obekväma. Det var en risk vi var medvetna om och försökte minimera genom 

att genomföra intervjuerna i en naturlig miljö. 

 

När man genomför en intervju kan den ske på olika platser. Enligt Jacobsen (2002) finns det 

två olika typer av platser som en intervju kan äga rum på, antingen en naturlig eller en konstlad 

plats. En naturlig plats är en plats som den intervjuade väl känner till och känner sig bekväm i. 

Det kan exempelvis vara på den intervjuades jobb eller i dennes hem. Att genomföra en intervju 

i en konstlad miljö innebär att man genomför den på en för den intervjuade främmande plats. 

Det kan exempelvis vara i en hyrd lokal eller på ett café. Jacobsen (2002) anser att det finns 

både positiva och negativa aspekter med respektive val av plats och att det därför inte är möjligt 

att avgöra vilken typ som är bäst lämpad vid en intervju. Detta fenomen kallas kontexteffekten 

(Jacobsen, 2002). Samtliga av våra intervjuer skedde i naturliga miljöer då de genomfördes 

antingen i respondenternas hem eller på deras arbetsplatser.  
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För att få ut så mycket information som möjligt från våra djupintervjuer valde vi att intervjua 

åtta personer i olika åldrar. Vi valde dock medvetet att främst hålla åldern på respondenterna 

inom 12-25 år det är dem som använder Snapchat mest (Sveriges Kommunikatörer, 2015). Vi 

valde ett par stycken utom detta åldersspann för att inte gå miste om några åsikter. Våra 

respondenter valdes ut genom ett icke-slumpmässigt urval dvs. vi valde personer som för oss 

var lättillgängliga (Jacobsen, 2002). Anledningen till detta var att tiden var begränsad. För att 

öka trovärdigheten av intervjuerna och undvika snedvridning av dessa valde vi dock att 

genomföra intervjuerna med personer som inte stod oss allt för nära. Det var också viktigt för 

oss att inkludera både män och kvinnor i undersökningen för att kunna skapa en bättre förståelse 

till konsumenternas attityder. Vi valde att endast nämna våra respondenter med förnamn och 

ålder, detta för att det skulle bli lättare att skilja på dem i texten och för att visa att 

respondenterna utifrån våra teorier tillhörde rätt åldersspann. Respondenternas efternamn 

uteslöts för att öka deras anonymitet. Alla andra faktorer kring respondenterna frånsågs då vi 

inte ansåg att t.ex. sysselsättning, civilstånd, inkomst etc. var relevanta utifrån studiens syfte. 

 

 Alexander, 26 år. Cirka 40 minuter, 2016-04-25. 

 Lovisa, 13 år. Cirka 30 minuter, 2016-04-25. 

 Marie, 48 år. Cirka 30 minuter, 2016-04-26. 

 Josefin, 22 år. Ca 30 minuter, 2016-05-09. 

 Madeleine, 23 år. Ca 20 minuter, 2016-05-09. 

 William, 24 år. Ca 20 minuter, 2016-05-09. 

 Alice, 12 år. Ca 30 minuter, 2016-05-10. 

 Simon, 22 år. Ca 30 minuter, 2016-05-10. 

 

3.5.1.2.1 Etiskt perspektiv vid intervju av barn 

 
Då två av våra intervjuer genomfördes med minderåriga, Lovisa (13 år) och Alice (12 år), blev 

det ur ett etiskt perspektiv problematiskt. Codex (2016) har som syfte att ge etiska riktlinjer 

kring de regler som gäller vid forskning och beskriver forskning där barn är involverade enligt 

citatet nedan. 

”I Lagen om etikprövning sägs i 18 § om sådan forskning som faller under lagen att barn som 

fyllt 15 år och inser vad forskningen innebär för hans eller hennes del, skall informeras och 

samtycka till forskningen. I andra fall ska vårdnadshavarna informeras om och samtycka till 

forskningen (då föräldrabalken ger båda vårdnadshavarna rätt att fatta beslut räcker det i 

normalfallet inte med att bara en förälder samtycker). Men då skall barnet själv så långt möjligt 

informeras om forskningen och trots vårdnadshavarnas samtycke får forskningen inte utföras 

om barnet inser vad den innebär för hans eller hennes del och motsätter sig att den utförs”. 

 

För att dessa intervjuer skulle bli etiskt korrekta informerade vi noga både barnen och deras 

vårdnadshavare om innebörden av studien samt vad Snapchat är. Lovisa och Alice förstod 

dessutom sedan tidigare vad Snapchat är och hur det fungerar då de använder applikationen 

dagligen. Intervjun inkluderade inte några känsliga frågor utan bara frågor om Snapchat och 

användarens egna åsikter om applikationen. När intervjuerna sedan genomfördes var barnens 

vårdnadshavare hela tiden närvarande för att vara medvetna om vad som sades under 

intervjuerna. Slutligen gav vårdnadshavarna ett skriftligt godkännande på att det som togs upp 

i intervjuerna, barnens förnamn och deras ålder fick användas i studien. 
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3.5.2 Sekundärdata 
 

Data som existerade redan innan en studie påbörjades och som är skapad för ett annat syfte 

kallas sekundärdata. Den sekundärdata vi valde att använda oss av i denna studie kommer från 

vetenskapliga artiklar, vetenskaplig litteratur, artiklar på Internet, hemsidor och andra 

uppsatser. Innan vi har använt vår sekundärdata har vi varit noga med att kolla tillförlitligheten 

hos dessa (Jacobsen, 2002). Att granska sekundärdata är enligt Jacobsen (2002) något som man 

alltid måste göra innan man refererar till den i sin studie.  

 

Den mesta av vår sekundärdata kommer ifrån Halmstad Högskolas databas där man kan hittar 

sekundärdata ifrån ett stort antal olika databaser där vi främst har använt oss av Scopus, Web 

of Science och ABI Inform. Vi har även nyttjat kurslitteratur som vi tidigare har använt oss utav 

under vår studietid. Sekundärdatan har varit både på engelska och svenska och därför hade våra 

sökord stor variation. Det är genom att vi tagit mycket av vår sekundärdata från engelska källor 

som det ibland förekommer en del engelska ord. Anledning till att vi ibland har använt engelska 

ord istället för att översätta dessa beror på att det inom marknadsföring ibland är svårt att göra 

en korrekt översättning till svenska utan att ändra ordets innebörd.  

 

Då vi sedan tidigare saknade större kunskap kring ämnet var vi tvungna att använda oss av 

sekundärdata. Därför läste vi relevanta artiklar etc. kring området för att skapa en överblick 

kring ämnet innan vi utformade våra undersökningar. Vi har hela tiden varit noggranna med att 

sekundärdatan vi har använt oss utav är relevant, men även aktuell i dagsläget. En annan aspekt 

vi hela tiden var uppmärksamma på är att sekundärdata ibland kan vara manipulerad och 

vinklad för just den forskarens ändamål samt att det kan vara svårt att veta vart ifrån 

sekundärdatan kommer ifrån (Jacobsen, 2002). 
 

3.6 Analys av data 
 

När all primär- och sekundärdata var insamlad jämförde vi dessa för att söka efter likheter och 

skillnader. Därefter tittade vi närmare på anledningar till varför det är som det är genom att 

ställa teori och empiri mot varandra. Målet var att genom analysen skapa en god förståelse för 

hur svenskars attityd till reklam på Snapchat är och varför den är så. Det var därför viktigt att 

vi analyserade noga och att allt vi kom fram till i analysen stöddes genom teori och empiri. 

Enligt Merriam (1994) är analysen av den kvalitativa datan beroende av forskarnas analytiska 

förmåga och sensitivitet vilket ledde till att det ställdes vissa krav på oss som forskare vid 

analysen. 

 

I analysen följde vi samma struktur som förekommer i vårt teoretiska ramverk. Vi började 

därmed att analysera den teorin som kommer först för att sedan gå igenom varje teori i 

ordningen som följer. Man kan därför säga att vi gjorde en strukturering och kategorisering, 

vilket enligt Jacobsen (2002) skapar större förutsättningar för att läsaren ska förstå och hänga 

med i studien. Struktureringen och kategoriseringen ledde också till att det blev lättare för oss 

forskare att analysera och jämföra teori och empiri med varandra. 

 

När man analysera sin primär- och sekundärdata finns det enligt Jacobsen (2002) två olika delar 

som är vanliga vid analys av data; inomfallsanalys och mellanfallsanalys. I en inomfallsanalys 

fokuserar man på ett fall i taget och analyserar därmed varje fall/primärdata var för sig. I en 

mellanfallsanalys, som vi utgick ifrån, analysera man istället all primärdata tvärs över 

(Jacobsen, 2002). I vårt fall innebar det att vi i vår analys av data tog resultatet från vår 
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enkätundersökning och resultaten från våra djupintervjuer och ställde dessa mot varandra 

tillsammans med vårt teoretiska ramverk. Enligt Jacobsen (2002) ger detta sannolikt en större 

helhet och förståelse av analysen. 

 

3.7 Validitet och Reliabilitet 
 

Validitet innebär att undersökningen verkligen mäter det man vill mäta (Jacobsen, 2002; Patel 

& Davidson, 2011; Ejvegård, 2009). Det måste även vara möjligt att generalisera 

undersökningens resultat (Malterud, 1998). För att skapa en undersökning med bra validitet har 

vi utifrån våra teorier utformat tydliga frågor som vi skickat ut i form av en enkät till våra 

respondenter. Frågorna är också utformade att inte vara ledande eller vinklade åt något håll. 

Innan enkäten skickades ut använde vi oss av en testgrupp på tre personer. Detta för att 

säkerställa att frågorna i enkäten faktiskt uppfattades så som vi menade att de skulle uppfattas. 

Därefter kunde enkätundersökningen skickas ut och genomföras. Svaren från våra respondenter 

generaliserades sedan för att kunna utforma relevanta intervjufrågor som slutligen använts i åtta 

djupintervjuer. På så sätt har vi genom både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning 

uppnått ett slutresultat av hög validitet. 

 

Reliabilitet är istället ett mått på om kunskapen är framtagen på ett tillförlitligt sätt och har att 

göra med hur trovärdig en undersökning är. För att undersökningen ska ha hög reliabilitet krävs 

det att den ska kunna upprepas flera gånger med samma resultat, oberoende av vem som 

genomför undersökningen. Genom att upprepa en undersökning och få samma resultat kan man 

utesluta att slumpen har haft inverkan (Malterud, 1998). Då vår enkätundersökning skickades 

ut online påverkades inte respondenterna av forskarna. Respondenterna var även anonyma när 

de svarade på enkäten. Av dessa anledningar är det mest troligt att respondenterna svarade ärligt 

på frågorna vilket gör att vi anser undersökningen trovärdig. Vidare utformades en mall till 

djupintervjuerna utifrån resultatet av enkätundersökningen. Denna användes sedan av båda 

forskarna som genomförde fyra intervjuer vardera. Anledningen till att intervjuerna inte hölls 

tillsammans var att författarna befann sig på olika orter under tidsintervallet för 

undersökningen. Kommunikation mellan författarna har skett mellan intervjuerna, detta för att 

genomföra så bra intervjuer som möjligt. Innan och under intervjuerna gjorde författarna allt 

för att undvika interjuvareffekten. Vi anser därför att vår undersökning är av god reliabilitet. 
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4. Empiri 
 

4.1 Enkätundersökning 

 

4.1.1 Kön 
 

I vår enkätundersökning ville vi till att börja med ta reda på respondentens kön. Vi gav därför 

respondenterna två alternativ att fylla i, “man” eller “kvinna”. Genom att ta reda på 

respondenternas kön ville vi säkerställa att vi nådde rätt målgrupp.  

 

Antalet män som svarade blev slutligen 128 stycken, vilket motsvarar 33,9 procent. Antalet 

kvinnor som svarade blev således 250 stycken vilket i sin tur motsvarar 61,1 procent. Det var 

alltså nästan dubbelt så många kvinnor som svarade än män.  

 

Tabell 1. 

 
 

4.1.2 Ålder 
 

Precis som med variabeln kön ville vi även veta respondenternas ålder för säkerställa att vi 

nådde rätt målgrupp. Då variabeln ålder har många möjliga svarsalternativ valde vi att använda 

oss av åldersintervall. Detta för att det skulle bli lättare att analysera svaren. Åldersintervallen 

som vi använde oss utav var “10 år eller yngre”, “11-15”, “16-20”, “21-25”, “26-30” och 

slutligen “31 år eller äldre”. Vi valde att inte fortsätta med vårt intervall efter 30 år då den 

typiska användaren av Snapchat i Sverige enligt Sveriges Kommunikatörer (2015) är mellan 12 

och 25 år gamla men även har många användare upp till 30 år. Vi ville inte exkludera de som 

var äldre än 30 år och valde därför att ha med alternativet “31 år eller äldre”. 

 

De mest frekventa åldersintervallen som respondenterna kryssade i var 21-25 år (66,7 procent) 

följt av 16-20 år (18 procent) vilket stämde överens med Sveriges Kommunikatörers (2015) 

siffror på vilka som är Snapchats typiske användare. Ingen av våra respondenter var 10 år eller 

yngre medan 2,1 procent var 11-15 år, 6,9 procent var 26-30 år och 6,3 procent var 31 år eller 

äldre. 

 

Tabell 2. 
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4.1.3 Hur ofta använder du Snapchat? 
 

Nästa fråga i vår enkät handlade om hur ofta respondenten använder Snapchat. Här använde vi 

svarsalternativen “flera gånger om dagen”, “en gång om dagen”, “flera gånger i veckan”, “en 

gång i veckan”, “en gång i månaden” och “mer sällan än en gång i månaden”. Vi behövde inte 

använda oss utav ett svarsalternativ som sa att man aldrig använder Snapchat då det enda kravet 

för att få svara på vår enkät var att man är en Snapchat-användare. Syftet med den här frågan 

var att styrka att Snapchat är en populär applikation som används mycket och är en stor del av 

respondenternas vardag. 

 

Undersökningen visar att hela 78,3 procent av respondenterna använder Snapchat flera gånger 

varje dag. I övrigt visade undersökningen att 6,9 procent använder Snapchat en gång om dagen, 

7,4 procent använder Snapchat flera gånger i veckan, 2,1 procent använder Snapchat en gång i 

veckan, 2,6 procent använder Snapchat en gång i månaden och att 2,6 procent använder 

Snapchat mer sällan än en gång i månaden. 

 

Tabell 3. 

 
 

4.1.4 Vad tycker du om att företag/kända personer använder Snapchat? 
 

I enkäten ville vi även ha med en fråga som kunde visa respondenternas attityd till reklam på 

Snapchat. Vi valde därför att ha med en fråga om vad respondenterna tyckte om att 

företag/kända personer använder Snapchat. Med våra svarsalternativ ville vi ta reda på om 

respondenterna var positiv, negativt, eller neutralt inställda. Därför använde vi svarsalternativen 

“jag tycker det är bra”, “jag tycker det är dåligt”, “jag bryr mig inte” och även alternativet “jag 

visste inte att företag/kända personer använder Snapchat”. 

 

Resultatet av undersökningen visar att lite mer än hälften, 50,8 procent, inte bryr sig och har 

med andra ord en neutral inställning. 39,7 procent av respondenterna tyckte det var bra medan 

endast 3,2 procent av respondenterna tyckte det var dåligt. 6,3 procent svarade att de inte visste 

att företag och kända personer använder Snapchat. 

 

Tabell 4. 
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4.1.5 Hur många företag/kända personer följer du på Snapchat? 
 

När vi utformade vår enkät var vi även nyfikna på hur många företag eller kända personer som 

respondenterna i dagsläget följer på Snapchat. Detta då det sannolikt går att tolka det som att 

de som följer företag eller kända personer på Snapchat har en positiv attityd till reklam på 

Snapchat. Vi valde därför att ställa just en fråga om hur många företag eller kända personer 

respondenten följer på Snapchat. Svarsalternativen var “inga”, “1-5”, “6-10” och “11 eller fler”. 

 

Undersökningen visade att 46 procent inte följer något företag eller kända person, 42,9 procent 

följer 1-5 företag eller kända personer, 7,9 procent följer 6-10 företag eller kända personer och 

3,2 procent av respondenterna följer 11 stycken eller fler företag eller kända personer. 

 

Tabell 5. 
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4.1.6 Vad skulle få dig att vilja följa fler företag/kända personer på Snapchat?  
 

För att få en överblick kring vad respondenterna uppskattar för egenskaper hos företags eller 

kända personers snaps hade vi med frågan “Vad skulle få dig att vilja följa fler företag/kända 

personer på Snapchat?”. Här bad vi respondenterna att kryssa i maximalt 3 svarsalternativ då 

ville få reda på vad de anser är de allra viktigaste egenskaperna hos snapsen. Om man istället 

hade låtit respondenterna kryssa i hur många svarsalternativ som helst är risken att de kunde ha 

kryssat i alla alternativen som anledningar att vilja följa fler företag. Istället ville vi alltså ta 

reda på vilka de tyckte var de allra viktigaste. Svarsalternativen vi hade med i enkäten var 

“humoristiska och roliga snaps”, “snaps som visar produkter”, “fina och inspirerande snaps”, 

“Snaps som visar priser”, “snaps som visar “bakom kulisserna” hos företag/kända personer” 

och “jag vill inte följa företag/kända personer på Snapchat”. Utöver dessa alternativ hade vi 

även med ett öppet svarsalternativ i form av “övrigt” ifall respondenterna hade ett eget 

svarsalternativ som passade dem bättre än de vi föreslagit. Resultatet visas i tabell 6. 

 

Tabell 6. 
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4.1.7 Varför använder du Snapchat? 
 

Vi vill i enkätundersökningen även ta reda på varför respondenterna använder Snapchat och 

valde därför att inkludera en sådan fråga. Precis som i frågan om vad som skulle få 

respondenterna att vilja följa fler företag eller kända personer bad vi respondenten att välja 

maximalt 3 alternativ. Anledningen var här precis densamma. Svarsalternativen och resultatet 

redovisas i tabell 7. 

 

Tabell 7. 

 
 

 

4.1.8 Berätta vilket företag eller vilken känd person du vill följa och varför? 
 

I den sista frågan i vår enkätundersökning ställde vi en öppen och frivillig fråga där vi bad 

respondenterna att skriva vilket företag eller känd person de skulle vilja följa och varför. Detta 

eftersom att vi då skulle få en överblick kring vilka typer av företag/kända personer folk vill 

följa och även varför så var fallet.  De svar vi fick in redovisas i tabell 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

 Emelie Tillack & Jonathan Ekhamn  

Tabell 8. 
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4.2 Djupintervju 

 

4.2.1 Alexander 
 

Alexander lägger mycket tid på sina sociala medier och använder idag Facebook, Instagram 

och Snapchat. Han förklarar att han använder Snapchat för att på ett smidigt sätt kunna se vad 

hans vänner och familj gör. Han tycker det är bra att man kan ta en bild och skicka den till 

många personer på samma gång på ett snabbt sätt istället för att behöva skicka enskilda MMS 

till varje person. Snapchat är en kanal där han delar med sig av mer vardagliga ögonblick, även 

sådant som inte är “Instagram-vänligt” dvs. inte fint nog att dela som en permanent bild på 

Instagram. Han tycker Snapchat är en bra kanal även för bilder som är mindre intressanta eller 

av sämre kvalitet eftersom att de raderas automatiskt.  

 

När vi frågade Alexander vad han tycker om att mötas av reklam på sociala medier svarade han 

att det är något som han inte gillar. Det stör honom att han inte kan välja om han vill se reklamen 

eller inte, “jag skaffade inte Facebook och Instagram för att se reklam”. Han förklarar även att 

han har flyttat sitt huvudfokus från Facebook till Instagram då han tyckte att det blev för mycket 

reklam på Facebook men att det nu börjar bli precis samma sak på Instagram. Den enda 

reklamen han uppskattar är reklam med erbjudanden på saker han gillar. Däremot skrämmer 

det honom lite att webbläsaren känner av vilka produkter han har sökt efter på Internet och 

sedan visar dessa i hans Facebook-flöde, “det känns inte bra att bli blottad på det sättet”. Han 

förklarar också att han överlag är emot reklam på sociala medier, han vill välja själv vad som 

syns i hans flöden. Alexander har inte upplevt att det finns någon reklam på Snapchat vilket 

han tycker är bra då han inte vill ha reklam han inte har bett om. Han säger att “jag skulle till 

exempel inte vilja få en snap skickad till mig som visar upp en produkt jag inte är intresserad 

av”. 

 

Bra reklam på Snapchat hade enligt Alexander varit om företag gjorde reklam i stil med ICA:s 

TV-reklam. Han tycker att det hade varit ett roligt och underhållande sätt att ta emot reklam. 

Han skulle även vilja se mer bakom kulisserna, hur produkter tillverkas och hur företag tar fram 

nya produkter. Alexander förklarar att “när jag ser att produkten tillverkas på ett häftigt sätt 

får det mig att vilja köpa produkten. Jag såg en reklamfilm från Apple hur deras MacBook Pro 

tillverkades där de pratade kring hur de utvecklade datorn. Jag blev väldigt imponerad vilket 

skapade ett ha-begär hos mig. Jag skulle vilja se liknande reklam på Snapchat”. Dålig reklam 

på Snapchat är för Alexander när företag skickar erbjudanden som inte passar hans preferenser.  

 

I dagsläget följer inte Alexander några företag eller kända personer på Snapchat. Han är dock 

väldigt intresserad av att följa företag som intresserar honom förutsatt att de skapar ett bra 

innehåll på sin Snapchat och inte ”massa tråkig” reklam. Alexander nämner Apple då han gillar 

deras produkter, företag inom hans yrkesgrupp (ingenjör) för att se vad de håller på med, samt 

fiskeföretag då han är väldigt intresserad av fiske och skulle vilja ta emot filmsnuttar som visar 

upp nya produkter. När det gäller kända personer nämner han Jesper Parnevik då han tycker att 

han är “skön” samt Pro Anglers (fiskeproffs i USA) för att se hur deras vardag ser ut. 

 

Slutligen fick Alexander förklara hur han hade använt Snapchat om han var ett företag eller en 

känd person. Han säger att det är viktigt att väcka ett intresse hos konsumenterna/följarna. Han 

tror att det är viktigt att ha ett blandat innehåll i reklamen med både humor, allvar och fakta. 

Han skulle även visa upp bakom kulisserna för att visa hur hans företag/vardag ser ut, han tror 

att det skulle skapa ett mer trovärdigt intryck. 
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4.2.2 Lovisa 
 

Lovisa som går i årskurs 7 på högstadiet berättar för oss att hon har konton på Facebook, 

Instagram och Snapchat. Hon förklarar dock snabbt att hon av all tid hon lägger på sociala 

medier lägger nästan all tid på Snapchat. Anledningarna till att hon från första början skaffade 

Snapchat var för att hennes kompisar hade det och Snapchat gav henne möjligheten att vara 

social och se vad hennes kompisar gör på dagarna. Lovisa menar att hon i dagsläget inte skulle 

klara sig utan Snapchat och att det nästan har blivit ett beroende. “Jag och en kompis har snapat 

med varandra i 240 dagar i streck nu. Skulle vi inte skicka en snap en dag skulle eldsflamman 

med siffran på hur många dagar i streck vi har snapat försvinna”. Hon berättar även att hon 

tycker det är kul med alla effekter och filter som finns till snapsen.  

 

När vi frågar vad hon tycker om reklam på sociala medier svarar Lovisa snabbt att hon tycker 

det är dåligt. Nästan lite irriterat berättar hon att hon är trött på att företag kastar på henne massa 

reklam vart hon än är och att den bara är i vägen. Lika snabbt ändrar hon sin inställning mot 

reklam på sociala medier genom att säga att “Det är bra när man vill ha reda på information 

innan man köper något. Jag vill välja själv vad jag ser och går in på. Jag brukar gå in på 

klädesaffärers sidor.” 

 

Om reklamen på Snapchat svarar Lovisa att hon tycker den är bra. Anledningen till detta är att 

man själv får bestämma vilken reklam man får se. Det kommer till exempel inga “pop-up 

reklamer” som man måste kryssa ner för att kunna fortsätta med det man gjorde innan den kom 

upp. När vi frågar om hon använder reklamtjänsten Discover svarar hon att hon gör det ibland 

när hon har kollat färdigt på sina kompisars My Stories. “Det är ett bra tidsfördriv”, förklarar 

Lovisa. 

 

Vi passar även på att fråga om Lovisa i dagsläget följer några företag eller kända personer. Hon 

berättar för oss att hon följer Justin Bieber för att “han är bra, och snygg såklart”. Då Justin 

Bieber är Lovisas favoritartist var det för henne en självklarhet att börja följa honom på 

Snapchat. Detta efter att hennes kompis tipsat om att han hade Snapchat. Utöver Justin Bieber 

följer hon också personer som har kända YouTube-kanaler för att det är kul att se hur det går 

till när de spelar in sina YouTube-klipp bakom kulisserna.  

 

Lovisa anser att bra reklam på Snapchat skulle vara sådan som innehåller saker hon är 

intresserad av och som gärna visa när olika produkter används för att öka trovärdigheten. Rent 

allmänt tycker hon att det skulle vara kul att se företagen bakom kulisserna. Då Lovisa även är 

filmintresserad tycker hon att det skulle vara kul att få tillgång till filmtrailers via Snapchat. När 

det kommer till vad hon skulle tycka vara dålig reklam nämner hon att det skulle kunna vara 

snaps som innehåller saker hon inte är intresserad av eller om exempelvis Justin Bieber skulle 

lägga upp olämpliga snaps. 

 

Om hon fick välja att följa ett valfritt företag på Snapchat skulle det vara ett sminkföretag. Hon 

kommer inte på namnet på något specifikt sminkföretag men förklarar att det skulle vara kul att 

se när folk sminkar sig så att man kan få lite tips och inspiration. En känd person hon gärna 

skulle vilja följa på Snapchat skulle vara Adam Sandler (skådespelare) som hon tycker är 

”riktigt rolig”. Även “Sacconejolys” (en känd YouTube-familj) då Lovisa tycker de är väldigt 

unika just för att de filmar hela sin familj istället för bara en person. 
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Om Lovisa själv var en känd person eller drev ett företag skulle hon, om hon hade Snapchat, 

visa sina följare hennes riktiga jag. Detta genom att visa dem hur hennes vardag på ett roligt 

sätt när hon gör en massa roliga saker. 

 

4.2.3 Marie 
 

Marie är en trebarnsmamma som i dagsläget använder Facebook, Instagram och Snapchat. 

Snapchat är den sociala media som är nyast för henne. Hon förklarade att hennes barn hjälpte 

henne att skaffa ett konto på Snapchat för att de ville att hon skulle ha ett. Nu när hon har använt 

det ett tag tycker hon att det är ett väldigt “käckt” sätt att hålla koll på varandra genom att 

skicka snabba och enkla meddelanden/snaps som visar vad man gör. 

 

Reklam på sociala medier är något som Marie mest bläddrar förbi, hon tycker det är störande 

att få reklam som inte intresserar henne. Marie förklarar att hon ser mycket reklam på sitt 

Facebook-flöde och även på Instagram och avslutar med att säga “Man ser ju reklamen men 

det är inte säkert att man gillar den för det. Men det är ju en bra plats för företag att göra 

reklam på eftersom att de når ut till många”. Reklam på Snapchat har Marie inte ens sett att 

det finns. Hon säger att hon endast använder Snapchat till att öppna/skicka snaps från/till sina 

barn och att det då inte dyker upp någon reklam vilket hon tycker är väldigt skönt. 

 

Om Marie skulle komma i kontakt med reklam på Snapchat anser hon att bra reklam för henne 

skulle vara reklam för sådant som lockar henne och inte massa annat. Hon gillar resor och skulle 

gärna ta emot resereklam i form av bra erbjudanden och inspirerande resmål. Marie skulle inte 

vilja matas med ännu mer “onödig” reklam på Snapchat för det anser hon redan att hon matas 

med tillräckligt på sina andra sociala medier. Hon tar även upp att hon tycker det är dåligt med 

reklam för känsliga produkter så som läkemedel och alkohol.  

 

Idag har Marie bara sina barn på Snapchat, hon följer inte några företag eller kända personer. 

Som nämnt tidigare gillar Marie att resa och hon skulle kunna tänka sig att följa reseföretag då 

det är något hon tycker är roligt och vill ta del av. En känd person hon skulle kunna tänka sig 

att följa är Ernst Kirchsteiger, hon gillar inredning och tycker att han verkar mysig. 

 

Slutligen fick Marie förklara hur hon hade använt Snapchat om hon var ett företag eller en känd 

person. Hon svarade då att hon hade använt det som en kanal för att skapa kontakter. Snapsen 

skulle visa upp hennes produkter med bilder och videor samt innehålla erbjudanden för att skapa 

intresse. Marie tror att enkel reklam är den bästa. 

 

4.2.4 Josefin 
 

Anledningen till att Josefin använder Snapchat är för att hon tycker det är ett roligare sätt att 

kommunicera på än SMS, att det går fort och för att man kan skicka snaps till flera personer 

samtidigt. Hon lyfter även fram det faktum att man kan skicka bilder utan att dem sparas som 

en stor anledning till varför hon använder Snapchat. Att hon har Snapchat beror också på att 

alla andra har det och berättar att hon antagligen aldrig skulle skaffat Snapchat om det inte vore 

för att hennes vänner hade det. 

 

Reklam på sociala medier är inget Josefin upplever som störande och säger att det ibland kan 

vara bra reklam där. Hon tycker att det är bra med reklam på sociala medier då hon ofta får 

reklam som är anpassad efter hennes preferenser och därmed får reklam för saker som hon är 
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intresserad av. Däremot stör hon sig på reklam som man inte kan klicka bort eller bläddra förbi, 

som när det exempelvis kommer upp en reklamvideo i ett visst antal sekunder som man måste 

titta på för att få tillgång till en hemsidas innehåll.  

 

När vi frågar om vad Josefin tycker om reklam på Snapchat svarar hon lite förvånat “Finns 

det?”. Vi förklarar för henne att det exempelvis finns Discover och då avbryter hon oss direkt 

genom att säga “Jaha är det reklam? Det brukar jag kolla på ibland när jag är uttråkad men 

jag har aldrig tänkt på att det faktiskt är reklam”.  Därefter förklarar hon att i så fall tycker hon 

reklam på Snapchat är ganska bra eftersom att hon själv får välja vad och om hon ska titta på 

den. 

 

Bra reklam på Snapchat tycker Josefin, efter att vi berättat om Discover, är reklam som är precis 

som den är nu när man själv får välja vad man vill kolla på. Utöver det skulle hon gärna ta emot 

bra erbjudanden anpassade efter hennes tycke och smak. Däremot vill hon inte att det ska bli 

allt för anpassat då det ibland blir lite obehagligt när företag vet för mycket om en. Något som 

hon inte tycker skulle vara bra reklam på Snapchat skulle vara om det kom upp reklam direkt 

när man startar applikationen och på så sätt missar att få en bild på det man ville. Hon är 

dessutom väldigt negativt inställd till reklam för spel som exempelvis Candy Crush som hon 

berättar är vanligt förekommande på Facebook. 

 

Skulle Josefin fritt få välja att följa ett företag på Snapchat skulle det vara TV4 Sport. Det 

motiverar hon genom att förklara att hon då skulle slippa att kolla på TV-nyheterna och istället 

kunna ta del av ”highlights” på deras Snapchat-konto. Kändisar är ingenting som direkt 

intresserar henne men skulle hon välja någon känd person att följa på Snapchat skulle det vara 

någon som är ”cool och inspirerande”. Hur mycket vi än frågar henne om vem så kommer hon 

inte på någon specifik utan vi hoppar istället vidare till nästa fråga, nämligen hur hon själv 

skulle använda sitt Snapchat-konto om hon var ett företag eller en känd person. Hon förklarar 

att hon skulle ta roliga snaps som samtidigt innehåller ett bra budskap. Det skulle förslagsvis 

inte vara snaps som berättar hur mycket en produkt/tjänst kostar, utan snarare roliga snaps med 

underliggande budskap. 

 

4.2.5 Madeleine 

 
Madeleine har haft Snapchat sedan hösten 2012 då hon för tillfället bodde i USA och hennes 

amerikanska vän introducerade henne för Snapchat. I och med att hon började använda 

Snapchat redan 2012 var hon en av pionjärerna som använde Snapchat innan applikationen fick 

sitt stora genombrott. Hon berättar att det gick snabbt för applikationen att gå från att vara en 

“kul grej” och ett tidsfördriv till att bli ett naturligt sätt att kommunicera med sina vänner. 

 

Reklam på sociala medier tycker Madeleine är ganska trevligt och hon berättar att hon ganska 

ofta brukar “klicka in” på dem. Instagram-reklam tycker hon däremot är “svinjobbigt” då hon 

tycker att det är i vägen i hennes flöde. Anledningen till att hon tycker att det är i vägen i hennes 

flöde är att hon själv har valt vilka människor och företag som hon vill följa. Hon tycker därför 

det blir tråkigt när annat ska komma emellan och störa. Reklam på Snapchat däremot bryr hon 

sig inte så mycket om då den inte på något sätt stör henne i dagsläget. 

 

Madeleine tycker att bra reklam på Snapchat skulle vara reklam från lokala företag. Hon tycker 

exempelvis att det skulle vara bra om företag via Snapchat kunde skicka ut erbjudanden som 

man sedan snabbt och enkelt kunde ta del av. Hon förklarar också att hon tycker det är gulligt 
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med djur och att hon tycker att all reklam som innehåller djur är bra och alltid fångar hennes 

intresse, vilket inte allt för sällan leder till att hon “klickar in” på reklamen. 

 

Dålig reklam skulle enligt Madeleine vara all reklam som har med vikthets att göra då hon 

tycker att det är alldeles för mycket sådant i dagens reklam. Som exempel nämner hon reklam 

som säger “Klicka på det här och se hur du kan förvandlas inom en vecka” eller liknande. Hon 

skulle inte heller nödvändigtvis vilja ha reklam om priser på produkter eller tjänster såvida det 

inte handlar om väldigt bra erbjudanden. 

 

Hon skulle inte vilja följa några företag på Snapchat och förklarar att hon redan följer dem på 

Instagram och Facebook och att det räcker för henne. Hon ser istället Snapchat som den sociala 

media där hon kan få vara utan att bli påtvingad en massa reklam. Däremot skulle hon gärna 

följa kända personer och nämner främst artisten och skådespelaren Justin Timberlake för att 

hon tycker att han är snygg, sjunger bra och är väldigt rolig. Hon tillägger lite skämtsamt att det 

också skulle uppskattas om han delade lite bilder på sin kropp.  

 

Skulle hon själv vara ett företag eller en känd person skulle hon försöka kombinera humor med 

information. Hon fortsätter genom att förklara att hon skulle försöka göra något som är ganska 

likt det komikern Lucas Simonsson gör då han förmedlar vardagliga situationer fast på ett 

humoristiskt och kul sätt. Det absolut viktigaste tycker hon ändå är att som företag leverera 

reklam som konsumenterna upplever som humoristiska.  

 

4.2.6 William  

 
William berättar för oss att han endast använder Snapchat för att snapa och hålla kontakten med 

sina närmsta vänner. Han tycker att Snapchat är ett roligare sätt att kommunicera på jämfört 

med exempelvis SMS eller Facebook. Facebook använder han sig dock inte utav längre och tog 

för ett litet tag sen bort sitt konto därifrån. Anledning till att William valde att ta bort sitt 

Facebook-konto förklarar han genom att säga att “det finns inget mening för mig att ha 

Facebook längre. Allt där är bara samma och irrelevant nu för tiden”. Överlag använder han 

Snapchat för att kommunicera med sina närmsta vänner och använder endast applikationen ett 

fåtal gånger per dag. 

 

När vi frågar vad William tycker om reklam på sociala medier förklarar han att det inte är något 

han stör sig så mycket på. Han är införstådd i att företag idag mer eller mindre måste använda 

sig av sociala medier för att kunna marknadsföra sig så effektivt som möjligt. Han tycker att 

TV-reklam är mycket värre. Även här är han dock införstådd i att företag måste marknadsföra 

sig på det här sättet för att tjäna sina pengar. Reklam på Snapchat tycker han däremot är bra och 

nämner då främst funktionen Discover. Han tycker det är kul att även företag kan använda 

Snapchat och att det inte bara är för den enskilde användaren. Han avslutar med att säga “Det 

är ett bra sätt för företag och det stör ju inte mig något då jag inte tvingas att se reklam från 

företag som jag inte bryr mig om”.  

 

Bra reklam på Snapchat tycker William skulle vara trailers för serier och filmer. “Jag tror att 

Snapchat skulle kunna användas för att ge små “sneak peaks” om nya filmer och serieavsnitt. 

Det tror jag skulle kunna öka intresset hos konsumenterna och skapa en slags nyfikenhet”. Vad 

William tycker skulle vara dålig reklam på Snapchat är om sådant som inte intresserar honom. 

“Det skulle ju till exempel inte vara särskilt bra reklam om jag fick reklam för smink eller 

brudklänningar” förklarar William för att förtydliga vad han menar. Den reklamen som 
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William tycker skulle vara absolut sämst på Snapchat är om företag försöker att vara roliga och 

inte lyckas. Han berättar att det finns flera företag som gjort detta misstag i andra medier vilket 

har lett till att han idag tycker sämre om dessa.   

 

De företag som William skulle kunna tänka sig att följa på Snapchat är varumärken som 

tillverkar eller säljer produkter till friluftsliv, till exempel Naturkompaniet, Terräng, UK 

Tactical och Snigel Design. Detta motiverar han med att han gör många egna inköp av sådana 

produkter till sin tjänst som militär, men också för att han på fritiden mer än gärna gör utflykter 

ute i naturen. Skulle han däremot välja en känd person att följa på Snapchat skulle det vara Kim 

Jung Un, Nordkoreas diktator. Då Nordkorea är ett land som är stängt för övriga världen så 

tycker William att det skulle vara “coolt” och kul att få se en selfie av Kim Jung Un. 

 

Hade William själv varit ett företag eller en känd person skulle han visa sina Snapchat-följare 

sin vardag. Han skulle göra det genom att ibland lägga upp fina bilder men framför allt, 

fortsätter han, skulle han använda Snapchat för att visa mer om hur verkligheten faktiskt ser ut. 

William tror att genom att göra detta så skulle hans/företagets trovärdighet öka och dessutom 

skulle det förhoppningsvis leda till ett ökat intresse för just hans företag. 

 

4.2.7 Alice  

 
Alice går i femte klass och berättar att hon använder Snapchat för att hålla kontakt med sina 

kompisar. Hon tycker att det är ett bra sätt att “prata” med varandra på. Ett exempel som Alice 

tar upp är att hon brukar skicka en bild och skriva något i stil med “Vad gör du?” om hon vill 

hitta på något med den personen. Hon nämner också att hon brukar skicka en snap med texten 

“Vart är du?” när hon ska möta upp någon och personen ännu inte är där. Alice tycker att 

Snapchat är roligt och hon säger att det är lättare att skicka iväg en snap än ett SMS. 

 

Sociala medier är något som Alice använder väldigt mycket, då främst Instagram och Snapchat. 

Hon säger att hon inte brukar titta på reklamen som finns på Instagram utan istället “scrolla” 

förbi. Hon säger att hon tycker det är lite jobbigt när det blir för mycket eftersom att hon inte 

vill se reklamen. Alice säger att hon tror att “gamla” kanske tycker bättre om reklamen då hon 

känner att den kanske passar dem bättre och att de kanske kan tycka att det är intressant. 

Samtidigt berättar Alice att hon tycker att reklamen på Snapchat är ganska bra och hon menar 

då mer specifik Discover. Hon förklarar att hon gillar att man får bestämma själv vad man vill 

titta på och att hon inte måste. När hon har tråkigt och inte har något annat att göra brukar hon 

ibland klicka sig igenom lite av reklamen på Discover. Hon berättar att hon tycker att själva 

innehållet i Discover-reklamen är bra eftersom att den inte säger “kom och köp” utan oftast har 

lite roligare innehåll. 

 

När vi frågade Alice vad hon tycker skulle vara bra reklam på Snapchat svarade hon att det 

skulle vara bra om företag skickade ut snaps när de hade REA och erbjudanden. Hon skulle 

också gärna se att företag visade upp sina produkter på ett roligt sätt. Alice är väldigt 

sportintresserad och hade gärna sett mer reklam för t.ex. fotbollsskor. Hon sa att “det hade vart 

roligt om de hade på sig fotbollskorna och gjorde olika tricks och sådant så man fick se skorna 

i en rolig video och inte bara en bild på själva skon”. Alice hade också gillat om företag kunde 

visa upp nya och trendiga saker på ett roligt sätt. Det hon istället hade tyckt var dålig reklam är 

om företagen endast använde Snapchat för att lägga upp massa tråkiga bilder på bara själva 

produkterna i sin My Story. Om Alice tycker det är tråkigt innehåll vill hon inte titta på 

reklamen. 
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Ett företag som Alice gillar är ICA, hon tycker att de gör rolig TV-reklam. Hon säger att de 

borde göra liknade på Snapchat och att hon skulle vilja följa dem. Hon följer redan TV4 och 

Idol Sverige och berättar att hon hittar de flesta företagens och kändisarnas Snapchat-namn 

genom Instagram men att hon ibland får tips av sina vänner också. Hon skulle gärna följa 

Stadium och Zlatan på Snapchat för att få ta del av nya träningskläder samt se olika 

fotbollstricks och videos på när han tränar. En annan idol Alice har är Måns Zelmerlöw och hon 

skulle gärna vilja följa honom om han la upp videos när han sjöng samt information om när och 

var han har konserter. Utöver dessa följer Alice redan en del “Youtubers” på Snapchat och hon 

skulle kunna tänka sig att följa ännu fler då hon tycker de gör bra och roliga videos. 

 

Alice tar upp ett exempel på hur hon skulle göra på Snapchat om hon var en känd person. Om 

hon var en ”Youtuber” som hade en kanal som inriktade sig på skönhet skulle hon även vilja 

finnas på Snapchat. Innehållet på hennes My Story skulle då bestå av videor som visar produkter 

hon gillar och rekommenderar samt videor som visar hur man använder produkterna. Om hon 

istället “var ett företag” skulle hon vilja ha en matbutik. Då skulle hon använda Snapchat för 

att visa upp t.ex. en vara som det är ett bra erbjudande på samt ett recept på vad man kan göra 

med den. Detta skulle hon lägga upp på My Story i form av både videor och bilder. Hon tror att 

det hade varit en bra idé eftersom man då kan “printscreena” receptet samt få hjälp av videon 

kring hur man lagar maträtten. Avslutningsvis säger Alice “Jag skulle dela mycket erbjudanden 

på min My Story så att alla ville följa mig”. 

 

4.2.8 Simon 
 

Simon använder Snapchat främst för att hålla koll på vad hans vänner gör men även för att visa 

sina vänner vad han själv gör. Han berättar att han gärna tar bilder som visar upp hans vardag 

och saker han hittar på “så att det ser lite bättre ut än vad det faktiskt är”. Fördelen gentemot 

andra sociala medier tycker han är att han på Snapchat kan dela bilder på allt möjligt, både fina 

bilder och fula bilder, medan han på Instagram bara vill lägga upp en “perfekt” tagen bild åt 

gången. 

 

Simon har åsikten att reklam på sociala medier främst är positivt. Han trycker på hur lätt det är 

att hitta information där och få svar på frågor som rör företagen via exempelvis deras Facebook-

sida genom bara ett fåtal klick på musen eller pekskärmen. Sponsrad reklam har han däremot 

en negativ attityd gentemot då han inte själv har valt att få se just den reklamen. Simon förklarar 

även för oss att han tycker lite olika om reklam på sociala medier beroende på vilken social 

media det är. På Instagram till exempel tycker han om när företag lägger upp inspirationsrika 

bilder medan han på Facebook tycker bra om inlägg som ger mycket information, exempelvis 

priser och produkter. När det gäller reklam på Snapchat är det inget Simon har koll på eller har 

kommit i kontakt med så mycket. Visst har han väl kollat på Discover någon gång men annars 

är det bara hans favorit-fotbollslag Arsenal han har kommit i kontakt med då han följer dem på 

Snapchat. Annars skulle han enligt sig själv se sig som neutral i frågan.  

 

Bra reklam på Snapchat skulle enligt Simon vara både informationsrik och underhållande. Han 

fortsätter på det informationsrika spåret genom att förklara att en bra reklam på Snapchat ska 

vara så informationsrik på så kort tid som möjligt. Han tror att det är vad konsumenterna 

(inklusive sig själv) vill ha på Snapchat. En dålig reklam tycker han skulle vara om bilderna 

eller videorna skulle innehålla alldeles för mycket text, eftersom han anser att det skulle vara 

att gå emot hela idén med Snapchat. 
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Ett företag som Simon gärna skulle vilja följa är den svenska polisen. Han tycker det skulle 

vara kul att se hur deras jobb fungerar så att både han och alla andra följare skulle få en 

förståelse för att de faktiskt är vanliga människor i uniform. Han tillägger också att han i ett 

utbildningssyfte tror att det skulle vara väldigt nyttigt för många ungdomar, framför allt de som 

kommer från lite “bråkigare” bakgrunder.  

 

Skulle Simon välja en känd person att följa på Snapchat skulle det vara Barack Obama. Han 

förklarar att han skulle vilja följa privatpersonen Barack Obama snarare än en Barack Obama i 

sin roll som president. Mer precist skulle han vilja se hur en ledig dag för Barack Obama skulle 

kunna se ut. Om Simon själv var ett företag eller en känd person skulle han vilja utforma sitt 

Snapchat-konto så att det skulle bli personligt och så att konsumenterna skulle kunna få en 

inblick i hans vardag. På så sätt tror Simon att han skulle kunna visa vilka kärnvärden han eller 

företaget i så fall står för och han avslutar genom att säga att “jag skulle vilja ge konsumenterna 

en naken bild av mig själv”. 
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5. Analys 
 

5.1 Attitydmodellen  
 

Originalmodellen av Ducoffe (1995) bestod endast av tre faktorer men enligt Brackett och Carr 

(2001) finns det fem olika faktorer som påverkar konsumenternas attityd till reklam: 

underhållning, information, irritation, trovärdighet och demografiska variabler vilka 

tillsammans utgör den utvecklade versionen av attitydmodellen. 

 

5.1.1 Underhållning 

 
Underhållning är den faktor som handlar om att tillfredsställa konsumentens behov genom ett 

innehåll som är t.ex. humoristiskt, emotionellt eller estetiskt tilltalande för att kunna skapa en 

bra attityd till reklam (Ducoffe, 1995; Brackett & Carr, 2001). Vår enkätundersökning gav 

respondenterna möjligheten att kryssa i upp till tre alternativ till anledningar att de skulle vilja 

följa fler företag eller kända personer på Snapchat. Hela 64,6 procent av respondenterna 

kryssade i att de ville se “humoristiska och roliga snaps”. 25,4 procent kryssade även i att de 

vill ta del av “inspirerande och fina snaps”. Dessa går in under faktorn underhållning och precis 

som Ducoffe (1995) först menade i originalmodellen visade även enkätundersökningen att 

konsumenterna helst av allt vill bli underhållda. Underhållande snaps skulle göra att 

konsumenterna kan tänka sig att följa fler företag och kända personer och därmed ta emot deras 

reklam samt ha en god attityd till denna. Vi gjorde även djupintervjuer med åtta respondenter 

där vi kunde se en röd tråd i svaren att de alla ville att reklamen skulle vara “rolig” utifrån deras 

preferenser. De sa att de skulle kunna tänka sig att följa företag och kända personer som föll 

inom ramen för deras intressen så som t.ex. resor, fiske och artister om de skapade ett 

inspirerande och humoristiskt innehåll. Madeleine nämner i sin intervju att om hon själv var en 

känd person skulle hon på ett kul och humoristiskt sätt, likt Lucas Simonsson, leverera reklam 

som konsumenterna upplever humoristiska. William betonar att det också finns en risk med att 

skapa humoristisk reklam då han anser att den absolut sämsta reklamen är när företag försöker 

vara roliga men misslyckas. 

 

5.1.2 Information 

 
Enligt Ducoffe (1995) förväntar sig konsumenterna att få ut information från reklam. Det är 

därför viktigt att förmedla bra och relevant information med sin reklam. Vår enkätundersökning 

visade dock att endast 11,1 procent kryssade i att “snaps som visar produkter” skulle få dem att 

vilja följa företag eller kända personer på Snapchat. Vidare var det dessutom så få som 3,2 

procent som kryssade i “snaps som visar priser”. Med andra ord fanns det nästan inget intresse 

bland respondenterna att ta emot denna form av direkt information från reklam. Detta tog vi 

därför med oss in i djupintervjuerna. Marie sa att hon skulle vilja följa reseföretag på Snapchat 

för att ta del av olika erbjudanden. Just erbjudanden var återkommande bland flera av 

respondenterna. Madeleine förklarade att det hade varit bra om hon kunde ta del av erbjudanden 

från lokala företag och Alice vill veta när butikerna hon gillar har REA. Genom att följa t.ex. 

Justin Biebers vardag och liv bakom kulisserna berättar Lovisa att hon skulle vilja ta del av 

information om vart han befinner sig och vart han har sina spelningar. Detta håller även Alice 

med om då hon i sin intervju tar upp samma exempel med idolen Måns Zelmerlöw. I 

enkätundersökningen framgick det inte vilken information som uppskattades av konsumenterna 
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då svarsalternativen “snaps som visar produkter” och “snaps som visar priser” inte var något 

som intresserade respondenterna. Josefin är inne på samma spår som resultatet av 

enkätundersökningen. Under intervjun kom det fram att hon ogillar reklam som bara visar en 

produkt eller dess pris men att hon uppskattar reklam som har underliggande information eller 

budskap. Det som är bra med djupintervjuer är att det finns utrymmer för följdfrågor och 

diskussion. Utifrån dessa fick vi svar på att våra respondenter visst vill ha och uppskattar 

information, bara annan information än den vi frågade om i enkätundersökningen. Våra 

respondenter säger att de skulle ha en positiv attityd till reklam med rätt typ av information. 

 

5.1.3 Irritation 

 
Irritation är enligt Ducoffe (1995) den främsta anledningen till att konsumenterna kritiserar 

reklam. Han menar att reklamens upplevda värde minskar om reklamen är manipulativ, stötande 

eller upprörande. I enkätundersökningen svarade 22,8 procent av respondenterna att det 

överhuvudtaget inte vill följa företag och kända företag på Snapchat. Frågan var öppen vilket 

innebär att respondenterna hade möjlighet att kryssa i “övrigt” och skriva till egna alternativ. 

Vi fick kommentarerna “det känns som att Snapchat är till för privatpersoner eller enskilda 

personer snarare än företag” och “det känns nice att Snapchat ännu inte är så infiltrerat/valbart 

av företag som vill göra reklam”. Under djupintervjun sa Marie att hon upplever väldigt mycket 

reklam på sociala medier, då främst i hennes Facebook-flöde. Hon säger att hon tycker det är 

störande att få reklam som inte intresserar henne och att hon mest bläddrar förbi. Alexander 

berättar att han irriterade sig så mycket på all reklam på Facebook att han har flyttat över sitt 

huvudfokus från Facebook till Instagram. Tyvärr upplever han att samma sak börjar hända på 

Instagram och han tycker det är dåligt att han måste ta emot massa reklam från företag som inte 

intresserar honom. Likt Alexander är både Madeleine och Lovisa trötta på att se reklam i sina 

flöden och tycker att den är i vägen. Detta är ett irritationsmoment samtliga upplever att de 

slipper på Snapchat. 

 

5.1.4 Trovärdighet 

 
Det svar som blev kryssat näst flest gånger (52,4 procent) i enkätundersökningen var “snaps 

som visar bakom kulisserna hos företag/kända personer”. Även detta var en punkt som återkom 

i våra djupintervjuer där många sa att de gärna skulle se snaps bakom kulisserna hos företag 

och kända personer. Lovisa ansåg till exempel att trovärdigheten hon har för en produkt skulle 

öka om företag visade upp när deras produkt används och att de faktiskt funkar som den ska. 

Alexander som har ett stor fiskeintresse nämner också i sin intervju att han gärna skulle vilja se 

snaps bakom kulisserna hos Pro Anglers (fiskeproffs i USA) för att se hur deras vardags ser ut. 

Trovärdighet är en faktor som Brackett och Carr (2001) la till i den utvecklade attitydmodellen. 

De visade i sin studie att konsumenterna är mer positiva till reklam som är trovärdig och att det 

påverkar attityden negativt om reklamen skulle vara missvisande. Det upplevda värdet minskar 

hos konsumenterna om de känner sig lurade (Brackett & Carr, 2001). Lovisa fortsätter med att 

förklara att hennes favoritartist är Justin Bieber och att hon gärna hade följt honom på Snapchat 

då hon har ett stort intresse och tycker mycket om honom. Vidare förklarar hon att hon hade 

uppfattat det som dålig reklam och väldigt tråkigt om Justin Bieber hade lagt upp “olämpliga 

snaps” vilket stämmer överens med Brackett och Carr’s (2001) studie om trovärdighet. 

 

 



 

 34 

 Emelie Tillack & Jonathan Ekhamn  

5.1.5 Demografisk variabler 

 
Demografiska variabler är den sista faktorn som Brackett och Carr (2001) la till i 

attitydmodellen. De menar att kön, ålder, utbildning, etnisk tillhörighet etc. påverkar 

konsumenternas attityd till reklam. I vår undersökning har vi inte lagt fokus på att ta reda på 

hur de demografiska variablerna påverkar attityden till reklam. Fokus ligger istället på 

konsumenterna i allmänhet, där olika åldrar har inkluderats i undersökningarna och resultatet 

har sedan generaliserats.  

 

5.2 Attityd till reklam i sociala medier 
 

Snapchat har under de senaste åren vuxit och blivit en av de absolut största sociala medierna 

(Financial Times, 2015). Enligt Sveriges Kommunikatörer (2015) är den typiska svenska 

Snapchat-användaren mellan 12 och 25 år gamla. Vår enkätundersökning bekräftade Sveriges 

Kommunikatörers siffror då 66,7 procent av de som svarade var 21-25 år, 18 procent 16-20 år 

och 2,1 procent 11-15 år. Tillsammans utgjorde dessa alltså nästan 90 procent av våra svar.  

 

Enligt Usman et al. (2010) tenderar ungas attityd till reklam att vara mer positiv än äldres. 

Cardoso och Cardoso (2011) är inne på samma spår och menar att ungas attityd till reklam oftast 

är antigen neutral eller positiv. Enkätundersökningen visar att det när det gäller Snapchat 

förhåller sig likadant då lite mer än hälften av respondenterna svarade att de inte bryr sig om 

att företag/kända personer använder sig utav Snapchat och är med andra ord neutrala i sin åsikt. 

Samtidigt tyckte närmare 40 procent att det var bra att företag och kända personer använder 

Snapchat. De hade alltså en positiv attityd till att företag och kända personer använder Snapchat. 

William berättar i sin intervju att han tycker det är kul att även företag kan använda Snapchat 

och att det inte bara är för privatpersoner. Samtidigt hade endast 3,2 procent en negativ attityd 

till reklam på Snapchat.  

 

Många av de personer vi intervjuade stördes och hade en allmänt negativ attityd till reklam på 

de sociala medierna Facebook och Instagram vilket inte riktigt stämde överens med vad Usman 

et al. (2010) och Cardoso och Cardoso (2011) säger. När det gäller reklam på Snapchat var 

däremot våra respondenter neutrala då de inte störs av reklamen. De upplevde istället att 

reklamen på Snapchat är bra eftersom de själva får bestämma huruvida de vill titta på reklamen 

eller inte. Teorin om att ungas attityd till reklam tenderar att vara mer positiv än äldres var 

därmed svårt att bekräfta eller förkasta när det handlar om Snapchat. 

 

Enligt en undersökning som Dootson et al. (2016) gjorde trodde 21 procent av respondenterna 

att sociala medier någon gång har hjälpt dem att bestämma vad de ska köpa. Dootson et al. 

(2016) förklarar även att redan år 2008 hade 70 procent av alla konsumenter besökt företags 

sociala medier för att få tag i information. Dessutom hade 49 procent av konsumenterna gjort 

inköp baserat på den informationen (Akar & Topcu, 2011).  Lovisa är en av dem och berättar 

att hon brukar kolla på företags Facebook-sidor innan hon köper exempelvis kläder. När det 

kommer till Snapchat skulle både Lovisa och Alice hellre kolla på hur produkter ska användas 

snarare än att få hjälp vid själva köpprocessen. Detta för att öka trovärdigheten för företagen. 

Alexander skulle gärna se mer bakom kulisserna hos företagen och förklarar att “när jag ser 

att produkten tillverkas på ett häftigt sätt får det mig att vilja köpa produkten. Jag såg en 

reklamfilm från Apple hur deras MacBook Pro tillverkades där de pratade kring hur de 

utvecklade datorn. Jag blev väldigt imponerad vilket skapade ett ha-begär. Jag skulle vilja se 

liknande reklam på Snapchat”. I enkätundersökningen kan man däremot inte se något större 
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intresse av att företag skulle visa upp sina produkter då endast 11,1 procent av respondenterna 

kryssade i att det skulle få dem att följa fler företag på Snapchat. Dessutom kryssade enbart 3,2 

procent av respondenterna i att de skulle följa fler företag på Snapchat om de visade priserna 

på deras produkter. I vår öppna fråga där respondenterna helt fritt fick skriva vilket företag eller 

känd person de skulle vilja följa och varför var det inte en enda som svarade att de ville följa 

ett företag för att få information om produkt eller pris. Enligt våra undersökningar vill 

konsumenterna sannolikt inte följa företag för att få information nödvändig för deras 

köpprocess. 

 

Enligt Dootson et el. (2016) och Akar och Topcu (2011) leder en informationsrik och 

underhållande reklam till en ökad positiv attityd hos konsumenterna. Enkätundersökningen 

visar att dessa författare delvis har rätt också när det gäller reklam på Snapchat. De har rätt i att 

underhållande reklam uppfattas positivt hos Snapchat-användarna, men enkätsvaren visar att 

reklamen nödvändigtvis inte behöver vara informationsrik. Hela 64,6 procent av 

respondenterna menar att humoristiska och roliga snaps skulle öka sannolikheten för dem att 

följa fler företag på Snapchat. Ungefär hälften av respondenterna tycker även att fina och 

inspirerande snaps skulle öka chanserna för att de skulle följa fler företag på Snapchat. Som 

nämnt i det tidigare stycket skulle endast 3,2 procent följa fler företag om de visade priserna på 

sina produkter och 11,1 procent om de visade upp sina produkter. Majoriteten av Snapchat-

användarna skulle alltså troligtvis inte få en mer positiv attityd till reklamen på Snapchat om de 

fick information om produkter och pris. Däremot tycker runt hälften av respondenterna att de 

skulle vilja följa fler företag på Snapchat om det visade bakom kulisserna. Respondenterna är 

alltså sannolikt mer intresserade av att få information kring arbetet runt om produkterna snarare 

än om själva produkten och dess priser. 

 

Våra intervjuer visar däremot inte riktigt samma attityd kring informationsrikreklam på 

Snapchat som vår enkätundersökning. Alexander förklarar bland annat att han gärna skulle vilja 

följa företag som exempelvis Apple då han gillar det mesta med företaget, men framför allt 

skulle vilja följa fiskeföretag för att kunna få se deras senaste produkter. Han, men även Alice, 

tycker också att rolig och underhållande reklam är viktigt och skulle gärna vilja se att företag 

skulle göra reklam på Snapchat som liknar ICAs TV-reklam. Några av de som intervjuades gick 

emot resultatet från enkätundersökningen genom att förklara att de gärna skulle ta emot 

erbjudanden via Snapchat. De flesta av respondenterna sa att de var intresserade av att se företag 

och kända personer bakom kulisserna och några tyckte också att det skulle var kul om man fick 

se när produkterna används istället för att bara visa upp själva produkten. Från våra 

undersökningar kan man alltså se att Dootson et al. (2016) och Akar och Topcu har rätt i vad 

de säger om att konsumenters attityd tenderar att vara positiv till underhållande och 

informationsrik reklam. Framför allt framgår det av våra undersökningar att det viktigaste 

sannolikt är att reklam är underhållande. 

 

Enligt Dootson et al. (2016) kan även reklam på sociala medier ha en negativ påverkan på 

attityden hos konsumenterna. De nämner bland annat att konsumenterna ibland inte vill störas 

av reklam då de exempelvis enbart vill spela ett spel. När det kommer till reklam på Snapchat 

är det därför lite förvånande att det enligt vår enkätundersökning endast var 3,2 procent av 

respondenterna som tyckte att det var dåligt att företag och kända personer finns på Snapchat. 

En förklaring till detta kan vara precis som Lovisa berättar när vi intervjuar henne. Nämligen 

att “reklam på Snapchat är bra då man själv får bestämma vilken reklam man får se. Det 

kommer till exempel inga “pop up-reklamer” som man måste kryssa ner för att kunna fortsätta 

med det man gjorde innan den kom upp.” Josefin målar också upp ett scenario i sin intervju 

kring att pop-up reklam inte bara skulle vara störande på Snapchat. Hon menar att det skulle 
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kunna förstöra möjligheten att fånga ett ögonblick om pop-up reklamen kom upp på skärmen 

precis när man skulle ta en snap. Simon nämner i sin intervju att han har en negativ attityd 

gentemot sponsrad reklam då det är något han inte själv har valt att se. 

 

5.3 Integritet 
 

Sociala medier är en personlig sfär, alla användare bygger upp sin egen profil. På grund av detta 

menar Athanasiadis och Mitropoulos (2010) att det uppstår negativa effekter när företag tränger 

in i konsumenternas personliga sfär. De förklarar att den vanligaste negativa effekten av reklam 

på sociala medier är att konsumenterna upplever att företag inkräktar i deras privatliv. Vår 

enkätundersökning visar dock att 39,7 procent tycker att det är bra att företag och kända 

personer använder sig av Snapchat samtidigt som 50,8 procent är neutrala i frågan genom svaret 

“jag bryr mig inte”. Det vara bara 3,2 procent som ansåg att det var dåligt med företag och 

kända personer på Snapchat. Detta motsäger Athanasiadis och Mitropoulos (2010) teori då 

respondenterna i dagsläget inte upplever det negativt att företag och kända personer använder 

Snapchat. Trots det var det dock hela 46 procent som svarade att de inte följer några företag 

eller kända personer. Respondenterna var neutrala till företags och kända personers användande 

av Snapchat, men det är bara hälften av dem som faktiskt följer någon. Vad detta beror på 

framkom inte i enkätundersökningen och diskuterades därför under djupintervjuerna.  

 

Utvecklingen av reklam på Snapchat har ännu inte kommit så långt och våra respondenter i 

djupintervjuerna var överens om att företag och kända personer behöver utveckla sitt innehåll 

för att skapa intresse. Anledningen till att de idag inte följer eller endast följer några få företag 

och kända personer är på grund av deras outvecklade innehåll. Om företagen och de kända 

personerna skulle börja jobba mer med Snapchat som en seriös och viktig 

marknadsföringskanal hade de enligt våra respondenter kunnat vända den negativa effekten 

Athanasiadis och Mitropoulos (2010) diskuterade till något som snarare uppfattas som något 

positivt. Detta förutsätter dock att reklamen de tar emot är frivillig och har ett innehåll som 

matchar konsumenternas preferenser. När det gäller Snapchat beskriver Madeleine att det i 

dagsläget är den enda sociala medie där hon får vara ifred och fri från påtvingad reklam. Då 

Snapchat för henne är en personlig sfär har hon valt att hålla Snapchat fritt från företag och 

följer istället företag på andra sociala medier. I sin intervju berättar Alexander att han känner 

sig “blottad” när det dyker upp reklam i hans Facebook-flöde för saker han tittat efter på 

Internet. Josefin håller med Alexander och menar att om reklamen blir allt för anpassad blir det 

ibland lite “obehagligt” när företagen “vet för mycket” om henne. Detta är ett exempel på en 

negativ effekt av reklam på sociala medier som tränger in i konsumenternas personliga sfär 

vilket stämmer överens med Athanasiadis och Mitropoulos (2010) teori. Enligt Bleier och 

Eisenbeiss (2015) är det även så att konsumenterna kan känna sig manipulerade om företag 

anpassar reklamen för nära konsumenternas preferenser. De förklarar det som att 

konsumenterna då upplever att företagen har hackat och analyserat deras personliga information 

vilket är precis den känslan Alexander och Josefin beskriver i sina intervjuer. Som företag 

riskerar man att tappa förtroendet från sina konsumenter om de inte känner att deras personliga 

data är trygg (Fowler et al., 2013). 

 

Det finns inte bara negativa effekter av anpassad och personlig reklam i sociala medier. Enligt 

Kim och Han (2014) har sådan reklam även visats sig ha uppfattats som informationsrik, 

trovärdig och underhållande. Detta stämmer överens med vad våra respondenter i 

djupintervjuerna förklarar att de vill få ut av företag och kända personer på Snapchat. Det är 

något som företag och kända personer bör sträva efter då det faktiskt är något konsumenterna 
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vill ha men de ännu inte riktigt har lyckats förmedla. Gränsen mellan bra personlig reklam och 

att göra intrång i konsumenternas personliga sfär är dock hårfin.  

 

5.4 Push/pull reklam 
 

Enligt Mosley-Matchett (1997) tenderar konsumenterna att ignorera och undvika push-reklam. 

Detta bekräftas i några av våra djupintervjuer. Marie förklarar till exempel att reklam på sociala 

medier är något hon stör sig på och därför bara bläddrar förbi utan att läsa eller titta närmare på 

reklamen. Detta trots att hon faktiskt förstår att företag gör reklam på sociala medier och att hon 

även tycker att reklam på sociala medier är bra ur företagens perspektiv. I Alexanders intervju 

framgår det ganska tydligt att han är emot push-reklam. Han berättar att det stör honom att han 

på Instagram och Facebook inte själv får välja om han vill se reklamen eller inte. Han fortsätter 

genom att förklara att “jag skaffade inte Facebook och Instagram för att se reklam”. Det är 

alltså tydligt att Alexander har en negativ attityd till push-reklam på sociala medier. Det har till 

och med gått så långt att han nästintill har slutat att använda Facebook på grund utav push-

marknadsföringen där. Lovisa är precis som Alexander trött på push-reklam. När vi frågar 

henne om reklam på sociala medier blir hon nästan irriterad och berättar att hon är trött på att 

företag ”kastar” på henne en massa reklam vart hon än befinner sig och att den bara är i vägen. 

 

Bowen (2003) och Sands (2003) skriver att man genom att använda sig utav pull-

marknadsföring mer sannolikt lockar till sig sina idealkunder. Detta eftersom att konsumenterna 

ser pull-reklamsanvändarna som experter vilket skapar mer trovärdig reklam. Lovisa berättar 

för oss att hon brukar gå in på klädesaffärers Facebook-sidor innan hon gör sina inköp. Hon har 

alltså en positiv attityd till pull-reklam och anser att den sannolikt kan användas för att öka 

företags trovärdighet. Attityden till pull-reklam var positiv genom alla våra intervjuer. Våra 

respondenter menade att de precis som fallet är på Snapchat själva vill välja vilken reklam de 

ser då de har en mer positiv attityd till den typen av reklam. 

 

Ett annat bevis på att pull-marknadsföring tenderar att upplevas som mer positiv än push-

marknadsföring framgår från enkätundersökningen där hela 40 procent av respondenterna 

tyckte det var bra att företag och kända personer finns på Snapchat. Det ska även tilläggas att 

ungefär hälften av respondenterna inte brydde sig samtidigt som endast 3,2 procent tyckte att 

det var dåligt. Det var alltså enligt vår enkätundersökning mycket en betydligt större andel som 

tycker att det är bra att företag finns på Snapchat än som tycker det är dåligt. 

 

  



 

 38 

 Emelie Tillack & Jonathan Ekhamn  

6. Slutsats 
 

Syftet med den här studien var att skapa en ökad kunskap och förståelse kring konsumenternas 

attityd till reklam på Snapchat. Våra teorier och empiri utmynnade i vår analys vilken sedan har 

använts för att komma fram till vår slutsats. 

 

När det kommer till konsumenternas attityd till reklam på Snapchat är den antingen positiv eller 

neutral. Vi har kommit fram till att anledningen till detta är att all reklam på Snapchat i dagsläget 

är pull-reklam dvs. frivillig för konsumenterna. Det faktum att man som konsument själv väljer 

de företag/kända personer man följer på Snapchat skapar en positiv attityd då man endast följer 

dessa av eget intresse. Innehållet i reklamen faller därför inom konsumenternas preferenser. På 

så vis kan irritationen som uppstår vid push-reklam, där konsumenterna tar emot reklam de inte 

har bett om, undvikas. Genom att ta emot reklam man själv har valt och att man samtidigt kan 

utesluta reklam som inte faller inom det egna intresset skapar detta en positiv attityd till reklam 

på Snapchat hos konsumenterna. 

 

Nyckeln till konsumenternas positiva attityd visade sig bero på att de själva aktivt väljer att 

lägga till företag/kända personer på Snapchat.  Detta göra att företag/kända personer för 

konsumenterna upplevs som vilken annan vän som helst och en slags relation mellan 

företag/kända personer och konsumenterna uppstår. Vad reklamen sedan innehåller är viktigt 

för att relationen ska fortsätta utvecklas positivt. Enligt konsumenterna skapas en positiv attityd 

till reklam på Snapchat när den har ett innehåll som är underhållande och trovärdigt. En 

underhållande reklam ska enligt konsumenterna främst vara humoristisk och för att göra 

reklamen trovärdig vill konsumenterna se en ärlig bild av hur det ser ut bakom kulisserna hos 

företag/kända personer. Genom att dessa kriterier uppfylls skapas en positiv attityd hos 

konsumenterna. Negativ attityd till reklam på Snapchat uppstår när reklamen består av renodlad 

information dvs. när en snap är utformad för att endast visa upp en produkt eller dess pris. När 

konsumenterna gör en ansträngning att följa företag/kända personer på Snapchat och sedan tar 

emot reklam som inte lever upp till deras förväntningar påverkar detta attityden negativt vilket 

tenderar att förstöra relationen. 

 

Snapchat är en modern och unik social medie som lämnar utrymme för kreativ och “rolig” 

reklam. Konsumenterna har tröttnat på den traditionella reklamen som idag upplevs ganska 

tråkig då sådan reklam endast är just reklam. Konsumenterna har istället börjat förvänta sig att 

reklamen ska bidra med mer än bara information för att deras attityd ska vara positiv. Att företag 

finns på sociala medier är ingen nyhet, men med åren har konsumenterna börjat efterfråga att 

företags beteende på sociala medier mer ska efterlikna konsumenternas. För att skapa en positiv 

attityd till reklam på Snapchat vill konsumenterna därför att företagen ska agera mer som en 

privatperson och skapa sitt innehåll därefter. Lyckas företag med detta kommer konsumenternas 

attityd till reklam på Snapchat att vara positiv, men om de misslyckas leder det däremot till 

motsatt effekt. 

 

Trots att attityden till reklam på Snapchat är positiv ser många konsumenter Snapchat som den 

sociala medie där de har möjligheten att “slippa” reklam. Att attityden till reklam på Snapchat 

är positiv innebär inte nödvändigtvis att konsumenterna faktiskt vill följa företag/kända 

personer på Snapchat. Vi har dragit slutsatsen att det i de här fallet kan vara så att känslan av 

en social medie utan reklam är mer lockande än en social medie där konsumenterna tar emot 

reklam, även om den uppfattas positivt. Detta kan jämföras med välgörenhet där de flesta har 

en positiv attityd till detta men trots det aktivt väljer att inte skänka pengar. 
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Denna positiva attityd och relation kan däremot snabbt försvinna om företag skapar reklam som 

är anpassade allt för nära konsumenternas personliga preferenser. Anledningen till detta är att 

om konsumenterna tar emot reklam som är allt för personligt utformad upplever de att deras 

integritet inkräktas. Konsumenterna blir då misstänksamma att deras personliga data har 

analyserats vilket skapar en negativ attityd till just det företaget. Konsumenterna vill att reklam 

ska utformas efter deras personliga preferenser, men gränsen är hårfin då en allt för personlig 

reklam inkräktar konsumenternas integritet vilket skapar en negativ attityd. 

 

Slutligen kan vi konstatera att attityden till reklam på Snapchat är positiv hos konsumenterna. 

För att uppnå detta är det dock viktigt att innehållet utvecklas väl efter konsumenternas 

preferenser och är både underhållande och trovärdig. Reklam som ligger allt för nära 

konsumenternas preferenser påverkar däremot konsumenternas attityd negativt då den tenderar 

att inkräkta konsumenternas integritet. Är reklamen dessutom enbart informativ uppfyller den 

inte de förväntningar konsumenterna idag har och en negativ attityd skapas. Så länge Snapchat 

är en plattform för pull-marknasföring kommer reklam på Snapchat fortsätta att upplevas som 

positivt hos konsumenterna. 

 

6.1 Rekommendationer till företag 
 

Företag borde börja se Snapchat som en ny marknadsföringskanal med möjligheten att nå ut till 

en stor, ung och engagerad målgrupp. Det är viktig att företag tar vara på den möjligheten och 

skapar ett innehåll anpassat för de nytänkande Snapchat-användarna snarare än att skicka ut 

samma innehåll som de redan använder i andra kanaler. För att konsumenterna ska uppleva 

reklamen positivt bör den utformas underhållande genom humoristiskt innehåll men också på 

ett trovärdigt sätt genom att låta konsumenterna ta del av företagets verkliga vardag. På 

Snapchat bör företag ta vara på chansen att vara mer vardagliga och tänka kreativt genom att 

våga gå emot det “normala” och skapa ett “roligare” innehåll. Reklam på Snapchat är inte 

permanent, den försvinner inom 24 timmar och det är därför viktigt att våga tänka utanför boxen 

och prova olika typer av reklam för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Möjligheterna 

är många men den stora utmaningen för företagen ligger i att skapa strategier för att få fler 

följare på Snapchat. 

 

6.2 Teoretisk bidrag 
 

De teoretisk bidragen med den här studien är en ökad kunskap och förståelse kring 

konsumenterna attityd till reklam på Snapchat. Utöver att attityden till reklamen tenderar att 

vara antingen neutral eller positiv har det även konstaterats vilka egenskaper i reklamen som 

skapar dessa attityder. Det har även framkommit att konsumenterna föredrar pull-reklam 

framför push-reklam av den enkla anledningen att pull-reklam är frivillig för konsumenterna. 

De flesta studier som rör sociala medier utgår från ett företagsperspektiv, vår studie ger därför 

ett teoretiskt bidrag i form av att vi tillför ny kunskap utifrån ett konsumentperspektiv.  
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6.3 Förslag på framtida forskning 
 

Snapchat är ett outforskat område och därför bör forskare mer eller mindre undersöka allt som 

har med Snapchat att göra. I denna studie har vi undersökt konsumenternas attityd till reklam 

på Snapchat. Ett förslag på framtida forskning skulle kunna vara att göra en liknande studie fast 

utifrån ett företagsperspektiv. Detta skulle förslagsvis innehålla mer fokus kring hur företag ska 

utforma och använda Snapchat för att attrahera fler följare. Vi har i den här undersökningen 

begränsat oss till de svenska konsumenterna utan att ta hänsyn till demografiska variabler. Det 

skulle därför vara intressant att genomföra en liknade undersökning i ett annat land eller mellan 

olika länder för att se vilka likheter och skillnader som finns samt hur olika kulturer och 

demografiska variabler påverkar konsumenternas attityd till reklam på Snapchat. Ett 

ytterliggare förslag är att göra mer omfattade jämförelser mellan Snapchat och andra sociala 

medier ur ett marknadsföringsperspektiv. 
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Intervjuguide 

 

 Varför använder du Snapchat? 

 Vad tycker du om reklam på sociala medier? 

 Vad tycker du om reklam på Snapchat? 

 Vad skulle vara en bra reklam på Snapchat? 

 Vad skulle vara en dålig reklam på Snapchat? 

 Vilket företag skulle du vilja följa på Snapchat? Varför? 

 Vilken känd person skulle du vilja följa på Snapchat? Varför? 

 Om du var ett företag eller känd person, hur skulle du använda Snapchat? 
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