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Abstract – English 

Title: Could facebook marketing hurt the image of a company? – A study in 

how young Swedes perceive facebook marketing 

Author: Viktoria Ingelf 

Key words: facebook, marketing, credibility, social media, Image 

Background 

More and more companies choose to use facebook as a channel for marketing 

since it is a cheap alternative for other types of marketing. Furthermore, it is an 

easy way to reach the right target since the ads are aimed.  

Purpose 

The ambition with this study is to figure out whether facebook really is the 

right forum for all kinds of brands. The main purpose of this thesis reads: How 

do young facebook users view companies that put ads on facebook? 

Theory 

The study is based on logical positivism. I also support the thesis on basic 

marketing theories, surveillance studies and theories on how to build a brand 

with credibility.  

Method 

The result of the study is based on a survey with 88 respondents.  

Results 

From the study it can be read that some branches, such as medical care, were 

not believed to belong on facebook. This is because facebook was not 

considered a trustworthy medium enough to be connected with this kind of 

brands in a pleasant manner. 
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Abstract - Svenska 

Titel: ”Kan facebookannonsering skada ett företags image? – En studie i hur 

svenska ungdomar uppfattar facebookannonsering” 

Författare: Viktoria Ingelf 

Nyckelord: facebook, annonsering, trovärdighet, sociala medier, Image.  

Bakgrund 

Fler och fler företag väljer att annonsera sitt varumärke på facebook eftersom 

det är ett billigt alternativ till annan annonsering. Dessutom är det lättare att nå 

ut till sin målgrupp då annonserna är riktade.  

Syfte 

 Ambitionen med denna studie är att ta reda på om facebook verkligen är 

rätt forum för alla sorts varumärken. Huvudsyftet för denna uppsats lyder:  

Hur ser unga facebookanvändare på företag som annonserar på facebook? 

Teori 

Undersökningen tar sin grund i logisk positivism. Jag stödjer även uppsatsen på 

grundläggande marknadsföringsteorier, övervakningsteorier och teorier om hur 

man bygger upp ett trovärdigt varumärke.  

Metod 

Resultatet av studien baseras på en surveyundersökning med frågor som berör 

ämnet undersökningen fick totalt 88 respondenter.  

Resultat 

Ur undersökningen kom det fram att en del branscher, så som sjukvård inte 

ansågs höra hemma på facebook. Detta eftersom facebook inte ansågs vara ett 

tillräckligt förtroendeingivande medium för att koppas ihop med dessa 

varumärken på ett behagligt sätt. 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en förklaring till val av uppsatsämne,  

därefter följer en presentation av mitt syfte och vilka 

frågeställningar jag utgått från i mitt arbete. Till sist visar jag vilka 

avgränsningar jag gjort för att inrikta mitt arbete på ett mer 

specifikt mål.  

”Perfekt syn – snabbt och enkelt”, med denna rubrik fångar en 

ögonlaserklinik mitt intresse till höger om mina vänners statusuppdateringar 

på facebook. Min första tanke efter att ha tittat på annonsen var att ja, 

ögonlaser är något jag funderat på men att göra ett så pass riskabelt ingrepp 

är inget jag låter vilken klinik som helst göra. Jag fortsatte att ägna mer och 

mer tid åt att titta på vad det egentligen var för slags företag som låg bakom 

annonserna jag fick upp på facebook. Min startsida var fylld med 

bantningspiller som lovade mig att gå ner 12 kg på 4 veckor, tandblekning 

och hemsidor som säljer kläder. Jag funderade vidare på ämnet och 

diskuterade med vänner och vi kom gemensamt fram till att ingen av oss 

skulle använda oss av en ögonlaserklinik eller bantningspreparat som valde 

att göra reklam på facebook eftersom det är ett så billigt annonsverktyg att 

avsändarens trovärdighet, enligt oss, sjunker avsevärt. Detta väckte mitt 

intresse. Annonsering på facebook har blivit hyllat länge, det är enkelt, du 

kan nå en specifik målgrupp utan att för mycket information går förlorat till 

fel publik och framförallt är det billigt. Detta väckte frågor som jag 

presenterar nedan  i avsnittet ”syfte och frågeställningar”.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Ambitionen med denna studie är att ta reda på om all publicitet verkligen är 

bra publicitet. Finns det forum som helt enkelt skadar ett företags eller en 

organisations rykte mer än det ger? Hur stor betydelse har det att använda 

rätt forum för sin annonsering? Är detta något som publiken 

överhuvudtaget funderar över? 
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Huvudsyftet för denna uppsats lyder:  Hur ser unga facebookanvändare på 

företag som annonserar på facebook? 

1.2 Avgränsning 

Det har forskats en del i detta ämne tidigare vilket jag går igenom under 

avsnittet ”Tidigare forskning”. Eftersom det forskats i det innan och på 

grund av att ämnet är brett  har jag valt att göra en del avgränsningar för att 

dels göra uppgiften mindre men även för att undvika att göra sådant som 

redan gjorts av andra.  

Jag har valt att inrikta mig på att främst ta reda på om marknadsföring 

som vill bli tagen ”seriöst” har problem med att göra detta genom facebook. 

För att uppgiften inte ska bli för stor har jag valt att rikta in mig på en 

åldersgrupp på ungefär 20 – 35 år. Detta gör jag dels för att det blir lättare 

för mig att hitta material från denna målgrupp eftersom de flesta jag själv 

har kontakt med via facebook befinner sig i denna ålder. Jag vänder mig 

också till denna målgrupp eftersom jag själv befinner mig i den, därför vet 

jag att de troligen har fått samma reklam som jag själv via facebook 

eftersom den annonsering jag utsätts för på facebook är riktad till just min 

målgrupp.  
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2 Bakgrund 

I bakgrunden börjar jag med att presentera sociala medier och för 

en liten diskussion kring detta. Vidare redogör jag för lite av 

facebooks historia och hur annonsering på facebook fungerar.  

 

2.1 Sociala medier 

Enligt rapporten ”svenskar och internet” från 2011 besöker över hälften av 

internetanvändarna sociala nätverk vilket är mer än en fördubbling jämfört 

med 2009. (Evelid. J  2012)Detta beror troligen på att sociala närverk idag 

vänder sig till en bredare ålderskategori jämfört med för tio år sedan när 

sociala närverk och communitys var något som främst ungdomar höll till 

på. Sociala medier har i princip funnits ända sedan Internet blev tillgängligt 

för allmänheten. Jag tror att många minns communitys som Lunarstorm, 

playahead och funplanet. Dessa var alla som störst i början av 2000 talet 

och sedan dess har  det både kommit och gått olika former av sociala 

medier. Dessa sajter vände sig som sagt främst till ungdomar. Både 

Lunarstorm och playahead har idag lags ner, funplanet är fortfarande i drift. 

Parallellt med att vi i Sverige hade dessa sajter att kommunicera på hade 

man runt om  i världen även sociala nätverk. I USA var myspace och 

youtube stora. Inget socialt medium har dock varit lika stort som facebook 

som idag har över 900 miljoner användare världen över (Socialbakers 1). I 

Sverige är den siffran ca 4,6 miljoner (Socialbakers 2). Nedan presenteras 

facebook närmre.  

Hur framtiden ser ut för sociala medier råder det delade meningar om, en 

del hävdar att vi bara sett början medan andra menar  att de sociala 

mediernas storhetstid har toppats. Det kan dock konstateras att det blev 

succé när facebook, Inc. börsnoterades på Nasdaq den 18 maj i år. I 

skrivande stund, ca sex timmar efter att börsen öppnats har aktien redan 

stigit från $38 till $40 (Nasdaq).   
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2.2 Facebook 

Facebook grundades år 2004 av Mark Zuckerberg och är idag en av 

världens mest besökta webbsidor (facebook 1). Från början vände sig även 

denna sida sig endast till ungdomar, närmare bestämt exklusivt för 

ungdomar som studerade på universitet i USA. Personligen kommer jag 

även ihåg att när jag registrerade mig på facebook någon gång under 2006 

var även jag begärd att ange min mejladress från skolan för att få en 

godkänd registrering. Nu är sidan öppen för alla som är över 13 år och har 

en giltig mejladress (facebook 1). Sidan är främst ett socialt nätverk som 

används för att socialisera med vänner och bekanta. 2007 gjordes det dock 

möjligt för företag att etablera sig på facebook bland annat genom att skapa 

egna profiler och göra det möjligt för privatpersoner att ”gilla” företagen 

och därmed spridas. Dessutom är facebook ett attraktivt medium för 

annonsering, vilket jag går närmre in på nedan.  

2.3 Annonsering på facebook 

I takt med att facebook vuxit har det också blivit ett attraktivt ställe att 

annonsera på. Det är relativt billigt och enkelt för både små och stora 

företag att annonsera här, dessutom är det enkelt för någon med datorvana 

att snabbt sätta ihop en annons.  

Kostnaden för en annons varierar beroende på hur mycket man är villig att 

betala och hur mycket och ofta man vill att den ska synas. Man kan välja att 

antingen betala för ”cost per click”  eller ”cost per mille”. Cost per click 

(CPC) innebär att man betalar för hur många personer som klickar på 

annonsen. Man kan till exempel betala för 50 klick åt gången. Cost per 

mille (CPM) betyder att man betalar per tusen visningar. Du kan alltså 

betala för att din annons ska visas ett visst antal gånger (facebook 2) Priset 

man betalar per klick eller per visning räknas ut beroende på hur många 

andra företag som under samma tidpunkt vänder sig till samma målgrupp, 

priset ändras alltså hela tiden beroende på hur många andra företag som 

bråkar om samma publik (facebook 3).  
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3 Tidigare forskning 

Nedan redogör jag för vad som redan gjorts i det ämne jag valt att 

skriva om. Sedan presenterar jag närmre hur jag kommer att 

avgränsa mitt arbete och vilka hål de kommer att fylla ut i ämnet.  

3.1 Inledning till tidigare forskning 

Jag har tittat lite på vad andra redan forskat och skrivit om inom mitt ämne. 

Jag har letat men inte hittat så många vetenskapliga studier som gjorts inom 

ämnet. Det jag hittat är studentuppsatser från olika länder och en del artiklar 

i tidningar där källan är mer personligt tyckande från en person insatt i 

ämnet. 

Det jag gjort i min undersökning är bland annat att jag letat i ”Summon” på 

både Högskolan i Halmstad och Lunds Universitets biblioteks hemsida. Där 

har jag inte hittat så många, för mig, relevanta artiklar. Jag har kontaktat 

personerna bakom .bebetteronline.se/, som specificerat sig på att hjälpa 

företag att marknadsföra sig på internet, för att få källor på vad deras 

verksamhet bygger på, men de kunde inte ge mig något vetenskapligt 

underlag. Det jag hittat har jag gått igenom nedan. 

3.2 Studentuppsatser 

Studenter vid Uppsala Universitet har gjort en studie om hur 

facebookanvändare uppfattar de riktade annonserna, de har inriktat sig på 

att undersöka om annonserna är iögonfallande, trots sin diskreta 

utformning. De har då använt sig av AIDA-modellen (attention, interest, 

desire och action) och jämfört annonserna med hur väl de lever upp till 

denna. Det uppsatsen visar är att många har en mer positiv attityd mot 

facebookannonser jämfört med andra annonser på internet eftersom de inte 

anses vara lika störande, då de smälter in bra i sidans utformning. Samtidigt 

så avstår användare från att lägga upp personlig information på grund av 

facebooks hantering av dessa, med bland annat riktad  reklam. (A. Jogren & 

H. Karlsson 2009) 

http://www.bebetteronline.se/
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En studie som gjorts i Syd Afrika (D. L. R Van der Waldt, T. M. Rebello 

and W. J. Brown, 2009) om hur unga ser på reklam via sms visar att denna 

typ av marknadsföring kan ge en negativ attityd mot företagen eftersom 

många blir irriterade på reklamen som kommer via SMS. Detta kom de 

fram till genom en survey med 198 svar.  

3.3 Andra undersökningar och artiklar 

I Danmark har det gjorts en studie om hur danska företag använder sig av 

online marketing communication och var de borde lägga sina resurser. De 

har tittat på befintlig data och kommit fram till att interaktiv 

marknadsföring på internet är den mest lönsamma, även relationsskapande 

marknadsföring har de funnit lyckad. (M. Bach Jensen 2008) 

Joe Shooner (2011) skriver i sin artikel om betydelsen av tonen när man 

använder sig utav marknadsföring på facebook. Han har kommit fram till 

att företag som använder sig utav ett mer vardagligt språk på facebook får 

mer framgång med sin annonsering än företag som använder sig utav 

traditionellt ”reklamspråk”. Detta menar han är eftersom man som 

privatperson loggar in på facebook för att socialisera och därför är mer 

mottaglig när annonserna uttrycker sig på ett sätt som e vän skulle ha gjort.  

I tidskriften Marketing Week (Anonymous  2011) har man gjort en studie 

om facebook deals. De har gjort en fallstudie på ett företag som heter Yo! 

Sushi och mätt deras resultat efter att ha använt sig av facebook deals. 

facebook deals innebär att genom att ”checka in” på en plats med sin smart 

phone får man ett erbjudande skickat till sin mobiltelefon 

(blog.facebook.com). I detta fall fick de som checkade in en gratis 

sushilunch. På detta sätt nådde de framgång med att göra sitt företag känt 

och öka kännedomen bland sin målgrupp.  

En professor i marknadsföring vid Auburn University i USA (H. B. Rotfeld 

2002) har skrivit en undersökande artikel om varför reklam misslyckas eller 

lyckas. Han har kommit fram till att även om budskapet och bra och det blir 

en kampanj som får mycket uppmärksamhet spelar det inte så stor roll om 
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man inte når sin målgrupp. Han skriver att man kan spendera en hel del 

onödiga pengar på dyr marknadsföring när man hade kunnat komma 

billigare undan om man fokuserat mer på att finna rätt publik.  

I Konsumtionsmakt 2.0 (L. Hast & E. Ossiansson, 2008) beskriver 

författarna hur vi delar med oss av oss själva på internet utan att egentligen 

tänka på vad det är vi delar och vad det för med sig för konsekvenser för 

oss. Hur vi marknadsför oss själva och hur andra drar nytta av detta. De 

beskriver även hur vi litar allt mer på tekniken för att kommunicera och hur 

mycket kommunikation vi ständigt nås av och själva sänder ut. De har, för 

att fatta det kort, gjort en researchstudie om hur vi lever ut våra fantasier 

och drömmar på internet och kommit fram till att vi delar med oss av oss 

själva på internet för att få bekräftat att vi betyder något för någon. Det 

enda priset vi betalar är enligt rapporten, den personliga integriteten.  

I en studie som gjorts på uppdrag av datainspektion har organisationen 

Kairos Future kartlagt hur ungdomar i åldern 14 till 18 år ser på integritet 

på internet (P. Si ljerud m. fl. 2008) Studien har visat att ungdomar funderar 

en del kring ämnet men att få begränsar sin användning på grund utav detta. 

Det framkommer också att var man bor är en av de saker ungdomar helst 

inte vill avslöja på internet.  

3.4 Min fördjupning 

Även om det forskas mycket i ämnet anser jag att det finns luckor i 

forskningen. Det jag är intresserad av är att föra en diskussion kring om alla 

företag tänker på hur det påverkar varumärket att göra reklam på facebook.  

Jag vill med min uppsatts ta reda på om detta är något som publiken som 

rör sig på facebook överhuvudtaget tänker på.Är det någon som funderar 

över trovärdigheten hos företag eller är det så att man ser en annons och 

sväljer den med hull och hår? Detta ämne anser jag inte att någon berört när 

det kommer till annonser på facebook och därför vill jag behandla detta 

ämne.  
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4 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenterar jag teorier och begrepp som ligger till grund för 

min undersökning. Jag går igenom hur annonsering utnyttjar 

övervakningssamhället för att nå rätt målgrupp. Jag fortsätter med att 

presentera några grundläggande teorier inom marknadsföring och hur man 

skapar rätt image för att sedan gå vidare till att beskriva hur man går till 

väga för att skapa trovärdighet. Därefter går jag igenom grunderna i 

profilering.  

4.1 Den nya övervakningen 

Övervakningssamhället är något det pratas mer och mer om och det är då 

inte främst övervakningskameror på allmänna platser man talar om, utan 

lagrad information. I allmänna drag så spenderar vi ca 11,6  timmar i 

veckan på internet (Findahl. O  2011) Av de så spenderar vi svenskar i 

genomsnitt 71 minuter om dagen på facebook (DN 1) Mycket av det vi gör 

på internet lagras i olika databaser och informationen som finns där köps 

sedan upp av företag som av olika skäl har nytta av att veta vem du är och 

vad du har för intressen eller vem du pratar med.  

Ett framstående exempel på detta är just facebook, som säljer annonsplatser 

och lovar riktad reklam. Detta innebär att beroende på vilka demografiska 

uppgifter du lämnat om dig själv på facebook, vilka ord du använder i dina 

statusuppdateringar eller var du checkar in väljes det ut annonser som 

passar just dig.  

4.2 Kort om marknadsföring 

Vad publiken tycker om en vara eller ett varumärke är betydligt viktigare 

för dess framgång än hur bra produkt man har att erbjuda. (T.Calkins 2005 

s. 3). Därför är marknadsföring en viktig del för att ett företag ska vara 

framgångsrikt. Det spelar ingen roll hur bra produkt man har att erbjuda, 

om man inte framställer den på rätt sätt och med rätt känsla så kommer  

resultatet troligtvis inte bli så lyckat (T.Calkins 2005 s. 3). Ett exempel på 

detta är smink. Är sminket vi köper från Lancome bättre än sminket vi 
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köper från H&M, eller är det känslan vi får av att hitta på en reklam 

därifrån vi vill åt?  

Eftersom reklam och annonser har ökat så pass mycket som 

de gjort de senaste åren blir det svårare och svårare för företag att få deras 

produkt att synas (B. Sternthal & A.Y. Lee 2005 s. 129) Företag lägger mer 

och mer pengar på marknadsföring på grund av principen; syns man inte – 

så finns man inte.  

 Reklam är tänkt att påverka vår syn på ett varumärke i en två 

stegs-process. När vi först får syn på en annons eller liknande lägger sig 

informationen i vårt korttidsminne. Eftersom korttidsminnet har begränsat 

med utrymme i hjärnan, förloras informationen om man inte får en 

påminnelse. Med tillräckligt många upprepade påminnelser lägger sig så 

småningom informationen i långtidsminnet (B. Sternthal & A.Y. Lee 2005 

s. 129). Det är därför viktigt inom marknadsföring att hela tiden påminna 

publiken om budskapet man vill få fram.   

4.3 Image 

Hur vi uppfattar ett föremål eller liknande går på några sekunder och har 

mycket att göra med i vilket sammanhang vi ser det och våra tidigare 

erfarenheter (B. J Calder, 2005 s. 29). Detta händer i vårt undermedvetna 

och är utom våran kontroll. För marknadsföring betyder detta att det är 

otroligt viktigt i vilket sammanhang man syns för att skapa rätt image. Alla 

faktorer runt om produkten spelar roll i hur mottagaren kategoriserar och 

uppfattar den (B. J Calder, 2005 s. 29-30). För att sammanfatta kan man 

säga att det man vill att produkten skall förknippas med bör man också på 

ett eller annat sätt få in i marknadsföringen, liksom om det finns något man 

inte vill bli förknippad med ska man helt enkelt försöka exkludera saker 

som påminner om detta i marknadsföringen. Exempelvis vore det inte så 

klokt att sätta en annons för Gucci på sidan av en buss eftersom det inte 

riktigt stämmer överrens med känslan Gucci vill förmedla.  
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4.4 Att bygga trovärdighet och förtroende  

Trovärdighet beskrivs som händelsen när det vi säger eller gör upplevs som 

något gott för människor ( K. Sandberg 2009, s . 12). Retorik spelar stor roll 

i om man uppfattar något som trovärdigt eller inte. Retorik innebär helt 

enkelt  vad du förmedlar och hur du förmedlar det( K. Sandberg 2009, s . 

13). Hur bra produkt man än har eller hur duktig man är på tjänsterna man 

förmedlar spelar ingen roll om man förmedlar det på fel sätt och publiken 

inte  uppfattar avsändaren som trovärdig.  I boken Trovärdighet (K. 

Sandberg 2009) beskriver författaren byggstenar för trovärdighet, de hon tar 

upp är bland annat Kunskap, konsekvens och kommunikationsförmåga. 

Kommunikationsförmågan innebär inte bara hur man blir bemött av 

personer i företaget utan även utskick, annonser och liknande. Får inte 

publiken trovärdighet för avsändaren är det inte troligt att man ger företaget 

eller produkten en chans (K. Sandberg 2009).   

Lars Palm förklarar vikten av förtroende i sin bok 

kommunikationsplanering. Han styrker påståendet att ett högt anseende är 

viktigare än att att vara känd (L. Palm 2006, s. 89). Förtroendet för ett 

företag eller en organisation stärks även av en lyckad profilering, vilket jag 

går igenom nedan.  

4.5 Profilering  

När man talar om profilering inom kommunikationsplanering och 

marknadsföring menar man sättet man utmärker sig jämfört med andra 

varumärken inom samma bransch (L. Palm 2006, s. 85- 87). Man kan bland 

annat använda sig utan kärnvärden för att lyckas med detta. Facebook 

menar istället att de har en ”uppgift” och uttrycker den såhär: 

” Facebook's mission is to give people the 

power to share and make the world more open 

and connected.” (facebook 4) 

Ett annat exempel på ett företags kärnvärden är H&M som menar att de 

grundar sin verksamhet på dessa grundvärderingar:  
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 Lagkänsla 

 Öppenhet 

 Entreprenörskap 

 Tro på människan 

 Ständig förbättring 

 Enkelhet 

 Kostnadsmedvetenhet 

 

(H&M 1) 

Lyckas man med sin profilering stiger även varumärkets förtroendekapital 

(L. Palm 2006, s. 88). Detta förutsätter att man lever upp till vad som 

utlovas i profileringen.  
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5 Metod 

I detta kapitel presenteras mitt val av de undersökningsmetoder jag använt 

mig av på ett vetenskapligt plan. Jag börjar med att presentera mitt val av 

metod för att sedan presentera vilka vetenskapsteoretiska perspektiv 

metoden har sin grund i. Jag presenterar sedan närmre min metod och vad 

som är viktigt att tänka på samt presenterar hur jag gått tillväga. Jag 

avslutar avsnittet med att gå igenom de eventuella problem som kan uppstå 

vid användandet av metoden samt hur dessa kan kringgås.  

5.1 Kvantitativ metod 

Eftersom jag vill få ett brett underlag till min undersökning har jag valt att 

använda mig av kvantitativ metod. Jag vill finna ett resultat som är 

representativt för min målgrupp och eftersom kvantitativ data ger goda 

möjligheter till generalisering har jag valt att använda mig av detta (M. 

Ekström & L. Larsson, 2000). Kvantitativa undersökningar tar sin grund ur 

ett logiskt positivistiskt synsätt då det bygger på insamlad, mätbar fakta 

som sedan tolkas. 

5.2 Logisk Positivism 

Den logiska positivismens grundprinciper innebär en kombination av att 

endast observerbar fakta är relevant med att man även kan göra filosofiska 

utsagor relevanta med hjälp av logiken (N. Gilje & H. Grimen, 2004). De 

logiska positivisterna är mest kända för sin eliminering av metafysiken 

vilket i stora drag handlar om att icke mätbar fakta är irrelevant för 

vetenskapen. Traditionen har sin grund i den så kallade ”Wien-kretsen” 

som agerade i Wien på 1920-talet. Ståndpunkterna beskrivs som  

”en del av en avgörande filosofisk och 

kulturell vändpunkt: från det förflutnas 

metafysik och teologi till den moderna tidens 

jordnära och empiriska uppfattningar” (N. 

Gilje & H. Grimen, 2004 s. 58) 

 Logisk positivism brukar även gå under namnet logisk empirism 
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 Inom den logiska positivismen menar man att det finns två 

typer av meningsfulla utsagor. Den första gruppen är påståenden som kan 

antigen falsifieras eller verifieras genom att analysera påståendets innehåll, 

dessa kallas för analytiska utsagor. Den andra gruppen av meningsfulla 

utsagor kallas för syntetiska utsagor och beskrivs som utsagor vars 

sanningsvärde är beroende av faktiska förhållanden i världen. 

Sanningsvärdet i dessa måste avgöras av empiriska, vetenskapliga 

undersökningar (N. Gilje & H. Grimen, 2004).  

5.3 Webbaserad surveyundersökning 

Jag har valt att använda mig av en survey till min metod eftersom jag vill 

göra en kvantitativ undersökning som finns på samma ställe som min 

målgrupp befinner sig: på internet. Surveyundersökningar används vanligen 

till att studera attityder eller beteenden hos en grupp människor som inte går 

att observera direkt (M. Ekström & L. Larsson, 2000). Eftersom jag vill 

undersöka unga vuxnas attityd mot annonsering på facebook valde jag att 

använda mig av internet som bas för min undersökning.  

 Internetbaserade undersökningar blir allt vanligare och ett 

snabbare och billigare alternativ till exempelvis telefonintervjuer eller face-

to-face surveys (C. J Stewart och W. B. Cash jr 2007). Det är också bra 

eftersom det inte finns någon som ställer frågorna muntligt och det finns 

därför mindre utrymme för att vinkla frågorna med tonläge etc.  

5.4 Utformning av surveyfrågor och frågeformulär 

När man utformar frågor till en surveyundersökning är det viktigt att 

utforma frågorna på ett tydligt sätt eftersom det inte finns möjlighet till att 

förtydliga eller omformulera en fråga som det finns i till exempel face-to-

face intervjuer (C. J Stewart och W. B. Cash jr 2007).  Målet med denna 

metod är att utföra samma intervju flera gånger om. 

 Alla ordval i varje fråga kan påverka resultatet av intervjun. 

Ett exempel på detta är att om man stället frågan ”är det ok att röka medan 
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man ber” får man troligen fler negativa svar från religiösa än om man frågar 

”är det ok att be medan man röker?” (C. J Stewart och W. B. Cash jr 2007).  

 Jag börjar Surveyn med att beskriva vem jag är och varför jag 

gör undersökningen, jag förklarar även hur jag kommer att använda de 

inkomna svaren. Detta gör jag eftersom det är viktig för en del respondenter 

att få den informationen så att de känner sig trygga i att svara på frågor M. 

Ekström & L. Larsson, 2000). 8  

När jag utformat min survey har jag valt att ”värma upp” svararen med 

”lätta” frågor som ålder och kön. Efter det har jag presenterat de frågor som 

rör mitt ämne. Vissa frågor gjorde jag obligatoriska, men de frågor som 

svaras med fritext har jag valt att göra frivilliga med ett undantag. Frågan 

”beskriv närmre vad du inte skulle vilja köpa från en annons på facebook” 

gjorde jag obligatorisk eftersom jag anser att det var den mest intressanta 

frågan för mitt resultat. Anledningen till att jag inte gjorde alla frågor 

obligatoriska var att jag inte villa att respondenter skulle tröttna om de inte 

hade svar på någon fråga och då inte fullfölja undersökningen.  

Sammanlagt hade jag med 14 frågor som sträckte sig över 6 sidor där de 

ordnades beroende på frågans karaktär. 7 av frågorna var följdfrågor som 

oftast efterlyste förtydliganden eller fördjupningar av föregående fråga till 

exempel ”Om ja, av vilken karaktär var annonsen?”.  

5.5 Tillvägagångssätt 

Jag gjorde research på olika sätt att genomföra min survey, och kom fram 

till att det mest tidseffektiva och även det mest tillgängliga sättet att få flest 

respondenter var att helt enkelt göra undersökningen online. Det finns flera 

sidor för att genomföra suveyundersökningar, jag tittade närmre på bland 

annat 2ask.net, surveymonkey.com och freeonlinesurveys.com men 

bestämde mig för att använda mig av sidan surveymesh.com för att 

genomföra min undersökning. Det är en gratistjänst för internetbaserade 

enkätundersökningar, som var enkel i sin utformning . Där utformade jag 

min survey och kunde ställa olika sorts frågor med t.ex fleralternativ-svar 
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eller fritextsvar. Jag kunde också välja om jag ville att frågorna skulle vara 

obligatoriska för att färdigställa surveyn eller om man kunde hoppa över 

vissa frågor.  

Jag valde att distribuera surveyn på facebook eftersom det är 

där min målgrupp finns. För att inte bara få svar från mina vänner la jag ut 

länken till enkäten på andra sidor på facebook som t.ex sidor för personer 

som söker jobb och sidor där man söker saker man behöver (i detta fall 

sökte jag deltagare till min undersökning). Detta gav mitt ett brett underlag 

av olika slags människor. En del av mina vänner hjälpte även till att sprida 

den vidare till deras vänner. Mitt urval blev då slumpmässigt i den mån att 

det var slumpmässigt bland respondenter som har ett facebookkonto.  

Jag valde att ha surveyn tillgänglig i två dygn eftersom jag 

ansåg att det var tillräckligt med tid för att få ett brett urval utan att få för 

mycket att jobba med. Under dessa två dygn la jag med jämna mellanrum ut 

länken till surveyn för att fånga upp så många respondenter som möjligt.  

5.6 Metodproblem  

5.6.1 Representativt urval 

Tanken, när man utför en surveyundersökning, är att urvalet ska 

representera en större grupp och därför krävs det att de som svarat på 

enkäten är av sådan mångfald att svaren blir representativa (M. Ekström & 

L. Larsson, 2000). Detta blir ett problem då mitt urval sker relativt 

slumpmässigt. Dock måste jag även räkna in att slumpen kanske har en 

mindre inverkan eftersom man till exempel kan tänka sig att människor som 

klickar på länken till surveyn och tar sig tid att svara på den kanske också är 

mer benägna till att ta sig tid till att klicka på länkar till annonser på 

facebook. För att mitt urval ska bli representativt har jag då valt att 

marknadsföra surveyn på facebook, där min målgrupp finns. Jag har även 

med frågor som mäter demografiska egenskaper för att få reda på om de 

tillfrågade kan representera en större massa.  
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5.6.2 Att ställa rätt frågor 

 Ett av de mest centrala problemen med att utföra kvantitativa 

undersökningar är vad frågorna jag ställer egentligen mäter och vad det är 

för slutsatser jag kan dra av mina resultat (M. Ekström & L. Larsson, 2000). 

Som nämnt i avsnittet ”Utformning av syrveyfrågor och frågeformulär” så 

är sättet man ställer en fråga på avgörande för vilka svar man får. För att 

undvika feltolkningar i frågorna har jag haft några ”testpersoner” som gjort 

surveyn innan den blev officiell och sedan diskuterat frågorna med dessa 

personer för att komma fram till det bästa sättet att ställa frågorna på. 

Testpersonerna var en 25 årig man och en 23 årig kvinna.  

5.6.3 Självrannsakan 

När man tolkar insamlat material är det lätt att blanda in sina egna 

erfarenheter i tolkningen. Detta är ett mindre problem i kvantitativa 

undersökningar än i kvalitativa, men problemet kvarstår (M. Ekström & L. 

Larsson, 2000). Det som kan göras för att undvika detta problem är att låta 

andra personer läsa igenom diskussionen för att finna eventuella fördomar 

eller liknande från forskaren. 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

6 Resultat  

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av min surveyundersökning 

(fullständig presentation av resultatet finns i bilaga 1).  

6.1 Resultat av surveyundersökning 

Totalt fick jag in 88 svar på min surveyundersökning som jag hade 

tillgänglig för genomförande under totalt två dygn. Av de som svarade var 

71 personer (81 %)  kvinnor och 17 st (19 %) var män. De flesta som 

svarade var mellan 20 och 30 år gamla (64%). Resten var utspridda både 

äldre och yngre. Så här såg åldersfördelningen ut bland respondenterna:   

 

Fig.1 

 

91 % av de tillfrågade svarade att de använde facebook flera gånger om 

dagen, endast en person svarade ”sällan/aldrig” och sex personer svarade 

”en gång varje dag”.  

De 61 %  som svarade att de någon gång klickat på en annons på facebook 

svarade följande på av vilken karaktär annonsen var (se fig.2).  

 

Fig. 2  

 

20 st av de 54 personer som någonsin klickat på en annons på facebook 

kom ihåg vilket företag det var och skrev det i rutan för fritext. Även om 61 

% svarade att de klickat på en annons på facebook svarade endast 10 % att 

de någon gång köpt en vara i direkt anslutning till en annons på facebook. 

Det visade sig även att nästan 80 % av de som köpt något i detta 

sammanhang köpt varor i kategorin mode/skönhet.  
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På frågan ”Finns det någon typ av vara du inte skulle vilja köpa efter att ha 

sett en annons för denna på facebook?” svarade 52 %  nej och 48 % ja. De 

som svarade ja på denna fråga fick även uppmaningen att berätta vad det är 

de inte skulle vilja köpa från ett företag som gjort annonsering på facebook. 

Uppdelningen på vad man inte skulle tänka sig att köpa redogörs i fig. 3.  

 

Fig. 3 

 

Vi kan här utläsa att sjukvård tar upp den största delen av vad 

respondenterna inte skulle vilja köpa på detta sätt.  

De två sista frågorna i enkäten lyder ”Beskriv närmre vad du inte skulle 

vilja köpa” Och ”Beskriv gärna varför du inte skulle vilja köpa en vara av 

denna karaktär genom en annons på facebook” På dessa frågor har jag fått 

väldigt spridda svar. Men där finns även en hel del likheter i svaren mellan 

de tillfrågade. Alla svar på dessa frågor finns presenterade i bilaga 1.  

 En del har på dessa frågor svarat sex, droger och liknande . Dessa svar 

väljer jag att bortse ifrån. Främst eftersom det skulle vara olagligt med 

sådan annonsering men även för att de som skrivit detta troligen inte skulle 

köpt dessa varor var de än sett annonsen, vare sig det var på facebook eller 

någon annanstans.  

Många nämnde också att det var på grund av obehagskänslan av riktad 

reklam som de upplevde facebookannonserna som lockande.  
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7 Diskussion 

Nedan diskuteras svaren som presenterats ovan. Jag börjar med en 

diskussion kring de demografiska uppgifter som framkommit för att sedan 

diskutera svaren från frågorna som rör facebook och annonsering.  

7.1 Demografiska uppgifter 

Det är svårt att bedöma om underlaget är trovärdigt och representativt för 

en större grupp då merparten av de som svarade var kvinnor, detta kan bero 

på att kvinnor i Sverige överlag spenderar mer tid på facebook än män och 

därför var troligen surveyn mer tillgänglig för dem (DN 1) Det kan också 

bero på att det är fler kvinnor än män som rör sig på just de sidor på 

facebook där jag annonserade ut länken till undersökningen.  

 Vad gäller åldern så vände jag mig främst till de i åldern 20 – 

35 men fick även en del svar utanför denna ålderskategori och har valt att 

räkna in dessa svar i studien eftersom underlaget annars blivit för litet. 

Dessutom var det många utanför denna ålderskategori som lämnat utförliga 

svar som var hjälpsamma för resultatet.  

7.2 Om facebook och facebookannonsering i allmänhet 

Att de allra flesta som svarade på undersökningen är flitiga användare 

av facebook ser jag som en förutsättning för att finna betydelsefulla svar 

som är relevanta för resultatet. Endast en person svarade att de loggade in 

på facebook mindre än varje dag. Detta resultat ser jag som en bra grund för 

att respondenterna ska förstå de frågor som sedan följer i undersökningen.  

Resultatet visade att det var fler som någonsin klickat på en annons 

på facebook än som hade köpt något i direkt anslutning till en annons på 

facebook. Dessutom kunde nästan alla tillfrågade nämna tre företag som 

gjort reklam på facebook. Här måste jag dock räkna med möjligheten till att 

de kan ha haft ett internetfönster uppe med facebook samtidigt som de gjort 

undersökningen och tittat där och då sett företag som gjort reklam. Då man 

räknar bort den möjligheten så finner jag dessa svar av stort intresse och 

kommer att redovisa vilka slutsatser man kan dra av detta i nästa avsnitt.  
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7.3 Om vad respondenterna klickat på 

 ”Skönhet/hälsa” ligger i topp som svar på både vad man 

klickat på och vad man eventuellt köpt av annonser på facebook. Detta kan 

dels förklaras med ännu en gång att det är mestadels kvinnor som svarat på 

undersökningen men också att det finns en möjlighet att en större 

procentandel av de annonser som finns på facebook är av detta slag.  

 Intressant är även att en stor andel av de tillfrågade (52 %) 

svarar att det inte finns någon typ av vara som de inte skulle vilja köpa 

genom en annons på facebook. När de sedan tillfrågas att närmre beskriva 

vad de inte skulle vilja köpa (denna fråga var obligatorisk för att kunna gå 

vidare i surveyn) svarar endast 10 personer att de svarat svarat nej för 

föregående fråga och därför inte har något svar på denna fråga.  Jag hade 

räknat med att få en del som svarade sjukvård eller mediciner eftersom jag 

haft med detta som ett alternativ i frågan vad de inte skulle vilja köpa. Men 

att 14 personer svarade ”bantningspreparat” utan att det nämns i 

surveyfrågorna är ett intressant resultat. Frågan är om de som svarat detta 

inte skulle köpa bantningspreparat eftersom de gör reklam på facebook eller 

om de inte skulle köpa det från något företag överhuvudtaget oavsett var de 

gjort reklam.  

7.4 Anledningar till svaren  

På den sista frågan ”Beskriv gärna varför du inte skulle vilja köpa en vara 

av denna karaktär genom en annons på facebook” fick jag många 

intressanta svar. Denna fråga var inte obligatorisk men trots det fick jag in 

36 st svar. 14 personer av dessa svarade på ett eller annat sätt att facebook 

känns som ett oseriöst forum att göra reklam på. Exempel på svar som kom 

in är:  

 ”eftersom man inte kan lita på annonserna. kan vara 

vem som helst som betalar för att vara med där” 
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 ”Känns inte tillräckligt seriöst eller etablerat om ett 

företag i dessa branscher säljer tjänster/varor via 

Fb” 

 ”Känns inte tillförlitligt eller seriöst med en annons 

för sjukvård på ett socialt nätverk som facebook” 

Några var även oroade över otydliga köpvilkor när man handlar på internet 

och flera nämnde att de ogillade riktad reklam eftersom de kände sig 

iakttagna. Såhär svarade en kvinna på frågan (denna kvinna hade svarat att 

hon inte ville köpa bantningspreparat):  

”irriterande att de tror att jag behöver detta bara 

för att jag är kvinna i 20års åldern. (min kille får 

aldrig dessa annonser och jag söker aldrig efter 

viktminskning i sökmotorer, alltså måste de tycka att 

jag som kvinna i 20 års åldern är intresserad av att 

gå ner i vikt. Detta stör mig och därför skulle jag 

aldrig köpa det via facebook.)” 

Även om det inte var mitt huvudsakliga syfte med undersökningen att 

undersöka hur de tillfrågade ser på riktad reklam är det ändå intressant att 

många känner obehag inför detta och att det på grund av detta skadar 

företagets image.  

 

 Jag skulle även vilja föra en diskussion som rör ämnet ”vad 

vill företaget få ut av annonseringen på facebook?”  Vi tittar på modellen 

som presenteras under avsnittet ”marknadsföring” där man menar att 

annonsering bygger på en tvåstegsprocess där man vill påverka både kort- 

och långtidsminnet. Möjligheten finns att företagen som annonserar på 

facebook vill få ut olika saker med reklamen. Eftersom vi sett i resultatet av 

undersökningen att nästan alla respondenter kunde nämna tre företag som 

annonserat på facebook vet vi att annonsering i detta medium är bra för att 
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skapa en medvetenhet om en vara. En tanke kring detta är att en del företag 

t.ex McDonalds använder facebook i första hand som en ”påminnelse” av 

deras andra kampanjer. Medan andra, förslagsvis mindre företag använder 

facebook som ett forum för i stort sätt hela deras marknadsföring. Dessa 

mindre företag har troligen inte så stora resurser när det kommer till 

marknadsföring och använder helt enkelt facebook eftersom det är billigt, 

därför tänker de kanske inte på vad det är för slags forum och om det 

verkligen är rätt plats för dem.  

Kanske är det också så att det inte bara är på grund av att 

facebookannonsering är billigt som folk ser det som ett oseriöst medium. 

Svaren från undersökningen tyder också på att många drar sig för att ”gå 

på” facebookannonser eftersom de finner det obehagligt med riktad 

marknadsföring och därför inte tycker om det. Ur svaren kunde vi utläsa att 

en del kvinnor kände sig arga över att få reklam om bantningspiller och 

liknande eftersom de menade att de män som de pratat med om detta aldrig 

fick den typen av reklam på sin facebooksida.  
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8 Slutsatser 

Nedan presenteras vad jag kommit fram till i mitt arbete och vilka 

slutsatser som kan dras. Slutsatserna bygger på vad som tidigare 

presenterats i uppsatsen.  

Att över hälften av de tillfrågade svarat att de klickat på en annons på 

facebook och att dessutom nästan alla som svarat på enkäten kunde  räkna 

upp tre företag som de sett gjort reklam på facebook men att endast 10 % 

någonsin köpt en vara i direkt anslutning till en annons på facebook tyder 

på att det är effektivt för företag att öka medvetenheten hos publiken men 

att en annons på facebook kanske inte alltid leder till ett direkt köp.  

Som jag gått igenom i avsnittet ”Image” är sammanhanget som 

man kopplar ihop med ett varumärke avgörande för vilka åsikter man har 

kring företag. Jag har även nämnt att facebook, trots att det används mer 

och mer utan företag, fortfarande används mestadels av privatpersoner för 

nöjes skull. Eftersom de flesta då kopplar ihop facebook med privatliv och 

nöje är det troligtvis inte rätt forum för att göra reklam för saker som man 

vill att folk ska uppfatta på ett seriöst sätt. Ytterligare stöd för detta finner 

jag i surveyundersökningen där många av respondenterna ansåg att 

facebook inte kändes tillräckligt seriöst för att göra reklam för sjukvård och 

liknande.  

Sammanfattningsvis skulle jag vilja dra slutsatsen att det 

troligen kan skada ett varumärkes image att annonsera på facebook, om det 

är så att publiken inte anser att varumärkets image stämmer överrens med 

den image de har av facebook.   
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10 Bilagor 

Bilaga 1. Fullständig rapport av svaren I Surevyundersökningen.  

Facebook 

Översikt 

Antal påbörjade enkäter 88st 

Antal avslutade enkäter 88st 

Kön 

 kvinna 71  (80,7%) 

 man 17  (19,3%) 

 

 

Ålder 

 20-25 33  (37,5%) 

 25-30 24  (27,3%) 

 Äldre än 35 20  (22,7%) 

 30-35 6  (6,8%) 

 15-20 5  (5,7%) 

 Yngre än 15 0  (0%) 

 

 

Hur ofta använder du facebook? 

 flera gånger om dagen 80  (90,9%) 

 en gång varje dag 6  (6,8%) 

 ett par gånger i veckan 1  (1,1%) 

 sällan/aldrig 1  (1,1%) 

 en gång i veckan 0  (0%) 
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 någon gång i månaden 0  (0%) 

 

Har du någonsin klickat på en annons på facebook? 

 Ja 54  (61,4%) 

 Nej 34  (38,6%) 

 

 

Om ja, av vilken karaktär var annonsen? 

 mode/skönhet 38  (49,4%) 

 Annat 15  (19,5%) 

 hem/inredning 11  (14,3%) 

 mat 10  (13,0%) 

 sjukvård 3  (3,9%) 

 

 

Om du kommer ihåg, skriv gärna vilket företag det var, eller förklara närmre vad det 

var för typ av företag. 

Lotto fotbollssko. 

Restaurang Rasoir i Malmö 

Platsannons (jobbsök) 

Råkade trycka, inget jag ville. 

tävling 

Klädföretag, tror det var Nelly.com 

Hälsokost, tror jag 

Företag med intressanta erbjudanden. 

Minns inte företaget men det var barnkläder. 
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onödiga prylar som knivar och fjärrstyrda helikoptrar 

Linas matkasse Läkare utan gränser Midwifery international 

Linas matkasse 

det var en rolig annons i stil med " Bränn 5 kilo magfett på en vecka" Jag Var bara tvungen 

att kolla vad det var för trams . 

Bonprix 

diverse trädgårdsföretag så som odla.nu 

Nelly.com 

viktminskning 

jjshouse - bröllopsklänningar 

Oftast när reklamen har erbjudande eller rabatt/rea 

Brud 

 

Har du någonsin köpt en vara/tjänst i direkt anslutning till en annons på facebook? 

 Nej 79  (89,8%) 

 Ja 9  (10,2%) 

 

 

Om ja, av vilken karaktär var varan? 

 mode/skönhet 7  (77,8%) 

 mat 1  (11,1%) 

 annat 1  (11,1%) 

 hem/inredning 0  (0%) 

 sjukvård 0  (0%) 
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Skriv gärna vad det var för vara. 

Kläder (Bon Prix) 

Från klädföretaget Nelly.com 

Fashionclub.se och Bonprix 

klädesplagg 

Tandborste med ljus i som bleker tänderna 

 

Om du kan, nämn tre företag som gjort reklam på facebook 

SweetSandy, Boozt, groupon 

Xlash, blå band, synoss (shampoo märke?!) 

Nike, Lotto, Marabou 

absolut ingen aning! brukar inte titta på dem alls... 

Mazily, kommer ej ihåg fler 

3, tele2, Nelly 

HP, groupon, Carlsberg 

Milda, Bonprix, något frisksportföretag 

Ticnet Mc Donalds Sensaslim 

H&M, McDonalds, Adecco 

orcbite, knifenordic, plånka. 

Actic (gym) 

Let's Deal Groupon Åhléns 

Com hem, Löfbergs lila, lernia 
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Groupon 

volvo, lernia 

Kan inte... 

findus 

Spraydate, HM 

Nelly.com Com Hem groupon.se 

Com Hem, kreditservice.se samt Köpenhamns Zoo. 

bonprix,smarteyes,groupon 

Clas Ohlsson Bonprix Fitness24seven 

slankeprodukt,møteplass for single og kremmer mot rynker.. 

ellos, nelly 

fitness 24seven Stadium Comviq 

någonting om underkläder groupon? någonting om utbildning 

Företag typ Let's Deal Bon Prix Linas matkasse 

McDonalds, Com Hem, Stadium 

pampers, libero, nestlé 

Let´s Deal, Vero Moda, Oriflame 

Halens Linas matkasse Läkare utan gränser 

Kommer faktiskt inte på något nu utan att kolla. 

Macdonalds, Nelly och Fitness24seven 

groupon, letsdeal, viktväktarna 

Ellos, Linas matkasse, opel 
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Nelly.com , Shoe Baglys , Linas matkasse 

Nivea, fashionclub.se, bonprix 

Kan inte utan att tjuvtitta. 

Linas matkasse, bon prix, tandblekning (minns inte företagets namn). 

telia, match.com. 3 

dentaworks, något bh-företag, något reseföretag 

libero, brandos, stadium 

Viktväktarna 

Baby Heaven 

ND 

Zoegas/Stadium/Vår middag 

Groupon Linas Matkasse 

jollyroom 

groupon 

Bonprix, Groupon, SJ 

mcdonalds, något företag som gjorde snygga burkar till snus (kommer ej ihåg namnet) 

Minns inga, tittar aldrig på anonserna 

groupon 

IKEA 

oj.. kan tyvärr inte namn, men tror någon på bon--- någonting gör reklam för klänningar. Har för mig 

 att jag ser en del grouponreklamer också.. 

vårdväskan.se ajax djurmat 



38 

Bonprix 

 

Finns det någon typ av vara du inte skulle vilja köpa efter att ha sett en annons för 

denna på facebook? 

 Nej 46  (52,3%) 

 Ja 42  (47,7%) 

 

 

Om ja, vilken typ av vara skulle du inte vilja köpa i direkt anslutning till en annons på 

facebook? 

 sjukvård 23  (33,3%) 

 mode/skönhet 14  (20,3%) 

 annat 14  (20,3%) 

 mat 12  (17,4%) 

 hem/inredning 6  (8,7%) 

 

 

Beskriv närmre vad du inte skulle vilja köpa. 

Tjänster inom all typ av sjukvård 

I princip från företag som jag inte känner till. 

sexleksaker 

Går sällan på säljannonser över internet 

Jag kan inte komma ihåg vilka annonser som syns på facebook. 

Jag skulle inte köpa något 

Tjänster 

Bantnings skit 
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Droger, sex och liknande 

Egentligen ingenting, förutom om det är ett extraordinärt erbjudande. 

Finns en massa annonser på olika klädföretag, men man köper ju bara det man vet är bra 

- 

Det finns ingen specifik vara som jag inte skulle undvika att köpa på grund av Facebook-annonsering. 

 Däremot skulle jag absolut inte köpa om annonsen/det som promotas i annonsen inte ser professionellt ut. 

 Särskilt om det skulle gälla mediciner, mat eller kosmetika. 

- 

Skönhetsingrepp 

tekniska prylar 

Vet inte.. 

sexartiklar 

Bantningspreparat 

Vill ej köpa något i anslutning till fb. Tycker att det är obehagligt med riktad reklam. 

bantningspreparat och läkemedel 

produkter som gör att man får finare hy som visats sig bättre i test! hårprodukter...läkemedel tips etc:) 

Kommer aldrig köpa någonting som finns på facebook. 

Viktnedminskningsprodukter och ett företag som gjorde reklam för Poledancing. 

Jag köper inget 

All form av mat. 

Viktminskningspreparat. Lån 

sjukvårdstjänster och matvaror 
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kjøper alldrig noe gjennom pc. 

Medicin 

jag svarade nej på ovanstående fråga, och ska därför inte svara någonting här 

annonserna känn softa oseriösa så jag skulle inte köpa en vara via dem. 

Jag skulle nog bli lite illa till mods om man annonserade typ gravstenar eller något annat som 

lätt kan bli lite makabert. 

Glasögon 

Kläder, smink, hudvård, inredningsdetaljer, kosttillskott, medicin. 

Sexleksaker 

Bantningsmedel, läkemedel, porr 

Allt. 

Mediciner eller sjukvårdstjänster 

prenumerationer, naturläkemdel ex, medlemsskap i typ viktväktarna, xtravaganza.. 

Svarade nej 

Finns inget 

möbler,produkter mm 

Är det något jag vill ha till rätt pris från en bra site bryr jag mig inte om var jag hittat annonsen 

- 

dåliga grejer till överpris 

För modellerna ser ut som benrangel. 

Jag kan inte beskriva, eftersom jag oftast surfar med litet fönster för att undvika annonserna. 

det finns många annonser för "bantarpiller", och det känns allt annat än seriöst 
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Saker som alla andra också köper. klädesplagg eller likn. 

Mat överhuvudtaget 

Bantningskurer 

kött 

svarade nej... 

allt går att sälja 

viktminskningsprodukter (både kosttillskott och annat) 

Bantningspiller 

banktjänster och liknande 

typ dietgrejor och bantningsmedel. träningspulver (typ protein). 

Det känns påträngande och oseriöst med anonserna. Jag vill inte titta på anonserna, ännu mindre  

handla något via en sådan på facebook av rena principskäl helt enkelt. 

de annonser som finns på facebook brukar oftast inte vara från välkända företag utan mer från företag 

 som inte ser seriösa ut. 

, 

Skulle köpa det jag vill ha oavsett hur jag hittat till det, fb eller annan reklam.... eller rekommendation  

från vän med mera. 

naturläkemedel som kommer från annat land. 

 

Beskriv gärna varför du inte skulle vilja köpa en vara av denna karaktär genom en 

annons på facebook 

Känns inte tillförlitligt eller seriöst med en annons för sjukvård på ett socialt nätverk som facebook 

privat 
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Jag skulle inte köpa något 

Det känns inte seriöst med sjukvård på facebook. Undantaget skulle vara reklam för 1177-numret 

Är inte typen som köper saker via annonser, utan köper när ett behov uppstår. Benägenheten är ännu  

mindre när det är annonser på internet, eftersom min uppfattning är att köpvillkor emellanåt är otydliga. 

Det annonseras mest trams på facebook. Hade det varit bra hade jag nog kunnat nappat på det. Men jag  

upplever inte att facebook varken hissar eller dissar en produkt eller varumärke. 

Man vet redan vad som är bra och dåligt 

Oavsett vara, ifall reklamen är stötande eller motbjudande skulle jag ej överväga att köpa varan. 

Känns inte tillräckligt trovärdigt 

eftersom man inte kan lita på annonserna. kan vara vem som helst som betalar för att vara med där. 

Om jag nu ska använda det vill jag köpa det över disk.. 

För att de är genusinriktade, den reklamen dyker nämligen inte upp hos manliga kamrater, det är i 

 RSS-kodningen som företagen får information om oss på och därför kan genusinrikta reklamen.  

Det är äckligt! 

Jag litar inte på reklam någonstans. Jag bildar mig en egen uppfattning 

Känns bara fel. 

Tjatiga dåliga maskinöversatta annonser som retar gallfeber på mig 

Känns inte tillräckligt seriöst eller etablerat om ett företag i dessa brancher säljer tjänster/varor via Fb 

Opålitligt 

Om företaget, produkten och erbjudandets utformning är seriös så stör det mig inte om de annonserar 

 på Facebook. 

Att allt finns tillgängligt på nätet gör att folk bli mindre "källkritiska", vad händer om varan/tjänsten  
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inte motsvarar mina förväntningar? Kan jag ångra mig? Vem tar ansvaret? För mig känns det bäst att  

kunna se en säljare i ögonen när jag handlar en vara/tjänst. Och om det är en fysisk produkt jag köper  

vill jag kunna känna på materialet och ev. prova varan innan köp så jag vet att jag blir nöjd. 

Känns olämpligt på Facebook 

För jag tycker inte det ska göras reklam för sådanna produkter på Facebook som är en sådan stor  

sida med minderåriga. 

Känns inte säkert att köpa sådant över facebook 

det känns lurigt och på en sådan liten plats får inte all information plats, känns osäkert och okontrollerat. 

Facebook känns oseriöst. 

för jag gillar inte det bara 

De bara irriterad 

Bantarpiller känns inte seriöst och jag som köpare har ingen koll på vad det är jag egentligen köper.  

Dessutom känns det mest som bluff. 

ingen som har märkt ut sig.. 

Vill känna och se varan på riktigt 

Färskvaror ska vara direkt fr kyldisk i affär 

irriterande att de tror att jag behöver detta bara för att jag är kvinna i 20års åldern. (min kille får aldrig 

 dessa annonser och jag söker aldrig efter viktminskning i sökmotorer, alltså måste de tycka att jag som  

kvinna i 20 års åldern är intresserad av att gå ner i vikt. Detta stör mig och därför skulle jag aldrig 

 köpa det via facebook.) 

Jag litar generellt sätt inte på bantningspiller och vad som finns i dem 

känns oseriösa om de annonserar på fejjan 

skulle inte hller köpa någor från ett företag som jag inte kände till 
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Det känns påträngande och oseriöst med anonserna. Jag vill inte titta på anonserna, ännu mindre 

 handla något via en sådan på facebook av rena principskäl helt enkelt. 

Skulle kunna köpa varan, oavsett om det var annons på fb eller något annat, så länge det är en vara 

 jag tror på och vill ha. 

 

 


