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Abstract

This study focuses on what individuals of generation Y do with advertisement on Facebook. 

Previous research primarily targets subjects such as generation Y and their attitudes towards 

online advertising, application of the uses and gratifications research on advertising and how 

to refine uses and gratifications theory to be able to apply it to new media. The authors are 

using the uses and gratifications theory, assuming that people know and decide what they do 

with media and that they receive gratifications from using it. Conversational interviews of 

eight people are used as a method and the results concludes that these people do use 

advertisement in different ways to satisfy specific needs. The results also indicate that 

individuals in generation Y have a low motivation when using Facebook. Looking into what 

uses and gratifications people get from using Facebook would also be an interesting future 

research.

Keywords: uses and gratification, advertisement, Facebook, generation Y, interview, case 

study
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1. Inledning
Föreställ dig en värld fri från reklam. En värld utan reklam i tv, radio, tidningar eller på 

internet. Det låter kanske som en befrielse, men det finns alltid två sidor av samma mynt. 

Tänk på hur överrumplad du skulle bli när du ska göra ett produktval. Eller när du vill veta 

var Iphone 6 är billigast. Går det att föreställa sig att gå miste om vad som händer i Ica-

butiken? 

Idag finns en stor del av samhällets reklam på internet. Den grupp människor som oftast 

använder internet är generation Y, en generation som kännetecknas av att de växt upp med 

internet (Findahl, 2014). Generationen har enligt vissa forskare en negativ inställning till 

reklam på Facebook. Vilket fick oss att fundera över vilken användning de har av reklam på 

det sociala nätverket och framför allt med tanke på att en stor del av den tid de spenderar 

online går åt just till att använda Facebook (Findahl, 2014)(Tanyel, Stuart och Griffin, 

2013).Tidigare forskning har lyckats kartlägga hur olika publiker använder reklam i TV. 

Däremot finns en begränsad mängd forskning om hur publiker, framför allt yngre 

generationer, använder reklam i nya medier. Generation Y är föremål för undersökning i 

denna studie på grund av att den växt upp parallellt med de nya mediernas framväxt. 

Generation Y är flitiga användare av Facebook och negativa till reklam på sidan, vilket har 

fått oss att undra om de har någon användning av den och i sådana fall, på vilket sätt de har 

användning av den. Studien avser ta reda på vilken användning generation Y har av reklam på 

Facebook. För att undersöka varför människor gör olika saker och har olika användning av 

medier har vi i enlighet med tidigare forskning i ämnet medieanvändning använt uses and 

gratifications-teorin. 

Något annat som gör ämnet relevant att undersöka är att den mängd kvalitativ forskning som 

gjorts inom ämnet, med hjälp av uses and gratifications, är begränsad. Detta har lett till att 

djup kunskap om människors användning av reklam på Facebook saknas, vilket vi ämnar 

bidra med genom denna studie. 
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1.2 Syfte
Syftet är att med hjälp teorin uses and gratifications undersöka vilken användning individer 

som tillhör generation Y har av reklam på Facebook.

1.3 Frågeställning

• Hur betraktar och använder generation Y reklam och framförallt reklam på Facebook?

• Hur använder generation Y reklam på Facebook för att tillfredsställa specifika behov 

(gratifications)?
• Vilka gratifications från tidigare forskning återkommer?
• Vilka nya gratifications framkommer?
• Hur påverkar reklamens placering vilken användning generation Y har av 

reklam på Facebook?

1.3 Avgränsning
Studien är avgränsad i vårt val av medie och den grupp människor vi valt. Generation Y är 

den grupp människor vi valt undersöka eftersom de vuxit upp med internet. I inledningen 

nämnde vi att Facebook är det mest relevanta mediet att undersöka då generation Y är den 

största användargruppen av det sociala nätverket. Företaget står för en stor del av internets 

reklamintäkter, vilket gör utbudet av reklam stort. En annan aspekt vi förhöll oss till i studien 

var att de intervjuade inte skulle använda några reklamblockerande program. 

1.4 Uppsatsens disposition
Efter inledning presenterar vi uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi redogör sedan vidare 

för tidigare forskning som är relevant för denna studie och därefter följer ett teoriavsnitt. 

Teoriavnittet följs upp av att vi redogör för det materialet som använts i studien. Sedan 

presenteras metoden följt av tillvägagångssättet. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger på resultat- 

och analysdelen och avslutas med en diskussion kring resultat och intressanta fenomen i 

studien. 



3

2. Bakgrund
Generation Y

För att skapa oss en helhetsbild av hur tidigare generationer och generation Y hänger samman 

och skiljer sig åt, har vi tagit del av forskning som undersökt vad tidigare generationer 

kännetecknas av. Vi börjar inledningsvis med en kort beskrivning av generation Y, sedan 

presenterar vi generation X och Baby Boomers och återgår sedan till generation Y.

Ett av de kriterier som kännetecknar generation Y är att den vuxit upp med internet som sin 

primära kommunikationskanal. Generationen har vuxit upp i ett trådlöst samhälle med fokus 

på teknologisk utveckling (Williams, Page, 2011). Precis som Baby boomers innefattar 

generation Y en stor mängd människor. Det är också den generation som de kommande åren 

kommer att vara storkonsumenter, vilket är en av anledningarna till att generationen finns på 

stora företags intresseradar (Jordaan, Ehlers, Grove, 2011). Tidigare forskning visar att 

generationen är mer kritisk mot reklam på internet än de är mot reklam i andra medier 

(Jordaan, Ehlers, Grove, 2011).

Mellan generation Y och Baby boomers är generation X födda. Dessa är enligt Williams & 

Page (2011) födda mellan åren 1965-1977. Generation X nådde vuxenlivet under en global 

lågkonjunktur där framgång och ekonomisk trygghet inte var självklar. Högt familjevärde, 

vidareutbildning, skepticism och ifrågasättande av konventionalitet är några karaktärsdrag 

generationen kännetecknas av (Williams, Page, 2011). Generationen har en högre tolerans 

mot reklam och förstår innebörden av reklam ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Roberts 

och Manolis, 2000).

Generation Y är i de flesta fall uppfostrade av Baby boomers - generationen som föddes under 

efterkrigstiden. Idag är människor äldre när de väljer att skaffa barn än de tidigare varit, vilket 

resulterat i att föräldrarna till en person inte nödvändigtvis finns i generationen före, utan det 

kan finnas en generation mellan föräldrar och barn. Det finns även individer i generation Y 

som uppfostrats av generation X, men många i generation Y är helt enkelt för gamla för att ha 
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föräldrar som tillhör generation X. En vanlig definition av Baby boomers är att de är födda 

mellan mitten av 1940-talet och mitten av 1960-talet (Williams, Page, 2011). Generationen 

Baby boomers kännetecknas av sina karriärer och värderar familjen högt. Baby boomers 

värdesätter individualisering och självförverkligande (Williams, Page, 2011) Generationen har 

en skeptisk syn på reklam och ser inte värdet i den (Roberts och Manolis, 2000).

Generation Y tycker om word-of-mouth som kommunikationsmetod. Det innebär att via andra 

människor (främst vänner och bekanta) få råd och tips om produkter, tjänster eller annan 

information(Dodd och Campbell, 2011). De är den generation som använder sig mest av e-

handel (Findahl, 2014). Generationen karaktäriseras ofta som seriös, moralriktig, och kritisk 

(Tanyel, Stuart, Griffin, 2013).

När det kommer till reklam föredrar de humoristisk och satirisk sådan. Den får också gärna 

vara av mer informativ karaktär. Den yngre hälften av generationen är självisk, lever för 

dagen och spenderar mycket pengar (i relation till andra generationer när de varit i 

motsvarande ålder) (Williams, Page, 2011).

Generation Y gillar individualiserade produkter, alltså produkter som är unikt anpassade för 

dem. Karaktärsdraget märks av när de tar del av medieinnehåll, då de frekvent använder user 

generated content (benämns härefter som UGC)(Findahl, 2014). UGC har vuxit fram de 

senaste åren, framför allt i samband med utvecklingen av internet och sociala medier.

Den svenska översättningen av UGC är ‘användarskapat innehåll’. Precis som det låter är det 

innehåll skapat av användarna snarare än exempelvis journalister, företag eller organisationer. 

UGC kännetecknas av att användare frivilligt bidrar med information, exempelvis video, text 

eller bild. Exempel på UGC är bloggar, Facebook och andra sociala nätverk (Krumm, Davies, 

Narayanaswami, 2008).

Tidigare forskning är inte helt överens i definitionen av vilket åldersspann generation Y 

omfattar. Beroende på när forskningen gjorts varierar spannet från åldern 15-38. Det som gör 

generation Y speciell är det faktum att generationen vuxit upp med internet. Ålderskriteriet 

och internettillgången är det som begränsar generationens storlek och den geografiska 

utspridningen av generationen. Många länder i tredje världen saknar den medietillgången som 

är en förutsättning för att tillhöra generation Y. Klyftan finns även i Sverige, om än i mindre 
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omfattning, där alla i generation Y inte har haft samma medietillgång under uppväxten 

(Findahl, 2013).

I denna studie består grunden till vår kunskap om generation Y i tidigare forskning. I vår 

studie har personer födda mellan 1989 och 1993 intervjuats, vilket gör att de ingår i tidigare 

forsknings åldersdefinition. Vi anser att individer som är födda från 1977 till mitten av 1980-

talet inte kan anses ha vuxit upp med internet, som etablerade sig i Sverige först i mitten av 

1990-talet (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2011). 

3. Tidigare forskning
I denna del av uppsatsen presenteras ett antal begrepp från tidigare forskning, vilka vi valt att 

inte översätta till svenska. Vi har valt att behålla de ursprungliga begreppens namn då vissa av 

dessa skulle förlora sin innebörd om de skulle översättas till svenska. Vi kommer alltså att 

genomgående hålla oss till detta i studien.

3.1 Bakgrund till forskningsfältet
Kvantitativa och kvalitativa studier har varit jämbördigt representerade i den tidigare 

forskningen vi tagit del av. En av studierna har bestått av djupintervjuer, vilket hjälpt oss att få 

kunskap om mer individuellt djupgående tankar och resonemang och inte bara fasta 

svarsalternativ. Det är ingen specifik teori som sticker ut eller används mer frekvent, men det 

är som läsare möjligt att urskilja den ‘uses and gratifications’-attityd som genomsyrar 

respondenternas svar. Med det menar vi att respondenterna ofta hävdar att de gjorde något på 

internet i utbyte mot något - till exempel humor, kunskap eller annat de upplevde ge 

tillfredsställelse. 

När vi kartlade forskningsområdet upptäckte vi att det, när man undersökte generation Y, var 

vanligt förekommande med surveyundersökningar på skolor. En sådan undersökning har 

använts som underlag i denna uppsats. Det förekom även att forskningen ställde traditionella 

medier, det vill säga tidningar, radio och tv, mot nya medier, vilket internet, datorer och 

mobiltelefon brukar sägas vara. Nya medier kännetecknas av att man kommunicerar digitalt 

(Jordaan, Ehlers, Grové, 2011).
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3.2 Presentation av tidigare forskning
Jordaan, Ehlers och Grové (2011) undersökte huruvida trovärdigheten till traditionella medier 

var likvärdig med trovärdigheten till nya medier. De intresserade sig också för relationen 

mellan internetreklam och sannolikheten att individer i generation Y köper en produkt eller 

tjänst online. Slutligen handlade det om hur respondenterna upplever reklams tillförlitlighet i 

olika kommunikationskanaler.

I studien, som är kvantitativ, svarade drygt 1,300 18-30-åringar vid ett av de största 

universiteten i Sydafrika på en enkät. Ett bekvämlighetsurval gjordes, varför studien inte är 

generaliserbar. Enkätens svarsalternativ följde likertskalan där fem alternativ fanns.

Författarna menar att resultaten är intressanta och problematiska. De finner bland annat att 

generation Y har relativt lågt förtroende för reklam i nya medier och högre förtroende för 

reklam i traditionella medier. Samtidigt visade undersökningen att generationen hade en låg 

användning av traditionella medier och var enklare att nå via nya medier. Jordaan, Ehlers och 

Grové (2011) finner inte heller något starkt samband mellan online shopping och trovärdighet 

till internetreklam hos generation Y.

Jordaan, Ehlers och Grové (2011) visar alltså att generation Y har större trovärdighet till 

reklam i andra medier än till reklam på internet. På så sätt är det intressant att undersöka vad 

generationen gör med reklam på internet. 

Det var viktigt för oss att ha förkunskaper innan vi intervjuade individer om vad de gör med 

reklam på Facebook. Undersökningen har fungerat som underlag för vår studie då den givit 

fakta om vilka attityder och vilket förtroende generation Y har för reklam på internet. Bristen 

på samband mellan onlineshopping och trovärdighet till internetreklam är också intressant då 

vi ställer oss frågan: om de inte handlar, vad gör de då?

Dodd och Campbell (2011) menar att individer i generation Y besitter åtta egenskaper som 

kan användas för att få generationen mer aktiv.
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Freedom

För generation Y är möjligheten att själva få välja viktig. De vill ha friheten att utforska 

möjligheter innan de agerar. 

Customization

Generationen vill ha produkter och tjänster anpassade efter sina egna preferenser. Facebook, 

till exempel, har gjort det möjligt för användare att själva forma sin profil, och Youtube 

erbjuder möjligheten att skräddarsy vad du vill och inte vill se.

Scrutiny

Individer som tillhör generation Y har växt upp med att värja sig för opålitliga internetkällor. 

De förstår innebörden av spam, virus och andra internetbluffar och förstår vikten av att 

undvika dessa och att granska internetsidor kritiskt. 

Integrity

Generationen har växt upp i ett samhälle där korruption är mer vanligt förekommande. Detta 

har gjort att de värdesätter ärlighet och transparens.  

Collaboration

Relationer med andra människor värdesätts högt. Skilsmässor och frånvaron av föräldrar gör 

att människor i högre grad uppskattar dem de har runt om sig. De använder internet för att 

söka tillhörighet och nya grupper av människor. Man litar mer på sina närståendes åsikter än 

reklam om produkter eller företags anställdas yttranden. Generationens behov av tillhörighet 

yttrar sig också i att de är aktiva användare av sociala medier som Facebook. Sådana typer av 

nätverk används som en typ av källa för åsikter och information. De uppskattar även sociala 

plattformars medskapande funktioner (UGC), där användaren blir medskapare av innehållet.

Entertainment

För generationen och för företagen som marknadsför sig mot generationen är underhållning 

och humor en viktig aspekt. En stor del av generationen svarar att det är lika viktigt att ha kul 

under tiden man använder en produkt som att produkten uppfyller sitt syfte. 

Speed
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Förväntningarna som generation Y ställer på tillgänglighet och hastighet är hög. Detta på 

grund av att de vuxit upp med internet och en konstant tillgång till detta. Företag som arbetar 

snabbt anses också trovärdiga, medan företag som låter generationen vänta kritiseras. 

Generationen ställer även höga krav på hastigheten i kommunikationen.

Innovation

Innovation är viktigt för individerna i generation Y. Den snabba teknologiska utvecklingen har 

genererat i att nya, förbättrade produkter lanserats kort inpå varandra. Att ha det senaste ökar 

individens sociala status och deras image. Eftersom innovation uppskattas är också 

generationen den som är högst representerad i sociala medier. Dodd och Campbell (2011) 

syftar på att generationen är benägna att absorbera nya sätt att kommunicera på.

Denna studie lägger stort fokus på egenskaper hos individer i generationen, vilket kan vara 

användbart i vår studie då vi med hjälp av dessa har skaffat oss en förkunskap om vad 

generation Y värdesätter. Det kan också för vår studie vara intressant att jämföra dessa åtta 

egenskaper med de potentiella uses och gratifications som kan finnas i reklam på Facebook.

I en studie av O’Donohoe (1993) genomförs fokusgruppsintervjuer och personliga intervjuer. 

Syftet med studien är att kartlägga vilka uses och gratifications som kan hämtas från reklam, 

alltså vilken eller vilka direkta användningar individer kan ha av reklam. 

Författaren tar upp 20 olika uses och gratifications i reklam som publiken kan få 

tillfredsställelse eller användning av. De vi anser vara mest relevanta för vår studie är 

information, diversion, entertainment, familiarity, escapism, play, checking out the opposite 

sex, reinforcement of attitudes and values, education, surveillance, ego enhancement, family 

relationships och peer relationship.

Information: Många ansåg sig ha användning för informativ reklam och motiverade detta 

med en enklare tillgång till produkter, pris och nya produkter. Några menade att information 

kunde hjälpa människor att göra produktval och stimulerade en större konkurrens. 
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Diversion: Individer menade att reklamen kunde bryta upp texter med till exempel bilder för 

att variera sinnet. De ansåg också att reklam som stack ut från mängden skapade en form av 

diversion. 

Entertainment: Studien tar upp att tidigare forskning visat att underhållning i reklam 

uppskattades av publiken. Det kunde vara reklam i form av miniserier som hade en berättelse 

att följa. 

Familiarity: Människor identifierade sig med miljön eller andra element i reklamerna och 

kunde applicera situationer på sitt eget liv. Det kunde ta sig uttryck i form av materiella ting, 

personliga upplevelser och känslor.

Escapism: En del personer i studien ansåg att reklam gav dem tillfredsställelse i form av flykt 

från vardagen. Man såg reklamannonser från en strand i Brasilien eller en person som körde 

motorcykel på bakhjulet, vilket gav möjligheten att tänka på annat. 

Play: I studien diskuteras vad människor gör med reklam i vardagliga situationer. Många 

individer plockade isär reklamen på olika sätt och applicerade dessa i sociala kontexter. Vissa 

respondenter menade att reklam kunde ge upphov till lekar, som att gissa varumärket på nästa 

reklamfilm. Tillgängligheten och den nästan konstanta närvaron av reklam gjorde det till en 

enkel sak att använda eller på något vis tillämpa i vardagen. Respondenterna svarade också att 

de fick tillfredsställelse genom att spara reklamaffischer man ansåg vara estetiskt tilltalande. 

De flyttade då in reklamen i deras egna kulturella kontext.

Checking out the opposite sex: Människor i reklam blir för (oftast) det motsatta könet en 

måttstock i attraktionskraft. Detta innebär att reklam bidrar till människors bild av vad de 

anser vara attraktivt. 

Reinforcement of attitudes and values: Reklam kunde bidra till att upprätthålla eller ändra 

värderingar som personer hade. Det kunde till exempel vara reklam som förstärkte en individs 

värderingar av sex eller av stereotypa könsroller. 
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Education: Reklam gav personer i studien tillfredsställelse i form av kunskap. Det kunde till 

exempel vara en historisk kontext som bidrog till kunskap om ett lands historia. Det kunde 

även vara en informativ reklam om hur man undviker könssjukdomar eller sparar el.

Surveillance: Reklam kunde användas i en omvärldsbevakande form. Reklam gav människor 

information om vad som var “snyggt” eller “det senaste”. Det var för människor ett intresse 

att bevaka reklam, precis som fotboll eller mode var för andra. 

Ego enhancement: Människor fick tillfredsställelse genom att tolka och förstå reklam. Det 

var för egot viktigt att förstå reklam, som ansågs vara en form av grundläggande kunskap. 

Hur man bedömde reklam kopplades till bilden man skapat av sig själv. Även vad som ansågs 

vara dålig reklam kunde alltså vara tillfredsställande för respondenterna, som upplevde att de 

såg igenom denna. 

Family relationships: Reklam kunde brygga generationer då man menade att den blev något 

gemensamt. Den kunde också distansera relationer då någon i generationen eller familjen inte 

förstod reklamen, vilket skapade en form av kulturkrock.

Peer relationships: Även relationer med andra grupper kunde skapas och gynnas av reklam. 

Reklamen fungerade som en gemensam grund, vilken man kunde diskutera och göra till ett 

gemensamt intresse. 

Studien tar dessutom upp frågor som huruvida man skulle sakna reklam. Svaren varierar men 

många är eniga i att de skulle få svårare att välja produkter när de ska handla, de skulle känna 

sig otrygga utan information om produkter och de menar att reklam hjälper dem att spara tid.

O’Donohoe (1993) visar hur man med kvalitativa metoder kan nå djupa insikter om vad 

människor gör med reklam. Hon lyckas i studien kartlägga ett flertal uses och gratifications. 

För vår studie är resultaten intressanta då vi ges kunskaper om flera olika uses och 

gratifications som människor kan finna i reklam. Vi får också en aning om vad personer på 

förhand kan tyckas vara bra eller dåligt med reklam.
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Williams och Page (2011) beskriver de olika generationerna i dagens samhälle och hur deras 

generella levnadsvanor och förutsättningar ser ut. Artikeln är användbar för oss för att kunna 

skilja på olika generationers förutsättningar, värderingar och beteenden och på så sätt anpassa 

oss efter det. Vilka produkter som ligger i de olika generationernas intresse och vilka 

kommunikationskanaler som används belyses. I studien vinner författarna insikter i att 

generation Y uppskattar sanning och är imagefokuserad. I dagens samhälle har kunskapen om 

internationella händelser och kontexter ökat, vilket gör att man kan se på generation Y som 

globala medborgare. Generationen håller även på att gå iväg från ett materialistiskt tankesätt 

till en djupare förståelse av livet. Det har gjort att vi i vår studie kunnat utgå från att 

intervjupersonerna haft större referensramar, vilket resulterat i djupare intervjuer. Många i 

generationen uppskattar produkter som är individuellt skräddarsydda, vilket också styrks i 

Dodd och Campbells (2011) forskning. Generation Y värdesätter också information som 

sprids via word-of-mouth.

Sundar och Limperos (2013) analyserar och utvecklar uses and gratifications-teorin efter nya 

medier. Författarna till studien menar att när forskare tidigare applicerat uses and 

gratifications-teorin har ny teknologi inte tagits i beaktning. De hävdar att den teknologiska 

utvecklingen har givit upphov till nya uses och gratifications, vilka har tillfredställt behov som 

tidigare inte fanns. Ett exempel är att titta på film i telefonen när man sitter på bussen på väg 

någonstans. Ny teknik har skapat och givit möjlighet att tillfredsställa behov av att titta på 

film på detta sätt. Behovet föds alltså ur tillgängligheten.

En av de nya gratifications som Sundar och Limperos (2013) namnger är modality, som är 

förknippad med perceptuella gratifications. Perceptuella gratifications avser ting vi kan 

uppfatta - till exempel bild, ljud och text. Agency kallas en annan gratification som hänger 

samman med UGC och består av bloggar och forum. Agency innefattar även andra forum som 

ger vilken individ som helst möjligheten att vara gatekeeper, alltså att producera innehåll och 

sprida det i media. Interactivity är en gratification som handlar om användaraktivitet och 

respons som erbjuds av exempelvis program eller hemsidor. Navigability ser till användarnas 

rörelsemöjligheter på internet. Det kan till exempel vara “pop-up” rutor som kommer upp för 

att acceptera köp på internet. I ett experiment tog man bort dessa rutor och genast uppstod 

klagomål. Författarna menar att detta visar på hur teknik skapar behov. Dessa gratifications 

skiljer sig från äldre, mer övergripande gratifications som bestått av till exempel information, 
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underhållning och verklighetsflykt. Sundar och Limperos (2013) tar Twitters mikrobloggande 

format som exempel på de sociala nätverkens frammarsch och hur ny teknik tillfredsställt nya 

behov.

Sundar och Limperos (2013) studie är relevant för oss då den lyfter nya gratifications som är 

drivna ur ny teknik i nya medier. Vi, som analyserat ett fenomen på internet, kan ha 

användning för insikten att användarna kan ges flera gratifications än de som tidigare nämnts 

inom uses and gratifications. Studien ger oss också kunskap om hur vi ser på människorna 

som producenter och brukare med möjlighet till aktiva val i media och medieinnehåll.

Den tidigare forskning som presenterats syftar till att skapa en kunskapsgrund för den här 

studien, som utgår från teorin om uses and gratifications och ämnena generation Y och 

reklam. När vi knyter samman denna forskning förstår vi vad som kännetecknar generation Y 

och vilka förväntningar personer i generation Y kan ställa på reklam. I relation till detta 

förstår vi vad personer, trots den relativt förlegade bilden av reklam som något dåligt och 

omoraliskt (Tanyel, Stuart, Griffin, 2013), kan göra med reklam och vilka behov den kan 

tillfredsställa. Studien kommer i relation till andra undersökningar att skilja sig i valet av 

metod. Denna studie kommer likt O’Donohoes (1993) studie att bidra med kvalitativ kunskap 

inom ämnet. Denna studie applicerar uses and gratification på reklam i ny media och specifikt 

på ett socialt nätverk, vilket tidigare gjorts i begränsad utsträckning.

Vi har i våra intervjuer tagit hänsyn till tidigare forskning som berör generation Y:s 

levnadsvanor, förutsättningar, värderingar, attityder, egenskaper, nya gratifications och vad 

generationen gör med reklam i andra forum. Den kunskapen har vi använt för att få stöd från 

olika perspektiv när vi bemöter vårt vetenskapliga problem. 

Det finns en problematik i att tidigare forskning beskriver generationen som kritisk till reklam 

på internet, men faktum kvarstår att vi saknar kännedom om vad generation Y gör med 

reklam, och mer specifikt reklam på Facebook (Tanyel, Stuart och Griffin, 2013)(Jordaan, 

Ehlers, Grove, 2011).

4. Teori
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I detta stycke presenterar vi den teori vi utgår från i denna studie, som ligger till grund för 

studiens syfte och är integrerad i frågeställningen. 

4.1 Historia och definition av uses and gratifications
Redan på 1940-talet ägnade forskare sig åt publikstudier som är närbesläktade med uses and 

gratifications. Uses and gratifications kan ledas tillbaka till forskare som Lazarfeld, Herzog, 

Wolf och Fiske, som alla varit av stor betydelse för teorin (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974). 

År 1939 startade det som benämns som ”Princeton radio research project”. Undersökningen 

är en av flera som Lazarsfeld drev igenom. Lazarsfelds fokus låg i denna undersökning på 

radio och radiolyssnande. Med ekonomiskt stöd från Rockefeller foundation ämnade han att 

kartlägga vilka som lyssnade, när och vad de gjorde när de lyssnade, varför de lyssnade och 

hur de påverkades av det de hörde. Den här typen av studier, när fokus började läggas på 

publiken, blev den grund som uses and gratifications-teorin idag vilar på (The Rockefeller 

foundation, 2013). Herzog fortsatte denna forskningsinriktning med studien ”What do we 

really know about daytime serial listeners?”. Precis som Lazarsfelds studie fokuserade denna 

på lyssnarna och vad de gör (Herzog, 1944).

Ett antal olika forskare undersökte masskommunikation och vilken tillfredsställelse den gav 

publiken. Man upptäckte att olika medier och olika innehåll gav olika typer av 

tillfredsställelse. Tidigare såg man publiken som en massa, en helhet. Forskare fokuserade 

mer på mediers effekter än på publikens medieanvändning (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974). 

Några forskare ansåg att publikens behov och användning förtjänade större utrymme och 

började undersöka medier ur ett annat perspektiv. Det växte även fram allt fler röster inom 

forskningsväsendet som menade att man inte bör se på publiken som en massa, utan snarare 

som individer. Detta ledde till att individens påverkan blev föremål för undersökning. Bland 

annat Glaser förespråkade detta perspektiv. Han menar att eftersom alla individer har olika 

motiv och förutsättningar för att använda sig av media kan man heller inte tro att medierna 

kommer att påverka alla på samma sätt, som en massa (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974).  

“(1) the social and psychological origins of (2) needs, which generate (3) expectations 

of (4) the mass media or other sources, which lead to (5) differential patterns of media 
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exposure (or engagement in other activities),resulting in (6) need gratifications and (7) 

other consequences, perhaps mostly unintended ones.”

Det är såhär Katz, Blumler och Gurevitch beskriver det som idag kallas uses and 

gratifications-teorin. I denna definition är publikens behov och tillfredsställelse de centrala 

elementen och citatet ovan är vad vi utgår från i våra intervjuer och våra tolkningar av dessa 

element. En stor del i forskningen om uses and gratifications syftar till att skapa ett teoretiskt 

ramverk för att kunna kategorisera publikers olika motiv, behov och tillfredsställelser 

(McQuail, 2010, s. 423f). 

Det är sociala och psykologiska aspekter som föder behov (Katz, Blumler, Gurevitch, 1974). I 

tidigare forskning hävdar forskare att media är medskapare av behovet att använda media. De 

menar att tillgängligheten till media är det som skapar behovet. Nya medier, nya plattformar 

och teknisk utveckling leder till nya behov att tillfredsställa (Sundar och Limperos, 2013).

Vanligt för uses and gratifications-forskning är typologisering, kategorisering av människors 

gratifications. Forskning kan bidra till typologiseringar av uses och gratifications på olika 

nivåer. Det innebär att forskare till exempel kan intressera sig för vilka gratifications ett 

specifikt medieinnehåll ger eller i ett större perspektiv undersöka vilka gratifications själva 

mediet ger (Katz, Blumler, Gurevitch, 1973). Exempelvis genererar inte TV som medie 

nödvändigtvis samma gratifications som ett specifikt program på TV gör. På så sätt kan vi 

förstå hur analyser av olika nivåer generar olika gratifications. I denna studie har vi med stöd 

från tidigare forskning typologiserat de uses och gratifications som framkommit i resultatet.

McQuail (2010) har kartlagt faktorer som spelar roll i individers uses och gratifications. I vår 

studies fall är dessa faktorer avgörande för vad intervjupersonerna gör med reklam. Det 

handlar dels om faktorer hos publiken, så kallade audience side factors, men även faktorer hos 

medier, media side factors.

Audience side factors: 

1. Personliga attributer, som ålder, kön, familjeposition, studie- och/eller arbetssituation, 

inkomst och livsstil. 
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2. Social bakgrund och miljö. Detta tar sig uttryck framför allt i vilken social klass och 

familjeomgivning man befinner sig i, samt aspekter som kultur, utbildning, religion 

och politik.

3. Vilket behov av att söka upp mediet man har. Det påverkas bland annat av sällskap, 

distraktion och information. 

4. Personlig smak och preferenser för olika genres, format eller specifikt innehåll. 

5. Vilka vanor du har i din medieanvändning och på din fritid, men även vilken 

tillgänglighet som finns till medier påverkar. Tillgängligheten kan kopplas samman 

med en ekonomisk aspekt, då det till exempel handlar om huruvida du har råd att surfa 

i mobilen.

6. Medvetenhet om tillgängliga val och mängden och sorten av information mediet har 

påverkar.

7. I vilken kontext man använder medier. Detta varierar men handlar ofta om i vilken 

social omgivning och vilket geografiskt ställe man använder medier på. Det mest 

relevanta är huruvida man är ensam eller har sällskap. 

8. Slumpen spelar ofta en roll och begränsar möjligheten att kunna förklara varför man 

gjorde ett val (McQuail, 2010, s. 428f).

Media side factors:

1. Mediestrukturen, till exempel vilken typ av media som finns tillgänglig och hur stor 

dess räckvidd är spelar roll i varför vi får utbyte av olika gratifications. 

2. Handlar om generella mönster över vad media förser ett samhälle med. Detta påverkar 

publikens förväntningar på media.

3. Tillgängligt innehåll. Alltså vilket specifikt innehåll som erbjuds till publiken på en 

specifik plats vid en specifik tidpunkt.

4. Medias publicitet. Menar att reklam och medias imageskapande av sig själv 

tillsammans med marknadsförning av mediaprodukter också är en faktor. 

5. Timing och presentation. Medieanvändning och val påverkas av strategier som 

innefattar tidsaspekter, schemaläggning, innehåll, placering och design av budskapet 

(McQuail, 2010, s. 429f). 

Motivation, aktivitet och delaktighet
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I uses and gratifications är det inte bara sociala aspekter, tidigare erfarenheter, värderingar och 

intressen som påverkar vad vi gör eller hur vi gör något med media. Även motivation, 

aktivitet och deltagande något som spelar in (Rubin, 2009, s. 150f). 

Motivation är det som driver oss i kommunikationen och det är också den som gör oss 

selektiva i vad vi väljer (Rubin, 2009, s. 150f). Detta påverkar i sin tur hur aktiva vi blir i 

medieanvändningen. Delarna är således starkt sammankopplade då de påverkar och är 

beroende av varandra. 

Aktiviteten hos publiken vid medieanvändningen är beroende av sociala kontexter. 

Frekvensen i hur aktivt vi använder media kan variera beroende på om vi är ensamma eller 

med andra personer (Rubin, 2009, s. 150f). Det kan till exempel handla om att TV:n står på i 

bakgrunden när familjen är samlad i vardagsrummet. 

Delaktighet innebär att det är intressant att förstå hur människor delar, beskaffar sig, och 

processerar information (Rubin, 2009, s. 150f). 

Motivation, aktivitet och delaktighet påverkar alltså människor och spelar roll i hur vi 

använder media (Rubin, 2009, s. 150f). Forskning har visat att man kan beskriva 

medieanvändning som antingen ritualized eller instrumental (Rubin, 2009, s. 150f). Det 

förstnämnda handlar om att använda ett medie på ett rutinmässigt sätt, det vill säga att man 

använder mediet som en typ av förströelse av tid och av distraktionsskäl. Instrumental innebär 

det motsatta - att man använder mediet på ett målorienterat sätt för att hitta det innehåll man 

letar efter. Denna typ av användande är mer aktivt, har högre selektivitet och mer delaktighet i 

medieanvändningen än ritualized-användande (Rubin, 2009, s. 151f). 

4.2 Motivering av teori
Uses and gratifications är den mest återkommande teorin i den tidigare forskningen som vi 

tagit del av, vilket gör att vi kan hävda att den är lämplig och användbar inom ämnet som vi 

undersökt. Trots att teorin har funnits länge är den fortfarande användarvänlig och inte 

speciellt hårdstyrd (Sundar och Limperos, 2013). Möjligheten att tillämpa den i takt med 

utvecklingen gör den tillämpbar även på vår studie, som undersöker ett fenomen i sociala 

medier. 
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Uses and gratifications-teorin handlar om att människor gör något med media snarare än att 

media gör något med människor (Williams, 2010, s. 177). Det kan förklaras som att även det 

mest välformulerade medieinnehållet vanligtvis inte kan påverka en individ som inte har 

användning för budskapet. Värderingar, intressen och sociala roller påverkar vilken 

användning individen har av innehållet (Nabi och Oliver, 2009). Williams (2010, s. 177f) har 

identifierat tre grundläggande antaganden som teorin vilar på: 

-människor använder aktivt media för egna syften, 

-människor kan sätta ord på vilka dessa syften är, och slutligen, 

-trots skillnaderna i hur individerna använder media är det möjligt att identifiera 

grundläggande mönster i teorin.

Tidigare forskning visar också att teorin om uses and gratification kan vara användbar när 

man studerar reklam. Vi använder exempel ur forskning av Taylor, Lewin och Strutton (2011) 

som visar att reklam har fått positiv feedback av människor då den upplevts fylla behov som 

till exempel underhållning och information. Även O’Donohoes (1993) studie visar att uses 

and gratifications är applicerbart på reklam. 

Uses and gratifications-teorin, som utgår från att publiken är aktiv och målinriktad, känns 

också lämplig att använda i vår studie då vi undersöker generation Y, som i tidigare forskning 

karaktäriserats som både aktiv och målinriktad (Tanyel, Stuart, Griffin, 2013)(West och 

Turner, 2007, s. 392-409).

4.3 Kritik mot uses and gratifications
Uses and gratifications har precis som andra teorier sina egna för- och nackdelar. I detta 

avsnitt tar vi upp punkter som belyser den kritiken för att själva kunna förstå vilka 

begränsningar teorin kan tänkas ha. Det visar också på att vi i vår undersökning haft dessa 

aspekter i åtanke.

Kritiker menar att uses and gratifications-teorin inte tar hänsyn till vilka specifika sociala 

kontexter personer befinner sig i när de använder mediet. Detta kan till exempel vara i en 

kontext där en familj gjort tv-tittande till en social söndagstradition i jämförelse med en 



18

person som sitter själv och tittar på tv. I dessa situationer har den sociala kontexten inte tagits 

i beaktning och kritiker menar att detta kan leda till att eventuella skillnader i tittarens 

upplevelse av till exempel ett program förbises (Alasuutari, 1999, s. 40ff). För att i praktiken 

bemöta denna kritik var vi noga med att i intervjuerna försöka förstå i vilket sammanhang 

personerna befann sig när de besökte Facebook. 

Annan kritik som förts mot uses and gratifications-forskningen är metodkritisk. Ofta 

förknippas en teori med en specifik metod. Uses and gratifications-teorin förknippas ofta med 

kvantitativ forskningsmetodik och kritik har förts mot att enkätstudier inte är tillräckligt 

djupgående och insiktsfulla. En orsak till detta är surveyenkäternas brist på uttömmande 

svarsalternativ eller möjlighet att ställa följdfrågor (Alasuutari, 1999, s. 42).

Alasuutari (1999, s. 40ff) referar till Gantz som menar att metoder som ger respondenten 

möjlighet att själv uttrycka sig är bäst lämpade när man vill undersöka attityder och mening 

hos respondenter. Gantz menar att eftersom surveyenkäter består av begränsade 

svarsalternativ hindrar det respondenten från att fritt uttrycka sig. En blandning av både 

kvantitativ och kvalitativ forskning ses som det mest optimala. Med begränsningar i resurser 

blir det dock komplicerat att genomföra (Alasuutari, 1999, s. 40ff).

4.4 Teorins tillämpning
Ovan har vi definierat uses and gratifications-teorin. Vi har beskrivit dess historia samt 

diskuterat dess för- och nackdelar. Vår beskrivning av uses and gratifications har skrivits på 

ett så objektivt och relevant sätt som möjligt, men med de postmodernistiska fundament om 

den ständigt närvarande subjektiviteten som genomsyrar modern forskning i åtanke är vår 

tolkning naturligtvis inte helt objektiv. Kärnan i vår studie kommer att utgå från sättet vi 

tolkar teorin på, men i tillägg till det har utvecklingen av både teknik och människor gjort att 

vi tagit fler saker i beaktning (Evans, 2000, s. 231f). 

Tidigare forskning menar att graden av hur målinriktade människor är vid olika tillfällen 

varierar (Tanyel, Stuart, Griffin, 2013). Detta tillsammans med social bakgrund, utbildning, 

intressen, värderingar och mediers handlingsmönster (McQuail, 2010, s. 428ff) kan vara en 

del i att människor i olika situationer har någon eller ingen användning för reklam (Taylor, 

Lewin, Strutton, 2011). 
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4.5 Reklam
Reklam är idag ett ämne som forskare har tudelade åsikter om. Vissa hävdar att reklam skapar 

falska behov och överflödig konsumtion och är skadlig för kulturen. Vidare menar forskare att 

reklambranschen består av professionella specialister vars roll är att massövertala andra 

människor (Larsson, Mral, 2004, s. 14). Andra är mer positiva och hävdar att reklam bidrar till 

ekonomisk tillväxt och bättre standard i samhället (Larsson, Mral, 2004, s. 12). Forskare i 

detta läger hävdar dessutom att reklam kan bidra till medborgares utveckling till ‘goda 

medborgare’ och att den fungerar som diskussionsmaterial (Larsson & Mral, 2004, s. 15). 

Reklam hade sitt stora genombrott efter industrialiseringen då varor började massproduceras 

(Korpus, 2008). Reklam var, precis som PR, ett medel för påverkan. Detta yttrade sig ofta 

genom uppenbara försök att påverka, till exempel genom uppmaningar som “RÖSTA PÅ X” 

eller “KÖP X”. Kommunikationen hade inget anspråk på att föra ärliga budskap och 

budskapen kunde grunda sig helt i osanningar (Bergström, Petersson, Pettersson, Rosendahl, 

2012, s. 163). Detta tidiga sätt att kommunicera till publiken skulle av copywriters och 

grafiska formgivare revolutioneras under 1960-talet. Ärlighet i budskap betonades i strävan 

efter att skapa trovärdighet hos konsumenterna. Kommunikationen med konsumenterna 

började också i högre grad att involvera humor samtidigt som man ämnade att skapa en 

respektingivande framtoning snarare än den tidigare, mindre ödmjuka reklamen (Bergström, 

Petersson, Pettersson, Rosendahl, 2012, s. 165). 

Det går inte att diskutera exakt vad definitionen av reklam är och uppfattningen skiljer sig åt 

beroende på vem man frågar och när man frågar. Ser man på reklam ur ett lite annorlunda 

perspektiv kan vi hävda att Aristoteles var mer än en person, han var ett varumärke. Ett annat 

exempel finner vi redan under tiden i Pompeji, där skyltar som kan sägas vara reklam fanns 

utanför butikerna (Korpus, 2008). Kurt Johannesson (Johannesson, 2006, s. 256f, retorik eller 

konsten att övertyga) hävdar även att reklam fungerar som en retorisk genre då den avser att 

övertala mottagare.
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Idag skulle vi kunna definiera reklam som information som har en tydlig avsändare, finns på 

en betald plats i medier och har syftet att sälja (Korpus, 2008). Vi kan även dela upp reklam i 

kommersiell och icke-kommersiell reklam, där det sistnämnda exempelvis kan vara politiska 

kampanjer eller reklam för statliga verk (Korpus, 2008). Syftet med icke-kommersiell reklam 

kan dock fortfarande vara att ge säljande information - exempelvis genom en uppmaning att 

donera pengar - och reklamen kan fortfarande finnas på betalda platser i medier, vilket gör det 

till den tidigare nämnda definitionen av reklam (Korpus, 2008).

Reklam och marknadsföring är två ord som går hand i hand och reklam har gjort sig dominant 

i den västerländska världen. Den är i hög grad delaktig i att påverka kulturella, sociala och 

politiska aspekter i våra liv. Men reklam fyller fler funktioner i samhället. Den har också stor 

påverkan på ekonomin i samhället eftersom reklamens syfte är att ge säljande information, 

som leder till köp och som på så sätt gynnar ekonomin. 

I den moderna marknadskultur vi befinner oss i är inte heller reklam enbart avsedd för privata 

företag som vill sälja produkter. Branschen växer allt mer och har även tagit sig in i den 

politiska, sociala och offentliga sektorn. Reklamens aktiviteter har också utvecklats. Larsson 

och Mral (29123) beskriver hur reklam inte längre bara finns på köpta platser i media, utan 

kan ta sig i uttryck i form av produktplacering, samarbeten mellan företag, sponsring och 

events. Reklaminsatser har i flera fall utvecklats till ständigt pågående reklamkampanjer 

(Larsson och Mral, 2014, s. 16). Det primära syftet med reklam har tidigare varit att lansera 

produkter. Utvecklingen idag tyder på att detta inte längre är fallet, utan att det snarare 

handlar om att driva fram varumärket, som fungerar som en slags garant för produkten 

(Larsson, Mral, 2004, s. 10). 

Eftersom reklambranschen växer och reklam ökar i mängd, även på sociala medier, bör även 

rimligtvis användningen av den öka. 

I den här studien har vi utgått från att människor tillhörande generation Y på något sätt har 

användning av reklam. Huruvida användningen är av positivt eller negativt slag blablabla. Vi 

lägger alltså ingen värdering i om reklam är något bra eller dåligt.
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Motståndare och kritiker hävdar att marknads- och reklamtänkandet gynnar det materialistiska 

systemen och skapar falska behov och onödig konsumtion. 

5. Material
Det material som användes vid studien består av åsikter och tankar från personer i generation 

Y. Dessa har anförskaffats i intervjuer. Transkriberingar av inspelade personliga intervjuer är 

således det material vi haft att tillgå. 

5.1 Materialavgränsning
Då vår studie är begränsad både resursmässigt och tidsmässigt har vi tvingats avgränsa oss på 

flera sätt. Dels vad gäller mängden respondenter och dels geografiskt. Vi intervjuade åtta 

personer som kategoriserats in i vår definition av generation Y och som dagligen använder sig 

av internet och sociala medier. Vi har även avgränsat oss i vad som är reklam på Facebook. Vi 

har dels använt oss av Korpus (2008) definition, som säger att reklam är information som 

finns på en betald plats med avsikt att sälja. Ett exempel på detta kan vara när en nattklubb 

köper annonsplats på Facebook för att marknadsföra ett event. Vi har också valt att inkludera 

säljande information som sprids av privatpersoner, exempelvis reklamfilmer eller 

reklambilder. Det kan också vara en sida eller inlägg som dyker upp på grund av att det 

‘gillats’ av användarens vänner.

5.2 Urval
När det gäller urval för intervjuer talas sällan om slumptekniker och representativitet utan 

snarare om att välja personer som tillhör den grupp av fenomenet som ska studeras. Då vår 

undersökning har varit tidsmässigt begränsad har bekvämlighetstekniker varit lämpliga att 

applicera (Larsson, 2010, s. 61f). Urvalet har därför bestått av personer som befinner sig på 

rimligt avstånd, alltså inom Örebro. Vi använde oss av ett snöbollsurval, där vi intervjuade en 

person som sedan hjälpte till att hitta ytterligare villiga personer (Larsson, 2010, s. 62f). Ingen 

vikt lades således vid att det skulle vara lika många kvinnor som män bland 

intervjupersonerna. Inte heller socioekonomiska aspekter (till exempel inkomst och arbete) 

togs i beaktning. 
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Det var också viktigt för oss att poängtera frivilligheten i intervjuer och att inte vara påstridiga 

i våra förfrågningar för att endast få individer som ställer sig positiva till att intervjuas. På så 

sätt, resonerade vi, ökar sannolikheten att personerna engagerar sig mer, avger tillräcklig och 

mer korrekt information (Larsson, 2010, s. 63). I denna fallstudie undersökte vi åtta personers 

användning av reklam på Facebook. Dessa finns tillgängliga som ljudinspelningar hos 

författarna av studien.

Då kvalitativa intervjuer inte är statistiskt generaliserbara ställs inte samma krav på att 

individerna ska vara representativa för den stora populationen (Larsson, 2010, s. 61). 

Representativiteten är inte heller lika betydelsefull vid ingående analyser (Bryman, 2008, s. 

433). Vad gäller antalet intervjupersoner finns inget specifikt antal att uppnå. Antalet är istället 

beroende av när materialet blir mättat.

Efter åtta intervjuer ansåg vi materialet vara mättat. Ett mättat resultat innebär att det efter ett 

antal intervjuade personer inte framkommer några nya svar som leder till nya insikter. Att nå 

ett mättat resultat är viktigt då det bidrar till att öka studiens validitet, eller giltighet som det i 

kvalitativa studier benämns (Larsson, 2010, s. 77). Att materialet var mättat kunde vi urskilja 

då vi följt den vägvisande regeln om att det inte efter ett visst antal intervjuer framkommit 

några svar som avsevärt skiljt sig från tidigare individers svar (Larsson, 2010, s. 77).

6. Metod
I det här avsnittet kommer vi att presentera vald metod och hur den är anpassad till studien, 

motiveringen till vårt val av metod och tillvägagångssättet under studiens gång. Vi diskuterar 

studiens etiska överväganden, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Vi beskriver 

avslutningsvis studiens metodproblem.

6.1 Intervjuer
Vi har i studien fokuserat på personer i generation Y:s uppfattningar och tankar om vad de gör 

med reklam på Facebook. När uppfattningar och tankar är fokus för intervjuer används oftast 

begreppet respondent för att beskriva personen som blir intervjuad (Larsson, 2010, s. 57). 
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Därför kommer vi genomgående att härefter benämna intervjupersonerna som studiens 

respondenter.

Intervjuer är lämpliga att använda för att utvinna individers erfarenhet och uppfattningar av 

händelser och människor. Respondenterna konstruerar med egna ord sin sociala värld genom 

vilken vi som forskare erhåller fördjupande kunskaper om människors liv (Larsson, 2010, s. 

54ff). Syftet med intervjuer är att få insikt i respondentens erfarenheter. Samspelet mellan 

intervjuare och respondent formar sedan en förståelse för frågan som intervjun avser utreda 

(Larsson, 2010, s. 56). 

Spradley (1979:34) i Kvale och Brinkman (2009) skriver: 

“Jag vill förstå världen ur din synvinkel. Jag vill veta vad du vet på det sättet som du vet det. 

Jag vill förstå meningen i din upplevelse, gå i dina skor, uppleva tingen som du upplever dom, 

förklara tingen som du förklarar dom. Vill du bli min lärare och hjälpa mig att förstå?”

För att vi skulle kunna förstå hur våra respondenter resonerar, tänker och upplever fenomen i 

det undersökta ämnet, var vi tvungna att inta en flexibel och öppensinnad inställning. Som 

intervjuare krävdes det att vi hade kunskap om det vi ämnade undersöka och att samtidigt låta 

respondenterna fritt förklara deras upplevelse av det (Larsson, 2010, s. 57f). Med nyfikenhet, 

följdfrågor och uppmuntran om att respondenterna skulle yttra sig fritt försökte vi tillämpa 

den bild Spradley beskriver.

Att ha en flexibel inställning innebar att vi inte bara kunde lägga vikt vid de frågeställningar 

vi formulerat utan även att vi var öppna för nya upptäckter och en annan konversation än den 

förväntade (Larsson, 2010, s. 56). Det innebar också att vi som intervjuare var tvungna att ha 

kännedom om den personliga intervjuns asymmetriska utformning. Samtalen var snarare 

målstyrda än av vardaglig karaktär, där vi som intervjuare sökte specifik information om 

respondenterna (Kvale & Brinkman, 2009, s. 48f). Vi gick in i situationen med avsikten att ha 

en semistrukturerad styrning på samtalet. Vi styrde samtalet med ett visst tema i en riktning, 

men lät samtidigt respondenten tala fritt och till en viss grad även styra konversationen 

(Larsson, 2010, s. 60f).
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I intervjusituationen är det enligt Kvale och Brinkmann (2009) bra att skapa en avslappnad 

stämning mellan intervjuare och respondent. Något som bidrog till en avslappnad stämning 

mellan respondenter och intervjuare var att vi som intervjuare själva tillhör generation Y. 

Således minskade risken för en eventuell missförståelse av uppfattningar och formuleringar 

under intervjun. Det bidrog även till att respondenterna kunde uttrycka sig mer fritt utan att ta 

hänsyn till begrepp eller tekniska aspekter på Facebook som möjligtvis andra människor inte 

skulle förstå.

6.2 Motivering till metodval
Vi har tidigare nämnt att de kvantitativa metoder, i många fall enkäter, som ofta används i 

uses and gratifications-teorin har blivit kritiserade av bland annat Gantz för att inte tillföra 

tillräckligt insiktsfulla svar (Alasuutari, 1999, s. 40ff). Genom att tillämpa personliga 

intervjuer som metod har vi ökat våra möjligheter till mer djupgående upplysningar. Samtidigt 

har vi kringgått delar av den kritik som förts mot teorin. 

Personliga intervjuer som metod ger oss en djupare förståelse för vad personer i generation Y 

gör med reklam på Facebook. Williams (2010) menar att människor kan sätta ord på sina 

syften med att använda media och det var en av anledningarna till att vi valde personliga 

intervjuer. Andra anledningar var för att få djupare utsagor, för att kunna följa upp 

respondenternas svar och för att undvika metodkritik.

6.3 Tillvägagångssätt
För att på bästa sätt utföra intervjuerna krävdes en intervjuguide. Intervjuguiden skapade vi 

med syftet att använda som mall i intervjuerna. Vår intervjuguide bestod av två delar. Den 

första delen fokuserade på respondenternas generella uppfattning av reklam och den andra 

delen fokuserade på vad respondenterna gör med reklam på Facebook. Sättet som 

intervjuguiden är disponerad på motiveras med att den inledande delen om respondenters 

generella uppfattning av reklam kan hjälpa oss att utläsa om attityder möjligen kan påverka 

hur ofta respondenter använder reklam på Facebook. Båda delarna hade ett antal övergripande 

frågor med efterföljande fördjupningsfrågor. Under utformandet tog vi hänsyn till ett antal 

viktiga punkter som Kvale och Brinkman (2009) beskriver. Några av dem var att inte 
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formulera ledande frågor, att inleda med så kallade grand-tour-frågor (öppna frågor) och att 

det i intervjuguiden ska finns utrymme för ändringar eller utsvävningar hos respondenterna 

(Larsson, 2010, s. 64).

Den första intervjun blev en så kallad pilotintervju där intervjuguiden och 

inspelningsapparturen testades. Efter detta gjordes mindre omformuleringar i intervjuguidens 

frågor. Omformuleringarna avsåg att på ett tydligare sätt beskriva vad det var vi ville att 

respondenten skulle beskriva. Vi ansåg dock att den första intervjun var tillräckligt väl utförd 

för att resultaten skulle gå att använda. Efter detta inledes arbetet med de resterande sju 

intervjuerna och arbetet med transkribering av alla intervjuerna. 

I transkriberingsarbetet är det bara studiens två författare som transkriberat. Den 

överenskommelse som gjordes i hur detaljrikt vi transkriberade gällde bara oss. I 

transkriberingssammanhang finns inga tydliga regler över hur dessa ska utföras, det är 

beroende av syftet med undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009, 196f). Vi valde att inte 

gör en alltför detaljrik transkribering eftersom den inte skulle bli föremål för en språklig 

analys. Vi har återgivit det tal som förekommer i intervjun i rätt ordning och redigerat citaten 

för att texten ska få ett bättre flyt (Larsson, 2010, s. 72). Vi transkriberade även specifika 

situationer där respondenter till exempel skrattade eller betonade något. Ibland kombinerade 

respondenter gester med tal, vilket då antecknades i transkriberingen. Eftersom 

transkriberingen gjordes strax efter intervjuerna hade båda författare gott minne över vad som 

hände under intervjuerna. Det var sålunda inget problem att minnas när någon gjorde något 

anmärkningsvärt som inte hörs i inspelningen (Larsson, 2010, s. 69).

6.4 Tillvägagångssätt i analysen
Vi började analysen av intervjuerna med att övergripande analysera transkriberingarna. Sedan 

noterade och antecknade vi de uses och gratifications som vi kunde identifiera i 

transkriberingarna. Anteckningarna gjordes när vi kunde identifiera att respondenterna 

antingen hade användning av reklam på något sätt eller att de gavs en tillfredsställelse av den. 

Vi gjorde inledningsvis analysarbetet tillsammans för att skapa unisona tolkningar. Efter ett 

tag testade vi att tolka samma information var för sig och återkopplade sedan för att 

säkerställa tolkningssamförståelsen. Citat från respondenter lyftes ur transkriberingarna och 

tolkades för att placeras in i kategorier som utgår från tidigare forskning, vilket Larsson 
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(2012) anger som en viktig del i analysarbetet. Detta resulterade i att vi skapade en 

typologisering över de uses och gratifications som respondenterna uttryckte i sina intervjuer. 

I vårt analysarbete tillämpades de tematiseringar O’Donohoe (1993) skriver om i sin tidigare 

forskning. Vi har även använt gratifications ur Sundar och Limperos (2013) forskning om uses 

and gratifications tillämpad på nya medier. Dessa studier har varit användbara då vi anser att 

de kompletterar varandra på ett bra sätt. O’Donohoes (1993) studie handlar om uses and 

gratifications - den teori vi utgår från - tillämpat på reklam. Det finns många likheter i det hon 

undersöker och det vi undersöker, men vi tillämpar teorin på Facebook istället för TV, som är 

O’Donohoes primära fokus. 

Sundar och Limperos (2013) studie handlar om hur man applicerar uses and gratifications på 

nya medier, vilket var relevant för oss då vi behövde kunskap om detta för att kunna göra en 

välgjord studie. 

Vi har valt att använda flera av tematiseriseringarna i vår studie. De som framkom i 

O’Donohoes studie var:

Diversion - som menar att reklam kan sticka ut från annan reklam eller användas i ett 

distraktionssyfte 

Entertainment - vilket är tillfredsställning i form av underhållning

Escapism - vilket är verklighetsflykt

Peer relationship - att reklam används för att stärka relationer

Surveillance - reklam används i ett övervakande syfte, till exempel för att hålla koll på mode 

eller teknik

Ego enhancement - att tolka och förstå reklam ses som en grundläggande kunskap och 

förstärker självbilden

Education - att använda reklam i syfte att få ökad kunskap i ett ämne

Information - med syftet att anförskaffa sig information om en viss produkt

Familiarity - där respondenterna uppskattade reklam som påminde om deras egna vardag

Play - där respondenter använder reklamen i syfte att “leka” i olika sammanhang

Reinforcement of attitudes and values- reklamen förstärker respondenters egna värderingar 

och attityder.
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Navigability - vilket är förknippat med navigering på internet. Exempelvis hur länkar skickar 

dig vidare och hur meddelanden dyker upp på skärmen i nya rutor.

Modality - gratifications som avser det vi kan se och höra. Det kan vara exempelvis 

presentationen av en hemsida, struktur eller färger.

Under analysarbetet anger Larsson (2012) att det är viktigt att notera hur stor andel svar de 

olika kategorierna har. Detta har vi gjort och dessutom anpassat resultatets disposition efter. 

Vi var även noggranna med att notera vilken respondent som stod för vilket citat. Dels för att 

kunna använda citat från olika respondenter men också för att öka studiens transparens och 

tillförlitlighet. Respondenterna har blivit angivna med slumpmässiga siffror istället för sina 

namn för att inte röja anonymiteten (Larsson, 2010, s. 72f). 

6.5 Etiska överväganden
Vid intervjuerna fanns det etiska överväganden som vi var tvungna att ta hänsyn till. En av de 

etiska aspekterna gäller så kallat informerat samtycke. Det innebär att man ska informera 

respondenterna om syftet med uppsatsen och vilka som kommer att ha tillgång till materialet 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87). Vi anser att vårt etiska förhållningssätt har varit av öppen 

karaktär då vi i intervjuerna med största möjliga mån har informerat om uppsatsens syfte och 

vilka våra intressen varit. Med största möjlig mån menar vi att vi valt att inte avslöja för 

mycket av syftet, teorier eller våra egna tankar då vi inte vill påverka respondenten innan 

intervjun är genomförd (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88). Vi har även varit noggranna med 

att poängtera frivilligheten i att delta och möjligheten att när som helst avbryta intervjun 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 87f). 

Vad gäller konfidentialitet är detta ofta en balansgång mellan att behålla anonymiteten hos 

respondenterna och att tillhandahålla information som behövs för intersubjektiv kontroll 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 88f). I denna studie behålls anonymiteten eftersom detta blivit 

överenskommet med respondenterna. Det skulle kunna vara ett problem, då kritiker menar att 

tolkningar kan göras utan att kunna bli motsagda. Vi menar dock att det faktum att denna 

studie har två forskare ökar samförståndet och den dialogiska intersubjektiviteten i 

tolkningarna (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89, 260f). 
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Som forskare ska man också överväga de konsekvenser som studien kan medföra (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 89f). Det innebär att man bör ha i åtanke att respondenten eller gruppen 

som respondenten tillhör på något sätt kan skadas av studiens konsekvenser. Denna 

undersökning medförde inga konsekvenser som skadat respondenter eller gruppen som 

respondenterna tillhör.

Det sista etiska förfarandet man bör diskutera är forskarens roll. Här ställs höga krav på 

forskarens oberoende roll, alltså studiens objektivitet. I denna studies fall finns inga 

intressenter som påverkar forskarna, vilket innebär att vi inte behövt ta hänsyn till krav eller 

åsikter från andra individer eller företag. Vi har haft en neutral inställning till respondenterna 

för att inte i för hög utsträckning anamma deras perspektiv. Resultaten ska också ha så hög 

vetenskaplig kvalitet som möjligt, vilket går hand i hand med att de är kontrollerade och 

validerade (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 90ff). Giltigheten i studien, alltså validiteten, 

diskuteras under giltighet och tillförlitlighet.

6.6 Tillförlitlighet och giltighet
Reliabilitet och validitet är begrepp som traditionellt sett relaterats mer till kvantitativ 

forskning än kvalitativ. Förespråkare av kvalitativa forskningsmetoder har menat att 

begreppen begränsar en helt fri sådan forskning. Därför har forskare i den kvalitativa 

forskningsinriktningen introducerat begrepp som tillförlitlighet och giltighet - avsedda att 

bidra till en studies sanningsvärde (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 263). Vi har därför valt att 

använda dessa begrepp i vår studie. 

6.6.1 Tillförlitlighet
När vi undersökte vår studies tillförlitlighet var det viktigt att ta situationen och deltagarnas 

inställning i beaktning (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 260). För att skapa en hög tillförlitlighet 

i studien bör vår roll som forskare ha varit fri från bias. Som tidigare nämnt är objektiviteten 

hos personer inte enbart viktig metodologisk utan även ur etiskt perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 260). För att förhålla oss objektiva i forskarrollen har vi underbyggt våra 

tolkningar med tekniker för att göra tolkningarna så vetenskapliga som möjligt. 

Tillförlitligheten och objektiviteten i en studie är beroende av hur vetenskapligt gjorda 

tolkningarna är. Dessa tekniker eller regler är:



29

Koherens - att vi som forskare är konsistenta i hur vi göra tolkningarna

Omfattning - att vi tar hänsyn till alla uppgifter, det vill säga att tolkningar inte bygger på 

ensidigt urval

Intersubjektivitet - att oberoende forskare skulle göra liknande tolkning av samma fenomen

Öppenhet - att vi som forskare är öppna för alternativa tolkningar och har en kritisk 

inställning till våra egna fördomar 

Djup - att tolkningar som är djupare och blottlägger inträngande betydelser är bättre än de 

som fokuserar på det ytliga

Kontextualitet - att ha förståelse för hur språkliga uttryck är beroende av sammanhang. Att 

skapa en balans av att se del och helhet är centralt i tolkande sammanhang (Ekström & 

Larsson, 2010, s16f).

För att öka koherensen i studien har vi under studiens gång blickat tillbaka på hur tidigare 

tolkningar gjorts och låtit detta vara vägvisande. Vad gäller omfattningen har vi varit 

noggranna med att inte bara använda citat från en respondent eller från en kategori. 

Vissa av reglerna har gynnats mer än andra av att vi är två författare. Intersubjektiviteten till 

exempel, där vi genomgående gjort separata tolkningar av samma fenomen och sedan 

återkopplat till varandra för att se till att vi tolkat det på ett samstämmigt sätt. Vi anser också 

att öppenheten i vår studie är större på grund av att vi är två forskare då vi enklare kan 

kritisera och ifrågasätta varandras fördomar. Vi påstår också att vår studie dragit fördel av att 

vi i egenskap av två forskare med olika perspektiv och reflektioner kunnat analysera och tolka 

svaren på ett djupare plan. 

Våra intervjufrågor har varit av öppen karaktär och stämningen under intervjuerna har varit 

avslappnad. Genom att respondenterna givits utrymme att yttra sig fritt och opponera sig mot 

yttranden eller tankar vi fört har sannolikheten att vi fått riktiga svar ökat. Detta kan sägas öka 

tillförlitligheten i vår studie (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 261f). 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att man som två författare av en studie kan sänka en 

studies tillförlitlighet och giltighet då det är lätt att man tolkar respondenternas svar på olika 

sätt. För att undvika detta har vi som nämnt i avsnittet om ‘tillvägagångssätt i analysen’ gjort 
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tester i båda forskarnas tolkningar och i övrigt har tolkningarna gjort tillsammans med en 

dialogisk intersubjektivitet.

6.6.2 Giltighet
Då vi vet att respondenterna vi har intervjuat ingår i den definition av generation Y som vi 

utgår från kan vi hävda att vi har intervjuat rätt personer, vilket ökar giltigheten i studien. För 

att studien ska kunna sägas ha hög giltighet är det också viktigt att respondenterna utger 

tillräcklig och relevant information. Att de utger tillräcklig information kan vi koppla till vår 

urvalsteknik, då respondenterna i studien valdes med hjälp av snöbollsteknik och i detta fall 

ställde sig positiva till att intervjuas. Det ökar sannolikheten för att tillräcklig information 

utges (Larsson, 2010, s. 63). Att svaren är relevanta kan vi härleda till att de givit oss svar på 

vår frågeställning. 

Vi har med våra åtta semistrukturella intervjuer haft ett mål och en tanke med hur de ska vara 

uppbyggda. Vi har varit noggranna med att frekvent blicka tillbaks på och diskutera vår 

frågeställning för att se att vi undersökt det vi avsett att undersöka. Det kan sägas öka arbetets 

giltighet (Ekström & Larsson, 2010, s. 14f). 

6.7 Generaliserbarhet
Generaliserbarheten är i kvalitativa intervjuer begränsad. De är inte statistiskt generaliserbara, 

vilket innebär att de inte går att generalisera utanför det egna materialet och den egna studien. 

I kvalitativa studier talar man dock istället om teoretisk generalisering, att studien efter en 

bedömning kan vara föremål för vägledning av andra undersökningar (Larsson, 2010, s. 76). 

Vår undersökning bidrar alltså inte med någon statistisk generaliserbarhet men kan fungera 

som ett underlag för framtida forskning (Larsson, 2010, s. 76).

6.8 Metodproblem
Ett problem i denna studie har varit att begränsa olika uses och gratifications. Upptäckter i 

denna studie visar oss att respondenterna sällan använder reklam för att stilla ett behov eller 

för ett användningsområde. När respondenterna berättar att de gör något med reklam är det 

vanligt att de tillfredsställer flera behov. Exempelvis hänger play hänger samman med 
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entertainment. Detta gör att det ibland blivit svårt att kartlägga vilken gratification 

användningen av reklamen syftat till att tillfredsställa. Detta är ett relativt skonsamt problem 

då det pekar oss i riktningen att de använder reklam snarare än tvärtom.

Ett annat möjligt problem i vår studie är att vi utgått från människors egna uppfattningar om 

vilken användning de haft av reklam på Facebook snarare än att direkt ha undersökt det med 

hjälp av etnografiska studier. Vi ber personer att återberätta vad de gjort istället för att själva 

kunna se världen genom respondenternas ögon (Bryman, 2008, s. 440). 

7. Resultat och analys
Vi kommer i denna del presentera de resultat som framkommit i studien. Vi presenterar först 

respondenternas generella bild av reklam och sedan resultat som gäller Facebook-reklam.

7.1 Generell reklam
Innan vi frågade respondenterna om hur de använder reklam på Facebook ansåg vi det 

relevant att veta vilken attityd och inställning de hade till reklam i allmänhet. På så sätt kunde 

vi, förutsatt att åsikterna skiljde sig anmärkningsvärt, se om det fanns skillnad i användningen 

av reklam mellan de som hade en bättre uppfattning av reklam och de som hade en sämre 

sådan.

Det är svårt att säga huruvida de intervjuade respondenterna hade en mer positiv eller negativ 

syn på reklam överlag. De flesta var ense om att reklam kunde kännas påträngande och 

irriterande. Samtidigt var de införstådda med att reklam är nödvändigt för att medier ska 

kunna finnas och drivas och för att man ska få ta del av medieinnehåll. Flera ansåg sig också 

ha användning för reklam och menade att en vardag utan reklam skulle innebära både att man 

gick miste om information och tid, vilket går i linje med O’Donohoes (1993) tidigare 

forskning. Generellt sett hade respondenterna även större tolerans till TV-reklam än till 

reklam på internet och speciellt på Facebook, vilket styrker Jordaan, Ehlers, Grove (2011) 

tidigare forskning. 

7.2 Resultat av Facebook-reklam



32

I resultatet finns många likheter i vilken användning respondenterna har av reklam då de i 

många fall angivit att de får samma typ av use och gratification. De uses och gratifications vi 

har identifierat kommer att presenteras i ordningsföljd efter hur frekvent de förekommit. 

Dessa är: mönsteruse, information, escapism, diversion, ego enhancement, entertainment, 

surveillance, peer relationship, education och en övrigtkategori med gratifications som 

förekommer mindre ofta.

Mönsteruse

I vår studie framkom oftast från respondenter att de menar att de förbiser reklam. Den 

gratificationen finns inte med i tidigare forskning och därför har vi själva givit den titeln 

“mönsteruse”. Vi valde att kalla den för mönsteruse då det i intervjuerna framgått att 

respondenter ser mönster i hur reklam ser ut och använder det för att sedan avvärja reklam. 

Respondenterna hävdar att de scrollar förbi den eller helt enkelt bara klickar bort den. Flera 

har menat att de gör det utan att reflektera eller förstå vilken innebörd och vilket budskap 

reklamen har. Respondenterna är eniga i att de främst är intresserade av facebook-inlägg från 

sina vänner; alltså privata statusuppdateringar eller bilder som de lägger ut. Vi undersökte 

detta närmare och valde att ta med detta citat:

“[...] när du scrollar i flödet på Facebook kan det vara två uppdateringar från dina vänner, sen 

kommer det reklam från något företag. Och du kan ju inte ignorera det för det ligger så tätt 

efter varandra. Det är inte så att det är samlat på ett ställe, att nu vet man att nu kommer det 

15 inlägg och det är bara reklam. Jag tror att det är det som också gör att du inte kan ignorera 

det på Facebook. Du måste titta på det för att inlägget efter kanske är från din vän. Man måste 

vara uppmärksam på ett helt annat sätt. Det går inte att sitta och ignorera det, tror 

jag.” (Respondent 2)

Respondenten angav i samtalet att hon inte gör något med reklam och väljer bort den i de 

flesta fallen. Men i citatet framgår att hon måste granska inlägget för att se om det är från 

hennes vänner eller från ett företag. Tolkningen av respondentens användning av reklam i 

detta sammanhang kan ses som en typ av reklamkunskap. Respondenterna använder alltså 

reklam för att skapa sig en förståelse av hur reklam kan komma att se ut i andra inlägg för att 



33

på så sätt kunna ta sig förbi reklamen. Den reklam respondenter ansåg vara ointressant 

användes alltså för att identifiera annan ointressant reklam. 

“[...] det kan jag verkligen titta på mycket mer än någonting som kommer sponsrat. Jag 

tänker typ: Kalle och Johan har likeat Samsungs sida, då är det bara att scrolla förbi… 

Men om det står såhär: Kalle och Johan ‘gillar’ det här klippet, då är jag mycket mer 

benägen att titta på det klippet eftersom de två likeat eller tyckt att klippet var kul.” 

(Respondent 2)

Respondenten beskriver i den första meningen att hon kan identifiera formen av ett betalat 

inlägg. Det hon väljer att scrolla förbi är betald reklam medan det andra exemplet som ges 

inte är det. I den andra typen menar hon att hon har potentiell användning av reklamen, 

möjligen i ett entertainment-syfte eller ett peer-syfte. Hon använder alltså reklam i denna 

kontext för att känna igen liknande reklam och då snabbt kunna avgöra om det finns något 

som hon har användning för eller inte. 

Information

En annan av de vanligast förekommande var kategorin information. Det handlar om att 

respondenten får information som gäller pris, produkt och tillgänglighet.

En respondent berättade om vad hon gör med reklam sett ur den rubricerade kategorin: 

“Jag kan bara bläddra förbi den för att jag tycker att det är ointressant, men av vissa 

grejer är det klart att man blir såhär ‘jaha, de har rea’ eller ‘den här produkten har 

kommit’. Men annars tror jag inte jag trycker. Jag klickar inte så mycket på reklam på 

Facebook ”.

(Respondent 7)

Här har respondenten uppmärksammat både en prisändring och att en ny produkt lanserats. 

Hon kan då, med hjälp av pris- och produktinformationen, utgå från reklamen när hon jämför 

produkter. I detta avseende använder respondenten reklamen snarlikt med respondenterna i 

O’Donohoes (1993) studie där reklam gav information om nya produkter och 

produkttillgänglighet. 



34

Just uppmärksammandet av prissänkningar var något som respondenterna kunde dra sig till 

minnes att de sett i reklam på Facebook. De talade också om att de hade användning av 

informationen. De menade inte att de nödvändigtvis alltid köpte varan direkt från reklamen, 

utan snarare att de fick kunskap om prisläget hos återförsäljare.

“Det skulle väl vara att om jag tänker såhär att ‘ja, men den här saken behöver jag’. Sen 

kommer det upp en reklam som säger ‘nu har vi 50 procent på den här produkten’. Då 

ger det mig någonting för då kan jag gå in och köpa den på 50 procent rabatt [...].”

(Respondent 6)

Respondent 6 och respondent 7 har liknande användning av information som gratification. 

Prisinformationen är något respondenten har användning för och respondent 6 beskriver själv 

att hon baserat på informationen direkt kan göra ett köp.

Escapism

En av de gratifications som respondenterna signalerade var escapism. Denna kan ledas 

tillbaka till den tidigare forskningen (O’Donohoes, 1993). När vi pratade med respondenterna 

om reklam på Facebook kunde de dra sig till minnes resor, vilket tillät dem att drömma sig 

iväg. Hos en av respondenterna tog sig tematiseringen escapism uttryck på detta sätt: “Ah, när 

det ser så nice ut att ligga vid en pool så kan det få en att bara känna ‘ja, jäklar vad nice det 

skulle vara att resa’ (Respondent 3). En annan person angav: “ Om det står ‘vinn en resa till 

New York’. Ja, men det vore ju kul. Att åka till New York, och shoppa..” (Respondent 8).

Flera respondenter har berättat att de tillfredsställs av reklam som får dem att för en kort stund 

‘fly verkligheten’. Vårt resultat om vad individer i generation Y gör med reklam på Facebook 

visar på att respondenter drömmer sig bort med hjälp av reklam.

Diversion

Vanligt bland respondenterna var också att titta på reklamen för att man hade tråkigt. 

Respondenter använde Facebook som ett slags tidsfördriv och menade att viss reklam kunde 

innebära en distraktion och göra stunden mindre tråkig. Även i detta avseende liknar 

resultaten O’Donohoes (1993), där reklam kunde ge avbrott från det alldagliga. Den typ av 
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tillfredsställelse som respondenterna beskriver att de kunde få av reklamen kan tematiseras 

som diversion. En av respondenterna beskriver det såhär: 

“Jag vet inte, det kan vara någon slags intressant eller uppseendeväckande rubrik eller 

någon inledning som säger något väldigt uppseendeväckande eller kontroversiellt så 

man blir nyfiken. Då tänker man ‘oj vad är det här?’ Eller så blir man upprörd och 

tänker “vad är det här egentligen, är det verkligen okej?” Det finns ju flera olika sätt att 

vara uppseendeväckande”.

(Respondent 2)

Detta ansåg flera respondenter var något som fick dem att göra något med reklamen. En 

respondent svarar på vad denne söker i reklam eller vad denne stannar vid och interagerar 

med i reklamen: “Provokativ reklam... Alltså om det är någonting provokativt så vill jag se 

vad det är för något som gör den provokativ” (Respondent 2). Respondenterna menar att det 

uppseendeväckande är något som bryter av det vanliga. 

En annan respondent menar också att distraktionen hänger samman med om de har någon 

motivation eller ett mål med Facebook-användningen. Respondenten menar att ett mål med 

Facebook-användningen gör respondenten mindre benägen att “sväva iväg” och klicka på 

saker som denne inte hade för avsikt att göra. 

“[...] om jag bara förströelsetittar, då kan jag ju titta på andra grejer. Då blir det mer att 

man scrollar runt lite, trycker vidare och då så tittar man nog på mer [...] (-Tittar på vad 

då? frågar intervjuaren) Ja.. men reklamer och sånt, jippon. Det gör jag nog när jag inte 

har så mycket att göra.”

(Respondent 6)

Detta resultat liknar det som O’Donohoe (1993) fann i sin studie, där reklam användes för att 

skapa ‘diversion’ i vardagen, till exempel genom att läsa reklamannonser på bussen. 

Respondenterna i denna studie använder reklam för att bryta upp Facebook-flödet med något 

som är ovanligt.
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Det fanns även andra likheter vad gäller diversion-gratifications. I både vår och O’Donohoes 

(1993) studie angav respondenter att reklam kunde sticka ut för att den ansågs vara dålig.

Ego enhanchement

Mer tematisering vi kunde kartlägga i svaren var hur respondenter ansåg att de “såg igenom 

reklamen”. De menar alltså att de förstår vad reklam är, att det finns en avsändare, ett budskap 

och ett syfte. Det respondenterna gör med reklamen är att de tolkar och förstår reklamen, 

vilket kan ge personlig tillfredsställelse i form av att ha kunskap om reklamer. Det här är även 

sammanbundet med att respondenters bedömning av reklam bidrar till att skapa en självbild. 

Precis som i O’Donohoes (1993) studie var respondenter i vår studie benägna att överlag 

bedöma reklam. Detta pekar på tillfredsställelsen som finns i att själv sortera bra och dålig 

reklam för att på så sätt forma sig en typ av omvärldsförståelse. 

“Allmänt tänker jag att det känns som att det är väldigt mycket som kommer som man 

kan se som reklam. Från början då var det ingen reklam och jag tänker ofta på det just 

när det kommer sponsrad reklam, som det här, nu ‘föreslaget inlägg’ *respondenten 

pekar i feedet på ett föreslaget inlägg*. Om det är något intressant då tänker man ‘jaha’. 

Men sen förstår man att det är en annons och då tänker man ‘det kan jag ju inte gå in 

på’. 

(Respondent 8)

Det finns intressen och behov som respondenten följer som hon vill tillfredsställa, men hon 

upptäcker att det är Facebook-reklam och sorterar det som något icke-intressant. Hon förstår 

reklamen och syftet. I O’Donohoes studie (1993) såg några respondenter det som en 

grundläggande egenskap att kunna tolka och förstå reklam. I vår studie såg en respondent 

värdet i att förstå reklam: 

“Ja, jag stör mig på reklam som säger ‘du ska äta den här frukten’ eller ‘den är jättebra’ 

och sen är det bara lurendrejeri. Eller att den säger ‘gå ner 15 kg med den här 

produkten’. Sådan reklam är typ bara påhitt”.

(Respondent 7)
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Det hon gör är att förstå och tolka reklamen (i detta fall handlar det om någon falskhet i en 

produkt). Hon ser igenom den falskhet hon menar att reklamen har och det ger henne en bild 

av vad lurendrejeri är. Med det menar vi att falskheten i reklamen ger henne 

omvärldsförståelse för hur reklam exempelvis kan luras. När vi bryter ner det förstår vi hur 

hon ser igenom reklamen som det tidigare beskrivs utifrån O’Donohoe (1993).

Entertainment

En annan förekommande tematisering i Facebook-reklam var entertainment. Respondenterna 

menar att de blir intresserade och anser bra reklam vara när det finns ett element av 

underhållning i reklamen. När respondenterna pratade om rolig reklam var det vanligt att de 

nämnde Icas reklamer som exempel, och att de sett dessa reklamer på TV och via klipp på 

Facebook. De ansåg att serieformatet var en stor del i att Ica-reklamerna var roliga - det vill 

säga att man följer en serie eller berättelse. Underhållningen kunde också ta sig uttryck i en 

slags “feel good”-känsla. Detta resultat ges stöd av den tidigare forskningen då respondenter i 

O’Donohoes (1993) studie också ansåg att reklam som följde i en serie ofta gav en form av 

underhållning för tittaren. En respondent berättar om underhållning i Facebook-reklam: 

“[...] Till exempel reklam för Old spice, dom är roliga. Och sen minns jag ett flygbolag 

som delade ut julklappar till alla som reste vid jul och de visade hur de gjorde. Det var 

en fin känsla [...]”.

(Respondent 3)

Respondenten förklarar själv det utbyte som sker i behov och tillfredsställelse och hur 

Facebook-reklamen den gången tog sig uttryck i en underhållande känsla som respondenten 

beskriver. På så sätt använder han själv reklamen för att få den känslan. Den tolkning vi gör 

här får stöd av O’Donohoes studie, där det framgår att underhållningselementet i reklam av 

respondenter ses som en slags återbetalning för att reklamen avbryter det man håller på med.

En annan respondent svarade på frågan: finns det reklam på Facebook som har givit dig någon 

form av tillfredsställelse? “Ja det är klart, det finns ju flera reklamannonser som är roliga och 

har humor i sig, så är det absolut. En bra reklamfilm som är rolig ger ju glädje, så är det 

ju” (Respondent 2). Även här menar denna respondent liksom respondent 3 att reklam kan ge 

glädje eller underhållning som en form av tillfredsställelse. 
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O’Donohoes studie fokuserade främst på TV-reklam och i jämförelse med vår studie är 

respondenternas uppfattningar om entertainment-gratification annorlunda. Några av de 

respondenter vi intervjuade berättade förvisso att de kunde känna underhållning av reklam. 

Generellt sett fick dock de tv-tittande respondenterna i O’Donohoes studie ett större utbyte av 

underhållningselementet än respondenterna i vår studie, där reklamen i huvudsak sågs som 

störande.

Några av de respondenter vi intervjuat, där entertainment-gratification har förekommit, har 

visat sig mer benägna att klicka och aktivera sig när de stöter på reklam som de tror eller 

anser kan ge dem någon form av underhållning.  

Surveillance

Vi kan i resultaten också urskönja att respondenterna använder reklamen som information i ett 

övervakningssyfte. I samtal med respondenterna framkom att om man skulle ta bort all reklam 

skulle det av respondenter upplevas negativt. De menade att även om de inte tycker om 

reklam har de användning för den i ett surveillance-syfte. 

“[...] det är som det här med ‘O, helga natt’ (intervjuares anmärkning - ett event 

anordnat av Örebro stad) som skulle vara i söndags. Då såg jag att ‘ja, okej, det är nu på 

söndag’. Det hade jag aldrig fått reda på annars och det är samma sak med alla event. 

Det tycker jag också är bra. Det är saker jag inte tar reda på själv och då blir jag 

tacksam när den informationen kommer till mig. Då har jag ändå valet ‘åh, vill jag gå 

eller inte?’. På det sättet är det bra [...].”

(Respondent 2)

Några respondenter berättade att de ansåg att de hade användning av reklam i form av events 

på Facebook. Det upplevdes hålla respondenterna uppdaterade om vad som hände i närheten 

och också ge fingervisning om exempelvis vilken nattklubb som var populärast den kvällen. 

En annan respondent ser också hur reklam kan vara användbart för henne i temat 

‘surveillance’:
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“[...] ibland kan det vara så att jag varit inne på Nelly och så har jag klickat på någon 

klänning. Då kan den komma upp på Facebook-sidan har jag sett, i högerspalten. Eller 

alltså att man har varit inne på en sida som kommer den med tips på att jag kan köpa 

andra grejer, och visst det är väl bra [...]”

(Respondent 7)

Det respondenten förklarar är att hon använder reklamen till att se vad som mer finns. Hon får 

vad hon beskriver som tips på vad som mer kan vara snyggt och passande för henne. Detta är 

också ett sätt att använda reklam som en slags omvärldsbevakning, där man håller sig 

uppdaterad om vad som händer och är aktuellt inom ett område, till exempel mode.

En tredje respondent beskriver hur hon använder reklam:

“Men sen tänker jag också att det ger en kunskap om vad som är hett. Eller att man vet 

att det blivit mer användbart att ha kunskaper om det senaste reklamklippet. Det är sånt 

som folk pratar om. Så den typen av kunskap ger det ju.”

(Respondent 1)

Här är det intressant att hon dels beskriver hur reklamen är användbar i ett surveillance-syfte 

och dels hur reklam i sig är något att bevaka. Hon beskriver också hur den kunskap som går 

att diskutera med andra. Hon har även användning av den i ett peer-syfte, nästa kategori. 

O’Donohoes (1993) studie har stora likheter med vårt resultat vad gäller surveillance-

kategorin.  En respondent i O’Donohoes studie beskriver hur reklam nästan blir som ett 

intresse, precis som att folk intresserar sig för sport. Reklam blir något respondenten bevakar 

för att hålla koll på vad som är nytt inom exempelvis mode eller hälsa. Reklams utformning 

och utveckling blir också föremål för samtal och intresse och kan tänkas vara en del av 

respondentens kultur.

Peer relationship

En annan användning som respondenterna hade av reklam är ‘peer relationship’. Det innebär 

att man anförskaffar sig information i syfte att använda den i sociala sammanhang. Ett 

exempel en respondent ger är:
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“[...] Ibland kan det fortfarande vara någonting som drar uppmärksamhet och då kanske 

jag läser vad det står på överskriften eller vad det nu är, men sen gör jag inget mer. Jag 

klickar inte in på det om det inte står typ  ‘ja men dom här tio personerna som jag 

känner har ‘gillat’ det här’. Då kanske jag kollar vad det är. Alltså för att jag själv tycker 

det är intressant också. Men när det är nått som bara är sponsrat då gör jag ju inte det.” 

(Respondent 8)

Respondenten kan alltså titta på reklamen för att hennes vänner har tittat på den och sedan 

använda den som en gemensam grund - något att prata om. Några respondenter har berättat att 

sannolikheten att de ska tycka något är intressant och sedan klicka på en reklam ökar om en 

vän har ‘gillat’ något eller finner något intressant. Något som också är intressant i detta 

resultat är den indirekta digitala kommunikation mellan respondenterna som sker på sociala 

nätverk istället för muntlig kontakt. När en person ‘likeat’ något är det ett sätt för personen att 

visa och berätta för sina vänner vad den anser vara intressant eller roligt. Denna indirekta 

kommunikation kan hjälpa relationer att byggas och stärkas genom att respondenter förstår 

och ta del av vad andra ‘gillar’.

I ett annat citat från en intervju ser vi på liknande sätt hur en av respondenterna använder 

reklam för att stärka sin relation med sin vän. 

“En reklam som synts på TV och på Facebook är den här hästen som jag pratade om. 

Han travhästen. Då är det ett internskämt mellan mig och xxxxx (Intervjuares 

anmärkning - respondentens vän som vi valt att ej namnge).” 

(Respondent 8)

Hon beskriver sedan hur hon ‘taggar’ sin vän i inlägget för att han ska kunna se det. Genom 

att gör detta kan respondenten och hennes vän samlas i något som de båda tycker är roligt. 

Denna kommunikation ger en möjlighet att stärka eller bygga upp deras relation.

Med denna ordlösa kommunikation som ofta sker på det digitala sociala nätverket Facebook 

kan vi dra paralleller till O’Donohoes (1993) forskning. Där använde respondenterna reklam 

när de träffades genom att exempelvis diskutera den och kanske gemensamt klaga över 
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reklam i halvtidspaus under en fotbollsmatch. I denna studie menar respondenterna också att 

de interagerar med sina vänner genom reklam, men istället för att använda reklamen som ett 

samtalsämne när man träffas så använder de funktioner i Facebook för att direkt visa vad de 

tycker är kul eller viktigt.

Education

Precis som i O’Donohoes (1993) forskning framkommer att ett fåtal respondenter använder 

reklam i ett allmänbildningssyfte. Kunskapsaspekten tillfredsställde respondenter just på 

grund av det informativa utbytet de fick. Det gällde inte information om produkt, pris eller 

tillgänglighet, utan snarare kunskap och information kring ett ämne eller exempelvis ett 

problem i världen. 

“Ett exempel på sånt kanske är nån ny reklamfilm om ebola i Afrika där man ser barn 

och vuxna och alla dör i en fruktansvärd sjukdom. Det kan jag sprida vidare för det är 

ändå viktigt och berör mig på något sätt”

(Respondent 4)

Det respondenten också säger är att det är viktigt att uppmärksamma kunskap om sjukdomen 

och att hon själv är beredd att bidra till spridningen av just den kunskapen.

“[...] Men jag tänker när ett företag vill uppmärksamma ett problem som verkligen är ett 

problem så kanske man kopplar det till att de vill göra goodwill. Då är det ju bra att de 

tar upp det här med ebola eller fattigdom, att man får upp det. ‘Nu ska vi skänka pengar 

till det här hjälp oss’ [...].”

(Respondent 8)

En annan respondent svarar på ett liknande sätt. Hon menar att det är viktigt att 

uppmärksamma problem i världen. Respondenten får en ökad kunskap om vad hon kan göra 

för att hjälpa till i en situation. Båda dessa respondenter medger alltså att det är viktigt att öka 

kunskapen om problem i världen och de har användning för den reklam som bär dessa viktiga 

budskap. Denna sorts problem, som är mer globala, var de som framkom i vår studie. Dessa 

framkom också i O’Donohoes (1993), men där menade respondenterna att det fanns flera sätt 

att få kunskap av reklam.



42

7.3 Övriga uses och gratifications som förekommer
Några svar gav oss också förståelse för fler användningsområden av reklam. Ett av dessa 

användningsområden var att reklam på Facebook kunde tillfredsställa ett behov av att snabbt 

söka upp ett erbjudande eller “följa en reklam”, det vill säga klicka på den. Respondenten 

menade alltså att det var hur lättillgänglig reklamen var som kunde vara avgörande i hur 

användbar reklamen kunde vara.

“Ja, dels att det är lätt att bara direkt klicka, men också att du vet att om du klickar där 

så kommer du förmodligen direkt till den här kampanjen på deras hemsida, medan om 

du ser det på TV eller läser det någonstans, ja men då får man själv gå in på hemsidan 

och söka upp det. Det blir lättare att integrera med kunden via internet”

(Respondent 3)

Han säger alltså att han gynnas av reklamens navigerbara funktion, att den leder direkt till en 

informationskälla utan att han behöver söka upp informationen själv. Det respondenten 

beskriver är ett behov skapat av teknik. Respondenten ges i detta fall tillfredsställelse i form 

av navigability, lättillgänglighet (Sundar och Limperos, 2013). En annan typ av teknisk 

tillfredsställelse som reklam på Facebook kunde ge var tillfredsställelse i form modalitet. 

Detta är en gratification som omfattar ljud, bild och text. En respondent menar att hon 

använder modalitet för att avgöra om reklamen är “tillförlitlig”. “Jag tror ändå att det måste se 

bra ut. Om det ser B ut vågar man ju inte trycka på den utan då tänker man ‘vadå är det här 

något virus eller?’” (Respondent 7).

Med “B” menar respondenten att upplevelsen av reklamen är negativ. Respondenten skapade 

samförståelse med författarna av uppsatsen och förklarade att “b” betyder dåligt och 

oprofessionellt”. För att avgöra om reklamen är pålitlig eller inte använder hon alltså 

modaliteter i reklamens utseende. Reklam som för respondenten då är uppenbart “b” kan 

användas för att känna igen liknande reklam i framtiden. Respondenten beskriver vidare hur 

modalitet även påverkar reklam som beskrivs som bra. Detta är ett av Sundar och Limperos 

(2013) sätt att applicera uses and gratifications i nya medier.

Vid frågan “vad gör du med reklam på Facebook?”, fick vi av en respondent det här svaret:
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“Det är nog varierande. Ibland kan det vara bara att det slinker förbi mig. Jag tänker 

knappt på att jag sett det. Medan ibland kan det vara att man bara stannar upp och 

tänker efter. Typ ‘ah vad menar de med det här’. Eller ‘ah det där var smart’. Eller ‘ah 

jag håller med…’ Det beror nog mycket på vad det är för typ av reklam och hur bra eller 

dåligt jag uppfattar den.”

(Respondent 3)

Här har respondenten flera användningar av reklam. Dels tidigare nämnda ego enhancement. I 

citatet antyder han att reklamen har gjort en typ av påstående eller bär en viss värdering. I 

detta fall kan respondenten använda värderingarna i reklamen för att antingen ändra sin 

värdering eller stärka den. Den typen av användning av reklam återfinns även i O’Donohoes 

(1993) typologisering och kallas för ‘reinforcement of attitudes and values’.

Vi har tidigare nämnt vad vi i denna studie definierar som reklam på Facebook. En stor del av 

denna reklam är placerad på olika platser på Facebook, till exempel i själva nyhetsflödet eller 

i en sidobanner. I vårt resultat kan vi se att placeringen av reklamen påverkar respondenternas 

användning av den. Reklam som var placerad i sidobannern var sådant respondenterna angav 

var beroende av deras tidigare sökningar (exempelvis renderade en respondents google-

sökning på skor i att reklam i sidobannern var från skoföretag) och användes oftare i ett 

informationssyfte. Några respondenter menade dock att den reklam som var placerad där var 

den reklam som var lättast att ignorera eftersom den inte sammanstötte med det personliga 

flödet. Reklam som var placerad i det personliga flödet upplevdes av respondenterna mer 

amatörmässig. Reklamens placering på Facebook avgjorde i många fall vad man gjorde med 

reklamen. Den reklam som återfanns i flödet var också den reklam som respondenter till störst 

del tillämpade mönsteruse på.

Studien konkluderar att individer i generation Y har användning av Facebook-reklam och att 

de använder den för att stilla specifika behov och för att få tillfredsställelse. Det går också att 

konstatera att individer i generationen har en negativ inställning till reklam men att samtal om 

reklam minskar den negativa attityden. Främst använder de reklam för att få kunskap om hur 

reklam kan se ut, för att de i framtiden när de stöter på reklam lättare ska kunna identifiera 
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den som just reklam. De använder också reklam för att tillfredsställa behov som humor/glädje 

(entertainment), ökad omvärldsförståelse (ego enchancement), pris-, produkt- och 

konkurrensinformation (information) och att hålla koll på trender och vad som anses vara 

modernt (surveillance). Studien visar också att det är möjligt att applicera teorin uses and 

gratifications på nya medier i för att ta reda på vilken användning och tillfredsställelse 

individer får av ny teknik. Vi kan också dra slutsatsen att oavsett om en respondent varit mer 

eller mindre negativ till reklam har denne använt reklam om man utgår från vår studies 

tolkningar. 

8. Diskussion
I det här avsnittet diskuterar vi vårt resultat och knyter an våra egna tankar till uppsatsen. Vi 

kommer att försöka koppla ihop och se på våra tankar och reflektioner ur ett större, mer 

samhällsomgripande perspektiv.

När vi pratade med respondenterna påstod flera av dem att de hade olika inställning till 

reklam beroende på vilken placering och utformning den hade. Redan innan de besökte 

Facebook hade de en skeptisk inställning till reklam som var placerad i nyhetsflödet. För att 

använda ett begrepp som respondenterna själva använde, ‘störde’ den reklamen dem när de 

skulle scrolla igenom flödet. Vi uppfattar det som att respondenterna ser nyhetsflödet som en 

form av privat sfär där de bara vill se information de själva valt, vilket kan härledas tillbaks 

till generationens egenskaper integrity och customization (Dodd & Campbell, 2011). Vi påstår 

att detta kan vara orsaken till att de har ett behov av att känna igen reklam och att de har 

använt sig av den mönstergratification som vi tagit fram. En annan tanke kring denna privata 

sfär är att respondenterna menade att det på grund av reklamens utformning kunde vara svårt 

att urskilja vad som var reklam. Reklamen liknade andra inlägg och uppfattades först inte som 

reklam. Vi anser att detta kan vara en av anledningarna till att man också behöver mönsteruse 

och att man har en negativ inställning till reklam. Reklamen försöker snarare lura till sig 

användarna genom att likna privata inlägg eller nyhetsartiklar än att ha en utformning som gör 

att man direkt känner igen att det är reklam. 
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I resultatet är det utmärkande att nästan alla respondenter i studien sagt att de dels har en 

relativt negativ inställning till reklam på Facebook och dels att de inte gör något med reklam 

på Facebook, att de i största möjliga mån undviker den. När vi däremot pratade med 

respondenterna om reklam på Facebook i en mer fri diskussion efter att vi stängt av 

inspelningsapparaturen insåg de flesta respondenterna att de använder sig av och påverkas 

betydligt mer av reklam än de tidigare trott. Vi påstår att den växande kunskapen om ämnet 

och möjligheten att själv reflektera över och uttrycka sig om vad man gör med reklam gjorde 

att respondenter i slutskedet av intervjuerna hade en mer positiv bild av reklam och att de fått 

en tydligare bild av vad de faktiskt kan göra och gör med reklam.

Hur kommer det sig då att dels respondenterna i denna studie och även studier från tidigare 

forskning visar att generation Y och delvis andra generationer har en negativ inställning till 

reklam när vi har så stor användning för den? Delvis tror vi att en orsak är att personer inte 

aktivt reflekterar över vilken användning de har av reklam. En annan orsak kan också vara att 

reklam är något som generellt sett ses som någonting negativt. Individer väljer att bortse från 

de positiva aspekterna av reklam och fokuserar på de dåliga. Vad reklam bidrar till har nog 

inte alla kännedom om heller. Det är förmodligen få som funderar över hur mycket en upplaga 

av DN skulle kosta om det inte fanns någon reklam i den, eller vilket pris det skulle vara på 

att ha kanaler som 3:an eller 5:an om kanalerna inte innehöll reklamavbrott.

Samtalen med personerna har givit oss förståelse om hur reklam är något som blivit en del i 

många människors kultur. Idag finns reklam i princip överallt och vi handskas med den på 

olika sätt. Vi finner nya användningar för den även när vi vill ignorera den.

I denna studie har det också framkommit att respondenterna beskriver sitt Facebook-

användande som ritualized, det vill säga mindre aktivt. Respondenterna anger att de inte har 

något specifikt syfte när de besöker Facebook. Förslag på framtida forskning skulle vara att 

undersöka vad generation y gör med reklam i ett medium där de kan tänkas ha ett mer 

målinriktat användande, som exempelvis på en nyhetssajt.

I förhållande till tidigare forskning har vi funnit intressanta aspekter i vissa egenskaper som 

generation Y besitter, till exempel freedom och customization. Flera respondenter berättade 
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att de var negativa till reklam i nyhetsflödet på Facebook. De upplevde det som att den 

tvingade sig på dem då reklamen hamnade mellan det de egentligen ville titta på. Reklam i 

sidobannern var mer uppskattad då den gav respondenter möjlighet att själva välja att använda 

den. Freedom-aspekten är också intressant då respondenterna ansåg att reklam som kan tyckas 

mer påtvingad, till exempel TV-reklam, var mer uppskattad än reklam på Facebook. I 

resultaten framkom att respondenter ansåg TV-reklam vara enklare att avvärja än facebook-

reklam, vilket gjorde oss förvirrade. Våra tankegångar kretsade kring att reklam som inte 

tvingas på individer kan tyckas vara lättare att stöta bort. Vår studies resultat visar dock att 

respondenter anser att till exempel TV-reklam bistår med mer frihet än facebook-reklam. Med 

den kunskapen ges vi större förståelse av hur motivation, aktivitet och delaktighet spelar roll. 

Det är inte enbart motivationen som är avgörande i situationen. I båda situationerna kan 

motivationen vara låg, men aktiviteten är högre när vi använder internet eller facebook 

eftersom det kräver dels att vi aktivt tittar, som med TV, och dels att vi använder vår hand/

fingrar för att navigera oss vidare och klicka på det som är av intresse. Vi har alltså en högre 

aktivitet vid internetanvändning, vilket vi anser påverkar det faktum att respondenterna 

upplever reklam på Facebook som mer störande. Vi kan också fråga oss varför reklampausen i 

TV-tittande stör tittarna mindre. Som studiens resultat visar och påpekar att man aktivt 

avvärjar facebook-reklam. I tv-reklam däremot kan tittaren gå iväg och veta att det kommer 

att vara reklam i ett antal minuter till.

I tidigare forskning nämnde vi åtta egenskaper som generation y värdesätter. Vi anser att 

några av de egenskaperna var intressanta att ta upp i relation till vårt resultat. Vad gäller 

customization och integrity finns ett tydligt samband med reklam på facebook, ett socialt 

medie som skräddarsys efter användaren. Samtidigt som respondenter uppskattade viss 

reklam för produkter som de ansåg intressanta kunde det slå fel. Flera respondenter menade 

att de kände ett visst obehag då företag hade så stor kännedom om deras intressen och 

aktivitet. Generation Y medger sig ha mer användning och mer uppskattning för 

customization, men när den yttrar sig i form av reklam blir respondenterna i denna studie 

tveksamma. De blir misstänksamma och ogillar hur företag lyckas tillskansa sig kunskap om 

deras nätmönster och personliga information. Kopplar vi sedan customization till integrity blir 
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respondenterna mer komplexa att anpassa sig till. Att önska skräddarsytt innehåll men 

samtidigt inte lämna ut information om sig själv är svårt.

Vi har även diskuterat att det finns en möjlighet att företag utgår från det som teorin om uses 

and gratifications säger - nämligen att individer måste få något i utbyte av att använda reklam. 

Det är inte otänkbart att föreställa sig att företag anpassar sig till relevant forskning inom den 

bransch man verkar. Därför kan man föreställa sig att reklamen ser annorlunda ut idag jämfört 

med när teorier som “the hypodermic needle” var utbredda. Användandet av UGC har under 

de senaste åren blivit allt mer utbrett. Tanken om att generation Y har användning av reklam 

och att de vill använda den kan tänkas påverka hur reklam produceras i större utsträckning i 

framtiden. 

Det vi vill poängtera är alltså att även om individen idag oftast anses vara den som gör något 

med reklam och inte tvärtom, så är företagen inte helt maktlösa. Det är viktigt att komma ihåg 

att vända på tankebanorna och se det ur motsatt perspektiv ibland - reklam produceras av 

människor som vet vad människor vill ha och vad som påverkar dem. En del i detta har även 

blivit den mer geografiskt riktade reklamen. Företag i till exempel Örebro kan avgränsa sitt 

område och välja att på Facebook endast göra reklam avsedd för människor som befinner sig 

inom ett visst område. Men att göra riktad reklam eller reklam som är anpassad till att 

tillfredsställa behov hos publiken leder inte till att människor använder reklamen. Vår studie 

stärker att okända företag tillfredsställer färre gratifications hos en specifik individ än ett 

företag som individen har en relation till. Det okända företaget ger en större misstro och det 

kända ger gratifications i form av exempelvis familiarity.

Vi blickar tillbaka på megafonen, den numera nästintill antika ikonen som tidigare 

symboliserat kommunikationen i världen. Under megafonens glansdagar var syftet för företag 

att ropa ut sitt meddelande högst av alla för att höras. I dagens samhälle kan vi börja fundera 

på om megafonen bytt ägare. Idag är det publiken som är skapare och medskapare av 

majoriteten av innehållet på internet. Det är viktigare för företag att lyssna och förstå vad vi 

vill och vilka våra intressen är.



48

Sammanfattning
Studien är kvalitativ och handlar om vad individer i generation Y, en generation uppvuxen 

med internet som sitt primära kommunikationsmedel, gör med reklam på det sociala nätverket 

Facebook. Författarna utgår från teorin om uses and gratification, där tanken om en aktiv 

publik är central. Att publiken använder media för att tillfredsställa individuella behov är 

också en del av teorins kärna. Tidigare forskning i ämnet har bland annat berört generation Y:s 

beteendemönster, attityder, egenskaper och preferenser. Den har även visat hur uses and 

gratifications kan tillämpas på dels nya medier och dels reklam. Tidigare forskning har givit 

författarna en utökad kunskap om generationen och möjligheten att tillämpa teorin, vilket 

sedan författarna försökt tillämpa i studien. Semistrukturella intervjuer med åtta respondenter 

gjordes för att få svar på studiens frågeställningar ’Vad gör individer i generation Y med 

reklam och framförallt reklam på Facebook?’ och ’vad gör individer i generation Y med 

reklam på facebook för att tillfredsställa specifika behov (gratifications)?’. En stor del av 

tidigare forskning i ämnet har gjorts med hjälp av kvantitativa metoder, varför denna studie 

skiljer sig från andra. I resultatet visas på flera olika sätt vilken användning och vilka 

tillfredsställelser reklam på Facebook kunde ge respondenterna. Vanligast var att respondenter 

använde reklam i ett informationssyfte för att anförskaffa sig information om en viss produkt. 

Det var även vanligt att man fick användning av den gratification som kallas ‘escapism’ och 

som ger användaren möjlighet att fly vardagen. Respondenter hade också användning av 

‘diversion’, en gratification i vilken respondentens uppmärksamhet fångas på grund av att 

reklamen urskiljer sig och eller fungerar som en sorts tidsfördriv. Resultatet visar att faktorer 

och egenskaper som tas upp i teori och tidigare forskning går att applicera även på individer i 

generation Y:s reklamanvändning på Facebook. Det mest utmärkande resultatet i studien var 

att författarna fann en ny gratification som de valt att kalla ‘mönsteruse’. Diskussionen 

mynnar ut i tankar om att den nya ‘mönsterusen’ används som en mall för att kunna 

identifiera och sortera reklam. Egenskaper som generation Y enligt tidigare forskning besitter 

diskuteras i förhållande till deras användning av reklam och författarna menar bland annat att 

egenskaperna blir motsägelsefulla i förhållande till generationens önskningar och behov. 

Studien nämner att ett förslag till framtida forskning skulle kunna vara att undersöka vilka 

uses och gratifications generation Y får av att använda Facebook. 
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Bilaga 1

Begreppslista

Gilla/like - En funktion i Facebook som avser att visa andra användare vad man stödjer eller 

tycker om.

Newsfeed/nyhetsflöde/flödet/feedet - Det flöde där alla inlägg samlas, både sponsrade, 

föreslagna och vänners.	


Tagga - ett Facebook-verktyg som tillåter användare att skicka notifieringar om inlägg till 

vänner. Kan användas för att man vill att någon ska uppmärksamma något. 

Scrolla - att bläddra ner i nyhetsflödet 
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Inlägg/statusuppdatering - information från en person eller en sida som hamnar i 

nyhetsflödet

Sponsrat - när någon har betalat för att ett inlägg eller en sida ska synas, även om man inte 

har gillat användaren det kommer från

Föreslaget inlägg - Ett betalt inlägg men från företag vars sidor någon av dina vänner ‘gillar’

Event - information om ett event i digital form. 

Bilaga 2

Intervjuguide - Facebookreklam
Vi gör en studie inom medie- och kommunikationsvetenskap där vi 
intresserar Facebookreklam och generation Y. Generation Y är alltså den 
generation som är mellan ca xx-xx år och har vuxit upp med internet. Vi 
undersöker vad denna generation gör med reklam på Facebook.

Frågor
Bakgrundsinformation
Namn, ålder, kön, sysselsättning

Reklam
• Vad är reklam för dig?
• Hur ser din uppfattning av reklam ut?
• Varför tror du att du ser på reklam på det här sättet?
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• Vad gör du när du stöter på reklam? (Med stöter på menar vi att man 
till exempel ser en annons eller reklamfilm)

• Varför tror du att du gör så?

• Hur tror du att andras syn på reklam ser ut? 
• Tror du att din syn på reklam är förhållandevis lik andra i din 

generations syn på reklam?

Vad är reklam på facebook?
Nu ska vi gå in på reklam på Facebook eftersom det är det vi vill undersöka i 
vår studie. Men innan vi börjar med den här delen av intervjun vill vi berätta 
lite om vad vi definierar som reklam på Facebook. På så sätt får vi en 
gemensam förståelse för vad det i den här studien är och minskar risken för 
missförstånd. Dessutom får du en bättre förståelse om vad vi pratar om när 
vi nämner reklam på Facebook. Reklam på Facebook kan vara: små annonser 
i form av rutor i högerspalten eller sponsrade inlägg från företag eller 
organisationer som finns i “news feed”. Det kan också vara reklamvideos och 
reklambilder som delats av privatpersoner eller andra sidor tillexempel 
“Världens mest sedda reklamfilm” som delats av en av dina vänner. Ett annat 
exempel på Facebook-reklam kan vara när en nattklubb köper annonsplats 
på Facebook för att marknadsföra ett event. Det kan vara att en sida som 
många av dina vänner gillar dyker upp i ditt ‘news feed’ osv. 

• Vad tycker du of Facebook? 
(Med detta menar vi vilken erfarenhet, vilka attityder du har till Facebook)

• Hur ofta använder du Facebook?

• Berätta om vad du gör när du använder Facebook? 
(Du får gärna ge exempel på vad du tittar på)

• Vad tror du det är det som får dig att använda facebook?
• Har du utveckla dina tankar om målet med användningen?
• Har du några förväntningar på Facebook vad gäller vad du vill uppleva? 

(Med det menar vi om du känner att du vill exempelvis uppleva gemenskap 
och humor)

• Kan du berätta om din syn på reklam på Facebook? 
(Med detta menar vi hur tänker om reklam på Facebook, din generella åsikt 
och din erfarenhet av det)

• Vilken inställning har du till reklam på Facebook?
• Vad är bra och vad är dåligt med reklam på facebook? Gör det skillnad 

i din användning?
• Om du jämför med reklam generellt sett, som vi diskuterade tidigare, 

hur tycker du att Facebooks reklam står sig i relation till reklam i andra 
kanaler? Gör det skillnad i vad du gör med informationen?

• Hur kommer det sig tror du?
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• Vad gör du med reklam på Facebook? 
(Med det menar vi hur du agerar eller inte agerar när du ser reklamen, men 
också vad du tänker när du ser reklamen)

• Har du haft någon användning av reklam på Facebook? 
(Med det menar vi om du känt nytta av den; till exempel om du finner 
underhållning eller information i denna)

• Kan du minnas någon speciell reklam du haft ett större utbyte av än 
någon annan på Facebook?

• Varför tror du att det var så?
• Varför tror du att du gör så?

Har du lärt dig att använda Facebook på ett annat sätt i takt med att 
reklamen har ökat i kanalen?

Respondentens tillägg
Har du några tankar eller något som du vill tillägga?

Tankar efter intervjun


