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Abstract 
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Title: Unclear, clear or implied? – A qualitative research about 

 customer expectations of advertising and direct advertising on 

 social media 
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Background: Customers are mainly exposed to advertising and direct 

 advertising on social media. Except the “normal advertising” on 

 social media, there is a new form of direct advertising. Because 

 companies have a greater access to customer information, they 

 can easier aim their advertising and by doing so reach customer 

 satisfaction. It is important for companies to have 

 knowledge about the customers’ expectations to reach customer 

 satisfaction. There are three types of customer expectations and 

 knowing which type of expectations the customers have is 

 important for companies to build long lasting relationships with 

 their customers. 

Research question: What type of expectations do customers have on advertising and 

 direct advertising on social media? 

Purpose: The purpose is to describe what type of expectations customers 

 have on advertising and direct advertising on social media 

Methodology: A qualitative research (deductive approach) using focus

 groups. The empirics of the report have been analyzed with a 

 content analysis. 

Conclusion: The analysis resulted that the customer expectations were 

 different depending on what type of advertising was shown on 

 social media. The customers had clear expectations on 

 advertising of high involvement products, unknown high 

 involvement products and on direct advertising. The 

 expectations were unclear on advertising of low involvement 

 products, advertising for known and unknown low involvement 

 products. The expectations were implied on advertising for 

 known high involvement products. 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet behandlar bakgrunden till fenomenet för denna studie för att ge läsarna en 

introduktion till reklam på sociala medier. Därefter behandlas problematiken som uppstår kring 

reklam via sociala medier ifall inte företag har kunskap om kundförväntningarna. Kapitlet 

avslutas i rapportens problemformulering och syfte. 

1.1 Bakgrund 

I samband med den teknologiska utvecklingen har många företag efterlämnat de 

traditionella marknadsföringskanalerna såsom TV, radio och tidningar till att 

marknadsföra sig på internet och sociala medier (Hinz et al, 2011; Weinber & Pehlivan, 

2011). Sociala medier är enligt König (2012) olika typer av plattformar där människor 

integrerar med varandra virtuellt. Kotler et al (2011) påstår att under de senaste åren har 

sociala medier blivit ett allt mer accepterat marknadsföringsverktyg för företag att 

kommunicera med sina kunder och skapa relationer. Marknadsföringen är viktig för 

företag eftersom det kan bidra till att knyta kunder och påminna dem om varumärket. 

Alltfler företag inser att de behöver finnas där deras kunder finns och fokus ligger på att 

tillfredsställa sina kunders förväntningar (Kotler et al, 2011) 

Enligt Basil (2012) har företag en stor utvecklingsmöjlighet genom att effektivt finnas 

tillgängliga på sociala medier för att förmedla fram företagets varumärke och budskap. 

Barney (2004) menar att de kunder som accepterat sociala medier inte enbart är 

ungdomar utan användarna består dessutom utav personer i medelåldern och av yngre 

pensionärer vilket leder till att ”alla” använder sig utav sociala medier. Detta skapar en 

ökad möjlighet för företag att nå ut till sina kunder. König (2012) stärker påståendet och 

hävdar att alltfler företag väljer att använda sociala medier som marknadsföringskanal 

eftersom de har möjligheten att få nöjdare kunder, göra bättre affärer, införskaffa ny 

information, delta i konversationer samt skapa goda relationer med sina befintliga och 

potentiella kunder. Detta tyder på att kommunikationen mellan parterna är viktigt för 

både företag och kunder (König, 2012). 

Armstrong et al (2012) förklarar att promotion mixen är företags främsta medel för att 

kommunicera med sina kunder. Promotion mixen består utav fem primära verktyg; 

reklam, sales promotion, Public Relation, personlig försäljning och 

direktmarknadsföring. Varje verktyg innehåller specifika sätt för företag att 
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kommunicera fram sin marknadsföring till kunderna och allt fler företag väljer att 

inrikta sin marknadsföring från massmarknadsföring till segmenterad marknadsföring. . 

Frankelius et al (2015) hävdar att det finns vissa verktyg i promotion mixen som 

tillämpas bättre i de nyare marknadsföringskanalerna som exempelvis sociala medier. 

Dessa är reklam och direkt marknadsföring (direkt reklam). Detta utesluter inte de 

resterande verktygen i promotion mixen eftersom de till viss del går att genomföra via 

de nya kanalerna men inte lika effektivt (Frankelius et al, 2015). Tack vare den 

teknologiska förändringen som nämndes tidigare finns möjligheten för företag att 

segmentera sin marknadsföring genom att de kan nå ut till specifika målgrupper på nya 

sätt såsom internet och sociala medier. Företag behöver dock information om 

målgrupperna för att kunna lyckas med detta. (Armstrong et al, 2012). 

Fischer (2015) stärker Frankelius et al (2015) påstående och menar att de 

marknadsföringsverktyg som främst används på sociala medier främst är reklam och 

direkt reklam. Enligt författaren har reklam förändrats under åren och förut fanns det 

inte stora skillnader på reklam i massmedia och på internet. Den reklam kunder såg på 

massmedia, fanns även på internet. Genom att sociala medier har introducerats har detta 

förändrats och förutom ”vanlig reklam” har även en ny form utav individualiserad 

reklam introducerats. Kunder präglas utav reklam på sociala medier men genom att 

företag använder sig utav information om kunden tillkommer även direkt reklam som 

anpassas för varje individ (Fischer, 2015). Schmitt (2003); Gummesson (2008) menar 

att företag som har information om sina kunder och kan tillfredsställa deras 

förväntningar ökar sannolikheten till en långvarig relation med sina kunder. 

1.2 Problemdiskussion  

Enligt König (2012); Basil (2012) innebär reklam via sociala medier inte enbart 

möjligheter för företag att nå sina kunder och skapa relationer med dem utan det kan 

även uppstå vissa problem som företag upplever via denna form av 

marknadsföringskanal. Eftersom olika målgrupper har olika förväntningar, finns risken 

att företag inte når fram till dem om de inte har kunskap om deras förväntningar (König, 

2012; Basil, 2012). Chang (2014) menar att människor formar förväntningar på 

produkter utifrån tidigare erfarenheter utav en reklam. Undersökningar har visat hur 

reklam formar produktförväntningar och hjälper kunden att uppnå tillfredsställelse av en 

produkt eller tjänst (Chang, 2014). 
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Grönroos (2008); Ojasalo (2001) delar in förväntningar i otydliga förväntningar, tydliga 

förväntningar och underförstådda förväntningar. Otydliga förväntningar är sådana där 

konsumenten inte har kunskap eller erfarenhet utav en produkt eller tjänst och vet inte 

vad den har att erbjuda men accepterar produkten ändå. Tydliga förväntningar är sådana 

utav en självklar och tydlig karaktär där konsumenten vet vad den får ut av produkten 

eller tjänsten. Underförstådda förväntningar är sådana som är självklara för 

konsumenten eftersom denne har haft tidigare erfarenhet utav produkten eller tjänsten 

under en längre period. Författarna hävdar att varje individ kan ha olika förväntningar 

på en och samma produkt eller tjänst och därför är det utav stor vikt att förväntningarna 

kan tillfredsställas (Grönroos, 2008; Ojasalo, 2001). 

Enligt Falkheimer (2007) är reklam en prestation för att främja försäljning eller öka 

kunskap om ett företags produkter eller tjänster. Mängden information har stor påverkan 

på hur kunder uppfattar reklam och reklamen resulterar i hur kunder uppfattar ett 

företag vilket även är en utav grunderna till skapandet utav förväntningar (Dahlén och 

Lange 2009; Kopalle och Lehman, 2006; Kopalle och Lehmann, 1995; Boulding et al 

1993; Oliver och Winer 1987). Direkt reklam däremot är enligt Frankelius et al (2015); 

Barbu (2014) en metod där företag genom kundinformation kan skapa reklam 

individualiserad för varje individ. Enligt Vinerian et al (2013) har det i samband med 

sociala mediers introduktion skett en revolution eftersom företag har mer information 

om sina kunder. Drury (2008) och Fischer (2015) stärker påståendet och menar att 

interaktionen mellan kund och företag är lättare på sociala medier. Detta stärks utav 

Hvitfelt och Nygren (2008) som menar att företag tidigare endast behövde en liten 

utspridning utav reklam jämfört med nutid då företag behöver finnas på fler medier. 

Fördelen med att företag finns på fler medier är att de ökar sina chanser att rikta sin 

reklam till specifika målgrupper (Hvitfelt och Nygren, 2008). Det gäller inte enbart att 

rikta sin reklam till specifika målgrupper utan det krävs även att kundförväntningarna 

tillfredsställs. Ifall företaget inte kan uppnå kundernas förväntningar eller i värsta fall 

inte har kunskap om vad kunder förväntar sig av marknadsföringen, kan det leda till 

förvirrade kunder som inte vet vad företaget vill förmedla. Därför är det viktigt för 

företag att ha kunskap om vad deras kunder förväntar sig utav reklam (Armstrong et al, 

2012). 

Tidigare forskning inom kundförväntningar har undersökt hur företag påverkar 

tillfredställelsen hos kunden (Kopalle och Lehmann, 2001). Förväntningar har dessutom 



9 

 

undersökts i reklam sammanhang utav Lee (2000); Lee och Mason (1999) som 

undersökt kundens generella förväntningar utav relevansen och humorn en reklam ska 

innehålla. Till och Baack (2005) har undersökt sambandet mellan kreativitet och reklam 

för att se ifall det finns ett samband som leder till köp. Yong och Zinkhan (2006) har 

undersökt hur reklam med humor påverkar kunders köpbeteende. Problemet som 

författarna upplevde med undersökningen var att reklamen var utskriven på papper. De 

ger förslag på att undersöka reklam i andra medier, i synnerhet via elektroniska medel 

(Yong & Zinkhan, 2006). 

Chang (2014) är den forskare som på en detaljerad nivå undersökt hur kunders tydliga 

förväntningar utav ett visst varumärke påverkas utav varumärkets tidigare reklamfilmer. 

Chang (2014) har undersökt hur kunden påverkas när en ny reklamfilm introduceras och 

inte möter upp till de tydliga förväntningarna som kunderna har skapat sig genom 

tidigare reklamfilmer. De förslag som Chang (2014) ger på framtida forskning en 

ledtråd att reklam kan distribueras via flera olika kommunikationskanaler. Författaren 

har mestadels fokuserat på reklam via TV och har endast undersökt en typ av 

förväntning. Författaren hävdar att det finns flera olika typer på förväntningar som kan 

undersökas i reklam sammahang och inte enbart en förväntning.Tidigare forskning inom 

sociala medier har främst fokuserat på hur företag kan använda sig utav marknadsföring. 

Gensler et al (2013) har i sin forskning tagit fram förslag på ramverk som företag kan 

använda sig utav för att marknadsföra sitt varumärke på sociala medier och hur företag ska 

bemöta kundkritik. Ifall ett företag kritiseras på sociala medier är det viktigt för dem att 

kunna bemöta kundkritiken. Forskarna framhäver vikten av kunden på sociala medier, men 

utvecklar inte detta mer.  

Då det enligt Ojasalo (2001); Grönroos (2008) finns olika förväntningar och eftersom 

kundförväntningar på reklam och direkt reklam via sociala medier är bristfällig kommer 

rapporten att behandla kundförväntningar utav reklam och direkt reklam på sociala 

medier.  

1.3 Problemformulering 

Vilka typer av förväntningar har kunder av reklam och direkt reklam via sociala 

medier? 
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1.4 Syfte 

Syftet med rapporten är att beskriva vilka typer av förväntningar kunder har av reklam 

och direktreklam på sociala medier. 
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2.0 Teori 

Teorikapitlet består utav teorier om vilka olika typer utav förväntningar som människor kan ha 

och förklarar dem. Därefter behandlas reklam och direkt reklam för att skapa förståelse för hur 

dessa fungerar och vad de ska utgöra för effekt på kunderna. 

2.1 Förväntningar  

Enlig Heckler och Childers (1992) är en förväntning en grad till vilket ett föremål eller 

en bit av information passar in på ett förbestämt mönster eller struktur som är 

framkallad av en reklam. Det finns flera olika dimensioner på förväntningar enligt 

Ojasalo (2001); Grönroos (2008). Författarna har delat in förväntningarna i otydliga 

förväntningar, tydliga förväntningar och underförstådda förväntningar. Det är viktigt för 

företag att förstå kundens förväntningar för att de ska kunna uppnå en hög nivå utav 

kundtillfredsställelse (Ojasalo, 2001; Grönroos, 2008).  

2.1.1 Otydliga förväntningar 

Enligt Ojasalo (2001); Grönroos (2008) är otydliga förväntningar där kunden har väldigt 

lite kunskap eller lite erfarenhet utav en produkt eller tjänst, men vill att den ska 

tillfredsställa ett problem som uppstått. Med lite kunskap menas att kunden har lite 

information om produkten/tjänsten och inte känner till vad produkten/tjänsten har att 

erbjuda. Med lite erfarenhet menas att kunden inte har använt produkten/ tjänsten 

tidigare (Ojasalo, 2001; Grönroos, 2008). Goering (1985) menar att acceptansen utav en 

produkt kan uppfattas på olika sätt beroende på vilka förväntningar kunden har på 

reklamen eller andra kommunikationsmedel. Ifall kundförvätningarna bemöts och blir 

tillfredsställda beror på gapet som existerar mellan förväntningar och reklamens 

kvalitet. Företag kan sänka kundförväntningarna genom att sänka kvaliteten på 

reklamen vilket gör kundförväntningarna otydliga (Goering, 1985). Detta stärks utav 

Boulding et al (1993) som också hävdar att företag kan göra reklam som är lägre än 

kundförväntningarna för att ständigt möta dem. Ojasalo (2001); Grönroos (2008) menar 

att även ifall kunden har otydliga förväntningar accepterar denne oftast 

produkten/tjänsten men företag måste förstå problemet som har uppstått för att kunna 

möta kundens otydliga förväntningar och tillfredsställa dessa (Ojasalo, 2001; Grönroos, 

2008). .  

Enligt Kopalle och Lehmann (2001) finns även möjligheten att kunden självmant sänker 

sina förväntningar och gör dem otydliga för att öka framtida tillfredställelser. Hur 
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mycket individen sänker förväntningarna beror på hur känsliga de är för avvikelsen 

mellan förväntning och prestation. De kunder som är känsliga är oftast de som har lägre 

förväntningar. Det vill säga kunder som är mer nöjda ifall en produkt är utöver deras 

förväntningar och mindre nöjda ifall produkten inte möter deras förväntningar (Kopalle 

och Lehmann, 2001). 

2.1.2 Tydliga förväntningar 

De tydliga förväntningarna är så pass självklara i konsumentens huvud att de förväntar 

sig det från företag. Företag har dessutom bra koll på vad kunderna förväntar sig och 

tillfredsställer dessa. De tydliga förväntningarna delas in i realistiska och orealistiska 

förväntningar. De realistiska förväntningarna är sådana som företaget kan erbjuda sina 

kunder. De orealistiska förväntningarna är sådana som företaget inte kan bemöta 

eftersom de inte finns tillgängligt eller är för höga. Till exempel om en kund går in på 

en restaurang och vill hyra en film (Ojasalo, 2001; Grönroos, 2008). Goering (1985) 

menar det främsta verktyget som formar förväntningarna är informationen. Kunden kan 

endast genom att se produkten skapa sig tydliga förväntningar. Det kan dock behövas 

fler källor som kan förstärka eller försvaga förväntningarna och en källa som författaren 

nämner är reklam. Enligt Kopalle och Lehmann (2006) påverkas kundförväntningarna 

utav informationen som finns tillgänglig i reklamen. Ju mer en kund fokuserar på 

reklamen, desto mer förändras förväntningarna beroende på reklamens kvalitet. Ifall 

reklamen är tydlig är även förväntningarna tydliga (Kopalle och Lehmann, 2006). 

2.1.3 Underförstådda förväntningar 

Underförstådda förväntningar är enligt Ojasalo (2001); Grönroos (2008) självklara för 

kunden vilket leder till att produkten eller tjänsten inte behöver förtydligas. Denna typ 

av förväntning existerar eftersom att produkten eller tjänsten är väldigt känd där kunden 

vet vad produkten/tjänsten har att erbjuda och hur den ska användas. Den förekommer 

även när två parter känner varandra väl, exempelvis ett företag som känner till sina 

kunder. Det kan uppstå vissa problem med underförstådda förväntningar och det sker i 

samband med att kunden har erfarenhet utav en annan produkt eller tjänst vilket kan 

leda till att förväntningarna för produkten inte uppnås. Det uppstår även problem ifall 

företaget vid byte av personal inte lyckas fylla de underförstådda förväntningarna hos 

en kund (Ojasalo, 2001; Grönroos, 2008). Goering (1985) hävdar dock att 

förväntningarna hos kunden oftast beror på individuella tolkningar som influerar dem. 

Exempelvis reklam som endast visas på TV under dagtid, påverkar förväntningarna hos 
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de personer som ser reklamen under dagtid. En annan påverkansfaktor på förväntningar 

är individens egen trovärdighet på reklamen (Goering, 1985). 

Kopalle och Lehman (1995) menar att när företagsreklam är på samma nivå som 

kundförväntningarna under en längre period, blir förväntningarna underförstådda. 

Kunden vet vad företaget levererar. Detta resulterar i att avvikelsen mellan 

kundförväntningar och reklamen är noll. Ifall reklamen har högre kvalitet än 

kundförväntningarna ökar de i samma takt som avvikelsen till en viss nivå. Därefter 

krävs det att reklamen utvecklas för att förväntningarna ska öka (Kopalle och Lehmann, 

1995). 

2.2 Reklam 

Kopalle och Lehman (2006) hävdar att produkter kan komma i olika former. Det finns 

produkter som skapar helt nya marknader där det inte finns substitut, produkter kan 

utvecklas och inta nya marknader som är okända för att nämna några. I alla dessa fall är 

oftast kunderna osäkra om en produkt och företag ser möjligheter att genom reklam 

introducera en produkt och skapa intresse hos kunder (Kopalle och Lehmann, 2006). 

Dahlén och Lange (2009) menar att det är viktigt för företag att utforma sin reklam rätt 

eftersom det kan initiera eller i flera fall utgöra hela kontakten med kunderna. 

Författarna utvecklar resonemanget och hävdar att reklamutformningen består i 

huvudsak utav vissa egenskaper som är viktiga att ta hänsyn vid. Dessa är engagemang, 

och hur känt/okänt varumärket är.  

2.2.1 Engagemang: 

Den första egenskapen engagemang avgör hur mycket information reklamen ska ha, hur 

mycket målgruppen bör aktiveras, hur många argument reklamskaparen kan använda 

och vilken styrka dessa argument ska ha. Dahlén och Lange (2009) delar in reklam i 

högengagemangsprodukter, vilket innebär att kunden lägger ner tid, tanke på att 

utvärdera och köpa produkterna exempelvis en bil. Kunden tenderar till att utvärdera 

dessa typer av köp. Lågengagemangsprodukter är den andra typen av engagemang 

vilket kännetecknas av att kunden inte är intresserad av produkterna och är inte villig att 

lägga ner tid och utvärdering på dem, exempelvis chips. Enligt författarna består 80 % 

av all reklam utav den lågengagerade typen men kunden har en tendens att inte tänka på 

detta. Anledningen är att personer lättare uppmärksammar och lägger 
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högengagemangsprodukter på minnet än vad de gör med lågengagemangsprodukter 

(Dahlén och Lange, 2009). 

Enligt Oliver och Winer (1987); Boulding et al (1993); Kopalle och Lehmann (1995) 

har information en stor påverkan på hur kunden upplever reklam. Dahlén och Lange 

(2009) utvecklar resonemanget och hävdar att hur mycket information reklamen ska 

innehålla beror på vilken typ av engagemang produkten har. Det finns för- och 

nackdelar med att reklam består utav för mycket information och om företag inte tar 

hänsyn till dessa kan nackdelarna vara större än fördelarna vilket inte är bra för företag. 

De främsta fördelarna med mycket information är att uppmärksamheten behålls längre 

eftersom det tar längre tid att ta åt sig all information vilket även ökar sannolikheten att 

reklamen blir ihågkommen. Reklamen blir mer övertygande och genom mer 

information ökas även chansen för marknadsföraren att framhålla alla produktens 

fördelar. Den sista fördelen som författarna nämner är att reklamen blir mer flexibel 

genom att bemöta flera olika typer av människor med olika intressen och 

kunskapsnivåer. De största nackdelarna med mycket information är att reklamen kan bli 

ansträngande för målgruppen vilket kan öka risken för att reklamen inte bearbetas utav 

personer som istället riktar uppmärksamhet åt annat håll. En annan nackdel med för 

mycket information är att reklamen uppfattas som säljande vilket kan göra att 

målgruppen inte tar del utav informationen eftersom de känner sig påtvingade av den. 

Den sista nackdelen med för mycket information är att det blir svårt att komma ihåg 

budskapet vilket leder till att människor inte uppfattar eller kommer ihåg 

huvudpoängerna med reklamen (Dahlén & Lange, 2009).  

Dahlén och Lange (2009) hävdar att beroende på vilken typ av engagemang reklamen 

har är för- och nackdelarna av information varierande. För exempelvis 

högengagemangsprodukter ger mycket information främst fördelar eftersom de oftast 

förknippas med större kostnader vilket kan innebära större risker. Ju mer information 

det finns desto lättare är det för personer att utvärdera och jämföra produkten med 

andra. Reklam för högengagemangsprodukter bör därför bestå utav en enkel karaktär 

men uppmärksamhetsskapande för att i första hand locka kunder för att göra dem 

intresserade och nyfikna på produkten. Detta leder till att kunden sen letar efter 

information om produkten vilket kan påverka köpbeteendet hos målgrupperna. 

Anledningen till att företag först ska locka kunden är för att det finns svårigheter med 

att ha mycket information om en produkt i exempelvis en TV-reklam. Genom att locka 
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kunden, kan det leda till att denne söker information om produkten på exempelvis 

sociala medier eller hemsidor (Dahlén & Lange, 2009). 

När det kommer till lågengagemangsprodukter ger mycket information fler nackdelar 

med anledning av målgruppernas begränsade informationsbehov. Detta eftersom att 

lågengagemangsprodukter inte förknippas med risker och större delen utav dem är 

okomplicerade. För lågengagemangsprodukter är det därför viktigt att reklamen fångar 

uppmärksamhet och påminner konsumenter om att produkten finns. Detta är viktigt 

eftersom konsumenten tenderar till att inte vara intresserad utav information eller är 

villig att lägga ner mycket tid på produkten. Reklamen ska vara enkel och kärnfull och 

inte irriterande eftersom för mycket information gör att reklamens budskap inte 

ihågkommes (Dahlén & Lange, 2009) 

2.2.2 Kända och okända varumärken 

Dahlén och Lange (2009) menar att hur känt ett varumärke är, har stor påverkan på hur 

reklamen uppfattas. De delar in reklam i kända och okända varumärken. Kända 

varumärken är de produkter eller tjänster som människor känner till eller har haft 

erfarenhet av. Okända varumärken är sådana som människor inte känner till och inte har 

haft erfarenhet av. När det kommer till okända varumärken är det viktigt att fokus ligger 

kring produkten och varumärket och inte för mycket information. Anledningen till detta 

är för att reklamens uppgift är att skapa kännedom om varumärket, skapa 

varumärkesattityd och ladda den med associationer. För kända varumärken är 

produktfokus inte nödvändigt med anledning av att målgrupper uppfattar kända 

varumärken lätt och reklamen bör fokusera på att förmedla budskap och innehåll 

(Dahlén & Lange, 2009). Kopalle och Lehmann (2006) delar samma uppfattning och 

menar att kunder lägger mer vikt på reklam för kända varumärken och mindre vikt på 

produkten eftersom varumärket har en hög tillförlitlighet och ett starkt rykte. Tvärtom 

gäller det för okända varumärken där kunden lägger mindre vikt på reklam och mer vikt 

på produkterna. (Kopalle och Lehmann, 2006). 

Dahlén och Lange (2009); Kopalle och Lehmann (2006) menar att kända varumärken 

kan ha en stor flexibilitet jämfört med okända varumärken. Anledningen till detta är 

eftersom att människor redan har en god bild utav företaget vilket gör att risken för att 

flexibiliteten ska förvirra målgruppen är relativt liten. Kända varumärken behöver 

dessutom inte lång hållbarhet eftersom att människor direkt kopplar reklamen till 
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varumärket. När det gäller okända varumärken bör reklamen dock vara enkel och tydlig 

utan för mycket variationer. Orsaken till detta är för att människor har en oklar bild över 

vad varumärket står för. Både hög- och lågengagemangsprodukter använder kända 

personer för att locka kunder till att bli lika framgångsrika och attraktiva som dem. 

Författarna menar att detta tillvägagångssätt kan det leda till att kunden får 

uppfattningen att de kan bli som kändisen. Det är även viktigt med hållbarhet för 

okända varumärken eftersom att de är okända och ju längre de visas desto större är 

sannolikheten att människor uppmärksammar dem. Risken är större att kända 

varumärken påverkas negativt om reklamen inte uppnår kundförväntningarna (Dahlén 

och Lange, 2009; Kopalle och Lehmann, 2006).  

2.3 Direkt reklam 

Direkt reklam eller individualiserad reklam är enligt Frankelius et al (2015); Barbu 

(2014) massmarknadsföring som används för att kostnadseffektivt komma i kontakt 

med stora mängder konsumenter. Genom att företag har information om kund, kan de 

anpassa budskap och meddelanden som tilltalar kunderna. Detta fenomen har ökat 

lavinartat på senare år tack vare internet. Genom flera olika typer av sociala medier som 

exempelvis Facebook kan reklamen anpassas beroende på personliga profiler. Detta gör 

att allt fler företag når ut till specifika målgrupper vilket kan ses som en fördel för 

företag. Genom att använda information om individers profiler på sociala medier, 

samlas, sparas och används informationen av företag för att rikta reklam anpassad 

utifrån användarna (Frankelius et al, 2015; Barbu, 2014). Vinerian et al (2013) 

förstärker påståendet och hävdar att reklamen har revolutionerats och företag använder 

sig allt mer utav sociala medier för framföring utav budskap. Enligt Drury (2008); 

Fischer (2015) beror det på att kunderna engagerar på ett annat sätt med företagen och 

engagemanget från kunderna är oftast större på sociala medier.  

Fördelarna enligt Barbu (2014) med direkt reklam på sociala medier är att företag lätt 

får tag på kundinformation. Varje registrerad medlem på sociala medier har information 

som ger företag möjlighet att rikta reklam mot dem. Hensel och Deis (2010) hävdar att 

fördelarna ligger främst hos företag eftersom de får en större kundkrets och lägre 

kostnader. Jobs och Gilfoil (2014) menar däremot att det är svårt för företag att veta 

ifall deras reklam har påverkat kunder som befinner sig på sociala medier. Armstrong et 

al (2012) förklarar vissa attribut som direkt reklamen bör inneha för att konsumenten 

ska bli tillfredsställd. Den ska vara bekväm, enkel att använda och privat för 
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konsumenten. Det vill säga att konsumenten lätt ska kunna få tag i informationen de får 

av företag och att den ska vara individualiserad för varje konsument. Direkt reklamen 

ska dessutom ge konsumenten tillräckligt med information om produkter/tjänster. Det 

sista attributet med direkt reklam är att den ska vara omedelbar och interaktiv, vilket 

innebär att konsumenten lätt ska kunna kontakta företaget och köpa produkter om så 

önskas (Armstrong et al, 2013). Bonde-Teir och Westerståhl (2005) nämner också flera 

olika anledningar för användandet av direktreklam. Direktreklam används för att sälja 

produkter och tjänster direkt till målgrupp, bygga relationer, införsamling av data, ändra 

attityder hos konsumenten för att nämna några.  

Nackdelar med direkt reklam enligt Frankelius et al, (2015); Armstrong et al (2012); 

Hensel och Deis (2010); Bonde-Teir & Westerståhl, (2005) är att företag är för 

aggressiva med direktmarknadsföringen, vilket kan det leda till att konsumenterna slutar 

bry sig om dem. Detta är allt vanligare i nutid eftersom det tack vare de teknologiska 

utvecklingarna finns möjligheter för företag att ha sina kunder i databaser. Detta kan 

vara positivt för företag eftersom de har bättre information om sina kunder vilket gör att 

reklamen kan riktas direkt till dem. Det finns dock de som anser att företag gör intrång i 

privatlivet. Genom att ha tillräckligt mycket information om en kund, kan det leda till 

att företag använder det till sin fördel. De kan erbjuda kunder mer specifika produkter 

och tjänster men det finns risker med detta. Risken är att kunden tappar tilliten för 

företaget och förväntningarna får en negativ karaktär vilket kan medföra att kunden 

slutar sin relation med dem ifall inte företaget sköter sig. Konsumenter är dessutom 

trötta på att ständigt präglas utav reklam och har svårigheter att lita på företagen 

(Frankelius et al, 2015; Armstrong et al, 2012; Hensel och Deis (2010); Bonde-Teir & 

Westerståhl, 2005)  
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3. Metod  

Metodkapitlet ska skapa en förståelse för läsaren angående den metod som forskaren använt. 

Kapitlet består utav en tydlig redogörelse för de tillvägagångssätt som använts och resonemang 

till varför olika metoder har valts för studien. För den intresserade finns litteratursökningen 

och källkritiken i bilaga 1. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Rapportens förhållningssätt är deduktiv, vilket innebär att redan existerande teorier 

jämförs med insamlat empiriskt material till skillnad från induktiv som innebär att 

teorier formas utav empiriskt material och abduktiv som är en blandning utav ett 

induktivt och deduktivt förhållningssätt (Bryman och Bell, 2013). Genom att forskaren i 

början på studien läste artiklar som behandlade kundförväntningar av reklam via andra 

kommunikationskanaler såsom TV och mail, skapades en uppfattning om vilka möjliga 

teoretiska byggstenar forskaren kan använda i rapporten. Utifrån information som fanns 

tillgänglig om förväntningar, reklam och direktreklam har forskaren skapat grunden för 

rapportens teoretiska referensram och utifrån det byggt upp rapporten. 

3.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Rapporten har en kvalitativ metod eftersom det ger en bättre förståelse för forskaren om 

fenomenet som undersöks än vad en kvantitativ ansats hade gjort. Det ger en helhetsbild 

som resulterar i ökad förståelse för sociala processer och sammanhang (Holme & 

Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2013). Anledningen till att forskaren har valt en 

kvalitativ metod är eftersom det tidigare inte har gjorts forskning som visar vilka typer 

utav förväntningar kunder har på reklam i sociala medier. Därför är det viktigt att 

forskaren förstår individens upplevelse, från individens perspektiv med hjälp utav 

individens beskrivningar. Enligt Bryman och Bell (2013) hade detta varit svårt att 

genomföra via exempelvis enkätundersökningar (kvantitativ metod) eftersom det är 

svårt att mäta kundförväntningar när forskaren inte förstår deltagarens synvinkel utan 

enbart får ett svar som kan användas till statistiska slutsatser.  

Det som utmärker en kvalitativ metod är att den lägger fokus på ord som uppstår vid 

datainsamlingen istället för kvantiteten av data som kvantitativ metod gör. En kvalitativ 

forskare behöver därför delta under datainsamlingen. Detta resulterar i att forskaren har 

möjlighet att se hur deltagarna upplever saker och ting vilket medför en ökad 

sannolikhet på att forskaren och deltagaren delar samma uppfattningar. Genom 
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forskardeltagandet minskar dessutom risken av feltolkning och fel resultat. Forskaren 

har dessutom fler möjligheter vid kvalitativ metod eftersom denne kan röra sig i den 

riktning som deltagaren vill för att få uppfattningar om vad deltagaren anser vara 

viktigt. Ifall ett frågeschema har utformats, finns även möjligheten för forskaren att 

avvika samt komplettera frågor som är otydliga. (Bryman & Bell, 2013). 

3.3 Forskningsdesign 

3.3.1 Motivering till valet av forskningsdesign 

Fördelen med en kvalitativ metod är att den liknar ett vanligt samtal. Med studiens 

frågeställning som utgångspunkt har intervju i fokusgrupper valts vilket ger forskaren 

möjlighet att utveckla datainsamlingen och få djupare förståelse över 

forskningsproblemets sammanhang och struktur. Eftersom studien har ett deduktivt 

förhållningssätt har dessutom en intervjuguide operationaliserats och intervjufrågor har 

utformats vilka har utgjort fokusgruppernas struktur för att studien ska vara inom det 

teoretiska området. Operationaliseringen finns tillgänglig i Bilaga 2 och intervjuguiden 

i Bilaga 3. Frågorna i intervjuguiden består utav en enkel karaktär med anledning av att 

inte påverka deltagarna i någon form. När en intervju skall göras så är det viktigt att 

vara förberedd. En bra grund att stå på är att forskaren har en fungerande intervjuguide 

med förslag på frågor som skall ställas och vilka ämnen som ska uppmärksammas. 

Strukturen på intervjuguiden är också av stor vikt. Exempelvis gäller det att vara klar 

med i vilken ordning ämnena ska avhandlas och hur frågorna skall formuleras (Olsson 

2008). 

De frågor som ingår i intervjuguiden bör i möjligaste mån bestå av öppna frågor som 

inleds med att låta intervjupersonerna beskriva, förklara och berätta. För att sedan 

komma vidare i intervjun och få personerna att utveckla sina resonemang och berätta 

mer så krävs det att intervjuaren fungerar som ett samtalsstöd. Exempel på det är 

kroppsspråk, bekräftanden i form av nickar och med ljud. Även att följdfrågor ställs 

som bekräftar att den som intervjuar lyssnar och är engagerad. (Olsson 2008). Oliver 

(2014) menar att det är viktig för forskaren att inte på något sätt leda deltagarna i en 

riktning när förväntningar undersöks. Ett exempel som författaren tar upp är 

kundförväntningar på” Bilens beräknade medelförbrukning = 0,8 liter milen”. Det finns 

två problem med att skriva en fråga eller ett påstående på det viset. Det första är att alla 

kunder har olika förväntningar på hur mycket bilen dricker och det andra är att det är 
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svårt att veta ifall detta är positivt eller negativt hos kunderna. Därför kräver 

undersökningar om förväntningar att deltagaren inte på något sätt påverkas utan att 

forskaren leder deltagarna in i en push och pull faktor så att förväntningen kan mätas 

och tolkas. Det bästa sättet att hantera situationen är att omformulera frågorna eller 

påståendena i termer om bra eller dåliga för att få en uppfattning utav vad kunder anser 

är exempelvis en bra bränsleförbrukning eller i studiens fall en bra reklam (Oliver, 

2014). Detta har forskaren haft i åtanke när intervjuguiden utformades. Genom att 

använda sig utav enkla och öppna frågor, samt använda termer som om vad som är bra 

och dåligt med reklam i de olika kategorierna har deltagarna inte på något sätt blivit 

riktade i någon speciell riktning. Genom att ställa frågorna på det viset, vet forskaren 

exakt vad deltagarna upplever som bra och dålig reklam för att sedan tolka det till någon 

typ av förväntningar. 

3.4 Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

3.4.1 Fokusgrupper 

Enligt Bryman och Bell (2013) är fokusgruper ett tillvägagångssätt som ger forskaren 

möjlighet att undersöka ett område eller ett tema på ett djupare sätt än vanliga 

intervjuer. Holme & Solvang (1997) hävdar även att forskaren genom 

fokusgruppsintervjuer kan undersöka säregna, unika eller eventuellt avvikande 

beteenden. Hela processen kan enligt Bryman och Bell (2013) ses som en gruppdebatt 

där gruppdeltagarna ger gruppen sina synpunkter och värderingar på en aktuell fråga 

eller ett aktuellt ämne. Denna process leder till att flera olika perspektiv på frågor 

kommer fram, detta genom de olika uppfattningar och åsikter som varje deltagare har. 

Fokusgrupper är tidseffektiva eftersom forskaren hinner få svar från flera deltagare 

samtidigt (Bryman och Bell, 2013). Fokusgrupper användes med anledning av att 

forskaren var intresserad i hur deltagarna reagerar när en fråga diskuteras. Det 

intressanta för forskaren var att fånga hur deltagarna diskuterade och reagerade på 

frågorna för att förstå deltagarnas perspektiv. Även tidsaspekten hade en viss påverkan 

på forskaren, men detta var inte den främsta anledningen till att fokusgrupper valdes.  

Bryman och Bell (2013) menar för att fånga upp deltagarnas åsikter och perspektiv är 

det viktigt att forskaren inte försöker strukturera upp fokusgruppen, utan diskussionen 

ska vara begränsningsfri för temat eller frågan som finns i intervjuguiden. Anledningen 

till att fokusgrupp valdes istället för andra metoder är för att förväntningar är svåra att 
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identifiera genom exempelvis kvantitativa enkätundersökningar. Det är svårt att se hur 

deltagaren reagerar samt att få svar om vad de förväntar sig utav reklam och direkt 

reklam på sociala medier genom enkäter. Forskaren använde sig utav intervjuguiden för 

att hålla sig inom ramarna för det teoretiska materialet och försökte på alla möjliga sätt 

att agera professionellt genom att följa de kriterier som finns vid fokusgrupp intervjuer. 

Deltagarna blev informerade att frågorna enbart rör reklam på sociala medier, och att de 

var tvungna att ha detta i åtanke under hela processen. 

3.4.2 Urval och tillvägagångssätt 

Enligt Bryman och Bell (2013), ger fokusgrupper möjlighet till en större diskussion och 

argumentation mellan deltagarna, till skillnad från en vanlig intervju med endast en 

deltagare åt gången. Detta kan leda till att forskaren kan få olika svar och synvinklar 

från deltagarna och få förståelse för hur de tänker. En deltagare kan svara på ett visst 

sätt under en fokus grupp men får andra synpunkter från de andra deltagarna som kan 

göra att deras svar utökas och förtydligas. Sannolikheten att deltagarna i en fokusgrupp 

argumenterar med varandra och kritiserar varandras åsikter är stor. Detta kan för 

forskaren vara viktigt eftersom chansen till att resultera med mer realistiska svar är 

större. Det finns dock inte bara fördelar med att en deltagare får inspiration utav de 

andra utan det kan även finnas nackdelar. Det kan göra att deltagaren inte vill prata om 

någonting eftersom det inte har nämnts i fokusgruppen. Hur många fokusgrupper och 

hur många deltagare varje fokusgrupp bör bestå utav har författare olika uppfattningar 

om. Det är svårt för forskaren att enbart nöja sig med resultat från endast en fokusgrupp, 

men även för många fokusgrupper kan vara slöseri med tid eftersom informationen kan 

vara upprepande. Vissa författare säger att fokusgrupper med mellan 6-10 deltagare är 

bra medan andra menar att fokusgrupperna inte bör bestå utav mer är 8.  (Bryman och 

Bell, 2013). Morgan (1998) menar dock att ifall deltagarna är insatta i ämnet som 

diskuteras kan det vara bättre att fokusgruppen består utav mindre deltagare men att 

forskaren får en djup diskussion med deltagarna.  

På grund utav rapportens tidsbegränsning, ansåg forskaren att 3 fokusgruppsintervjuer 

med 5 deltagare i varje var lämpligt. För att välja deltagare till fokusgruppsintervjuerna 

använda sig forskaren utav ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) är personer som finns tillgängliga för forskaren. Eftersom forskaren studerar på 

Linnéuniversitetet - Växjö, bestod urvalet utav studenter som studerar på 

Linnéuniversitetet som använder sig utav sociala medier. Att forskaren kände deltagarna 
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gjorde det lätt att få tillgång till deltagare men det finns vissa svårigheter som forskaren 

var tvungen att ha i åtanke. Först och främst är det viktigt för forskaren att agera 

professionellt och inte låta relationen med deltagarna påverka fokusgruppsintervjun. 

Datum för när fokusgrupperna skulle äga rum planerades så att deltagarna i god tid var 

medvetna. Det var dock två deltagare som inte dök upp på avsatt tid, vilket resulterade i 

att två grupper bestod utav 4 deltagare och en grupp utav 5. Detta utgjorde inte några 

konsekvenser ansåg forskaren eftersom innehållet i alla intervjuer var väldigt lika. 

Fokusgruppsintervjuerna varade i ungefär 45 minuter inklusive en fika paus och ägde 

rum på Universitetsbiblioteket i Växjö under två dagar. Forskaren var tydlig med att 

förklara syftet med rapporten och började sedan följa intervjuguiden. Deltagarna blev 

informerade om att frågorna enbart berör sociala medier. För att inte påverka svaren lät 

forskaren deltagarna styra diskussionen men såg till att deltagarna höll sig inom de 

bestämda ramarna. 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt för forskaren att spela in intervjuerna 

och transkribera dem. Anledningen till detta är att det kan vara svårt för forskaren att 

skriva ner exakt allting som sägs under fokusgruppen. Det är dessutom inte effektivt att 

be deltagarna att vänta för att skriva ner svaren eftersom det inte blir någon diskussion 

och argumentation. Forskaren är inte enbart intresserad i att lyssna på vad deltagarna 

säger utan även hur de säger sina svar. Genom att spela in intervjun för att sedan 

transkribera den finns inte risken att någonting missas. Forskaren ska dock ha i åtanke 

att det är komplicerat att transkribera fokusgruppsintervjuer och väldigt tidskrävande. 

Anledningen till detta är eftersom forskaren måste veta vilken deltagare som säger vad 

vilket kan vara en svårighet ifall rösterna inte hörs tydligt eller ifall deltagarna pratar 

samtidigt. Det är även viktigt att få tillåtelse utav deltagarna om inspelning (Bryman 

och Bell, 2013).  

Forskaren förklarade tydligt att intervjuerna behöver spelas in eftersom det finns 

svårigheter med att skriva ner det som sägs i en fokusgruppsintervju. Dessutom arbetade 

forskaren ensam, vilket gjorde det ännu svårare att ta anteckningar. Forskaren var tydlig 

med att förklara att det inspelade materialet enbart kommer att användas för att 

forskaren ska transkribera det som sades i fokusgruppen. Forskaren gjorde det även 

klart för deltagarna att de får vara anonyma, vilket samtliga deltagare ville vara. Det 

inspelade materialet transkriberades sedan utav forskaren och de personer som vill ta 

del utav materialet kan kontakta forskaren via mail (rinormusliu@hotmail.com). 
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3.5 Tolkning av empiriskt material 

För att analysera insamlad data använde sig forskaren utav en innehållsanalys. 

Innehållsanalys är en metod som ofta används inom kvantitativa studier men som på 

senare år har börjat användas även inom kvalitativa studier. Det är ett verktyg som är 

bra att använda när forskaren ska analysera olika medier (Bryman & Bell, 2013). 

Eftersom studien undersöker kundförväntningar på sociala medier, ansåg forskaren att 

denna analysmetod var mest lämplig eftersom det var viktigt att tolka vilka typer utav 

förväntningar kunder har på reklam. Schilling (2006) beskriver innehållsanalysen i fem 

olika steg, där stegen kan anpassas och kombineras beroende på vad för syfte forskaren 

har med rapporten. Det går även att anpassa stegen och använda sig utav de steg som är 

relevanta för forskaren. Det som utmärker en kvalitativ innehållsanalys är att det 

avslöjar teman, mönster och olika uppfattningar för att beskriva en social verklighet 

(Schilling, 2006) 

1: Det första steget i innehållsanalysen enligt Schilling (2006) är att transkribera 

inspelat material till rådata (text). Det är ett viktigt steg i eftersom detta utgör grunden 

för en innehållsanalys. Det är viktigt för forskaren att bestämma sig för vad som ska 

transkriberas och ifall allting är relevant till forskningen (Schilling, 2006). Rapportens 

forskare har valt att inte transkribera fokusgruppsintervjuerna ordagrant utan endast det 

material som ansågs vara relevant för rapportens syfte och frågeställning. I vissa 

moment började deltagarna att diskutera om saker som var irrelevanta enligt forskaren 

vilket var den största anledningen till att inte intervjuerna transkriberades ordagrant.  

2: Det andra steget som Schilling (2006) nämner är att forskaren går från rådata till 

kondenserad text. Här är det av stor vikt för forskaren att skriva ner intervjuernas 

omständigheter vilka kan vara utav stor vikt för framtida forskning. Det är viktigt att 

forskaren gör tydligt för sig i att beskriva vilka personer som intervjuades, vilket 

förhållande de har till forskaren, när intervjuerna tog plats och under vilka 

omständigheter. Detta anser forskaren ha klargjort under metod kapitlet där det tydligt 

framgår hur forskaren har gått tillväga och motiveringar till varför de valda 

tillvägagångssätten har använts. Efter att forskaren har klargjort detta är det dags att 

välja olika dimensioner som forskaren ska analysera. Eftersom rapporten har en 

deduktiv ansats har forskaren redan klargjort för vilka dimensioner som anses vara 

viktiga. Dimensionerna finns i operationaliseringen i Bilaga 2. Efter att dimensionerna 

är bestämda kan forskaren börja använda sig utav den text som är relevant till 
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forskningen. Det relevanta materialet för forskningen finns under kapitel 4 – empiri. 

Forskaren behöver dessutom göra valet i hur materialet presenteras. Forskaren ansåg att 

det var viktigt att strukturera upp materialet baserat på frågorna i de tre fokusgrupperna. 

Det relevanta från de tre fokusgrupperna från varje fråga placerades efter varandra för 

att lättare kunna se samband och mönster i de olika svaren från de tre olika 

fokusgrupperna. 

3: Det tredje steget enligt Schilling (2006) är att gå från kondenserat material till ett 

preliminärt kategoriseringssystem. Det innebär att det som sagts under fokusgrupperna 

kopplas till de dimensioner som är förbestämda. Forskaren har gjort dessa kopplingar 

från det insamlade materialet till de dimensioner som finns i operationaliseringen. På så 

sätt har forskaren lättare att få förståelse för hur insamlad data hänger ihop med det 

teoretiska materialet. Schilling (2006) menar att det blir lättare för forskaren att utgå 

från en teoretisk grund (deduktiv) än att bygga teorin från empirisk data (induktiv). 

Genom att forma intervjuguiden från en teoretisk grund har förskaren lättare att hantera 

informationen som samlas in. Forskaren anser att den grund som rapporten är uppbyggd 

på är tillräcklig för att kunna få information som uppfyller rapportens syfte. 

4: Steg fyra enligt Schilling (2006) är att gå från ett preliminärt kategoriseringssystem 

till kodade protokoll. När ansatsen är deduktiv är det viktigt att först och främst bygga 

en teori för att sedan därefter dela in den i underrubriker för att kunna koda materialet. 

Detta steg uteslöts till viss del eftersom forskaren ansåg att det som gjordes i steg 3 gav 

tillräckligt med information eftersom kopplingarna till intervjuguiden och till 

operationaliseringen var tillräckligt tydliga. Schilling (2006) menar att ifall steg 3 är 

tillräckligt tydligt, kan steg 4 uteslutas. 

5: Det femte och sista steget i en innehållsanalys enligt Schilling (2006) är den 

slutgiltiga analysen och tolkningen utav materialet. Här har forskaren i uppgift att 

utifrån materialet göra tolkningar. Det är viktigt att forskaren inte drar generella 

slutsatser för tidigt utan det är viktigt att materialet sammanställs och jämförs med 

dimensionerna (teori). Forskaren anser att inga för tidiga slutsatser har dragit eftersom 

empirin först har sammanställts med det teoretiska materialet om reklam och direkt 

reklam. Därefter har det analyserade materialet jämförs med teori om förväntningstyper 

för att resultera i vilka typer av förväntningar kunder har av reklam på sociala medier. 
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Dessa tolkningar gjordes utav forskaren, som även har dragit slutsatser utifrån 

rapportens analys. 

3.6Kvalitetsmått 

Två grundläggande kriterier som bör uppfyllas vid tolkandet av kvalitativt empiriskt 

material är: trovärdighet och äkthet. Anledningen till att dessa begrepp används istället 

för reliabilitet och validitet som vid kvantitativa studier, är att dessa begrepp förutsätter 

möjligheten att komma fram till en enda absolut bild av en social miljö. Begreppen 

består utav olika delkriterier som visar kvalitén på tolkningen. Trovärdighet har fyra 

delkriterier (Bryman och Bell, 2013): 

Tillförlitlighet: Visar att undersökningen har gjorts i samband med de regler och 

normer som finns. Den huvudsakliga uppgiften är att göra resultatet trovärdigt i andras 

ögon och visa ifall forskaren har tolkat verkligheten på rätt sätt. Forskaren anser att 

rapporten har hög tillförlitlighet eftersom rapporten följt de riktlinjer som finns inom 

kvalitativ forskning och fokusgrupper.  

Överförbarhet: är en beskrivning av resultatet som gör det möjligt att överföra den till 

en annan miljö. Forskaren anser att rapportens överförbarhet är svår att mäta. 

Anledningen till detta är att andra fokusgrupper kanske hade bidragit till annat resultat. 

Men eftersom samtliga fokusgrupper hade i princip liknande åsikter antar forskaren att 

överförbarheten är relativt hög. Ifall det hade gjorts ytterligare undersökningar antar 

forskaren att resultatet hade varit liknande.  

Pålitlighet: är att forskaren säkerställer skapandet av en fullständig och tillgänglig 

redogörelse av alla faser i forskningsprocessen. Bedömer huruvida resultatet blir om 

undersökningen genomförs på nytt. Rapporten pålitlighet är enligt forskaren hög 

eftersom det finns en tydlig beskrivning på forskarens tillvägagångssätt och metodval. 

Ifall resultatet genomförs på nytt, med samma typ av deltagare, tror forskaren att svaren 

inte kommer avvika från de svar som införskaffades för denna rapport.  

Möjligheten att styrka och bekräfta: är att forskaren är objektiv och inte låter sina 

värderingar påverka resultatet och slutsatsen av forskningen. Vi påverkas av teori och 

personliga värderingar vilket är en svårighet främst inom kvalitativ forskning. Forskaren 

har försökt agera på ett professionellt sätt och i god tro för att inte låta personliga 
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värderingar eller åsikter påverka rapportens resultat. Forskaren är både tydlig i sin teori 

och operationalisering för att visa att inga personliga åsikter har påverkat teorin. 

Enligt Bryman och Bell (2013) finns även kriterier för äktheten på resultatet som 

påverkar tolkningen. Först och främst ska forskningen ge en rättvis bild vilket 

ifrågasätter om de åsikter som de intervjuade hade en rättvis bild. Trots att det är svårt 

att dra generella slutsatser av kvalitativa undersökningar, vilket även kan kritiseras. För 

att skapa en rättvis bild valde forskaren att urvalet skulle bestå utav studenter som 

utsätts för reklam på sociala medier, vilket gör dem till kunder. Deltagarna studerade 

dessutom i samma stad och befann sig ständigt på sociala medier. 

Det andra kriteriet är ontologisk autenticitet vilket ska hjälpa de undersökta personerna 

att få en bättre förståelse för sin sociala situation och miljö de lever i (Bryman och Bell, 

2013). Eftersom diskussionerna i fokusgrupperna har varit djupa, anser forskaren att 

deltagarna har fått reflektera över varandras svar och argumenterat mot varandras 

åsikter. Detta kan ha lett till att deltagarna har skapat sig en bättre förståelse över den 

sociala situationen och den miljö som de befinner sig i. 

Det tredje kriteriet är pedagogisk autenticitet vilket står för ifall deltagarna har fått en 

bättre bild av hur andra människor i miljön upplever saker (Bryman och Bell, 2013). 

Både deltagarna och forskaren har fått en bättre bild utav hur deltagarna upplever 

reklam och vilka förväntningar de har på reklam via sociala medier. Trots vissa 

olikheter mellan deltagarna, har svaren mestadels varit liknande i alla fokusgrupper. 

Det fjärde kriteriet är katalytisk autenticitet vilket står för om undersökningen har gjort 

att deltagarna kan förändra sin situation. Det femte kriteriet är taktisk autenticitet vilket 

står för ifall undersökningen har gjort att deltagarna har fått bättre möjligheter att vidta 

åtgärder som krävs (Bryman och Bell, 2013). Det är enligt forskaren svårt för deltagarna 

att kunna påverka den reklam som finns på sociala medier och ge deltagarna bättre 

möjligheter att vidta åtgärder har inte varit syftet med rapporten. Därför är katalytisk 

autenticitet och taktiskt autenticitet inte tillräckligt höga eftersom forskaren inte har 

gjort valen att förändra utan att undersöka vilka typer utav förväntningar kunder har. 
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3.7 Etiska överväganden 

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt med etiska aspekter i alla undersökningar, 

men huvudsakligen i kvalitativa undersökningar eftersom intervjuvaren får ut mycket 

information av få deltagare. De etiska övervägandena som Bryman och Bell (2013) 

nämner är: 

3.7.1 Samtycke, anonymitet, falska förespeglingar och datahantering 

Först och främst bör forskaren informera deltagarna om syftet för att klargöra vad som 

ska undersökas och det är upp till deltagarna ifall de vill medverka eller inte (Bryman 

och Bell, 2013). Detta klargjordes i ett tidigt stadie när forskaren tog kontakt med 

deltagarna. Forskaren förklarade dessutom att det var viktigt för rapporten att 

intervjuerna spelades in och ifall deltagarna inte ville vara med på inspelningen så 

behövde de inte medverka. Informationen fick deltagarna redan när forskaren tog 

kontakt med dem för att inte skapa svårigheter för forskaren vid 

fokusgruppsintervjuerna. 

Deltagarna har dessutom möjlighetet att vara anonyma för att försäkra dem om att 

studien inte kommer leda till skada (Bryman och Bell, 2013). Forskaren förklarade för 

deltagarna att rapporten kommer att publiceras, vilket gjorde att samtliga deltagare ville 

vara anonyma. Forskaren ifrågasatte inte deltagarnas val, utan tillät dem att vara 

anonyma ifall de ville. Eftersom att de inte går att identifiera, är det även lättare att 

publicera intervjun för forskningsändamålet och det visar även att man respekterar 

deltagarna.  

Informationen som publiceras ska inte vara vilseledande eller falsk (Bryman och Bell, 

2013). Den information som finns i rapporten är den information som deltagarna har 

sagt vid fokusgruppsintervjuerna. Materialet har dessutom transkriberats vilket har 

underlättat sammaställningen för forskaren trots den tid det tog för förskaren att skriva 

ner inspelningarna.  
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4.0 Empiri 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från diskussionerna i fokusgrupperna. 

Kapitlet har samma struktur som frågeformuläret där varje resultat från fokusgrupperna 

presenteras under varje fråga. Anledningen till att strukturen är på detta sätt är för att lättare 

kunna se likheter och skillnader i gruppernas diskussioner.  

4.1 Reklam 

4.1.1 Reklam för högengagemangsprodukter 

Hur beskriver ni en bra bilreklam? 

Den information som dök upp under den första fokusgruppen var att reklamen för bilar i 

första hand ska vara lockande. Deltagarna var överens om att reklamen ska vara 

lockande och att informationen är väldigt tydlig. Några deltagare ansåg att reklamerna 

frambringar för mycket positiv information och kan leda till att kunden känner sig lurad 

ifall produkten inte mötte deras förväntningar. Information om produkten som är på 

reklamen är väldigt viktigt enligt deltagarna. 

Deltagarna i fokusgrupp 2 var också överrens om att information är en viktig del i 

reklamen. Informationen och utformningen utav reklamen ska vara lockande för 

kunden. En utav deltagarna tog upp att intresset för Volvo har ökat efter att Zlatan 

Ibrahimovic medverkade i deras reklam. De andra deltagarna höll inte med och hävdade 

att det inte räcker med att ha en kändis utan det krävs betydligt mer information. Det ska 

exempelvis finnas information om bilens funktioner, bränsleförbrukning och pris 

eftersom kunden bör tänka långsiktigt ekonomiskt.  

Deltagarna i fokusgrupp 3 ansåg att reklamen ska innehålla många exklusiva bilder, 

pris, vilka tillval kunden har möjlighet till, hästkrafter, möjlighet till extra utrustning, 

vilka motoralternativ bilen har, bränsle förbrukning, miljöutsläpp och vilken drivlina 

bilen har. Detta tyder på att deltagarna vill ha mycket information om bilen och dess 

funktioner. En utav deltagarna var dessutom en bilentusiast vilket gjorde att denne 

eftersökte mer än information. Deltagaren vill dessutom att reklamen ska kreativ och 

sådant som inte tidigare skådats. Det är även viktigt att reklamen framhäver egenskaper 

som förstärker varför just den är bättre än andra. 
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Hur beskriver ni en dålig bilreklam? 

Den första fokusgruppen tog lite längre tid över att fundera över hur en dålig bilreklam 

ser ut och det var svårt att få fram svar från dem. En utav deltagarna tog upp att en dålig 

bilreklam är sådan där informationen om bilen är dålig och oftast försöker företag att 

dölja negativ information genom att skriva det negativa i liten text längst ner på 

reklamen. De andra deltagarna började spekulera i samma banor och diskussionen 

startade. De var överens om att ifall reklamen inte har information utan att det enbart är 

en bil på bild så är den dålig. En deltagare menade att ifall de använder sig utav 

kändisar för att sälja reklamen så är det inte lockande. Deltagaren ansåg att företag 

försöker att tvinga på en kund bilen genom att visa på att kändisar kör den. 

Deltagarna i fokusgrupp 2 var överrens om att en enkel bild och pris på bilen är en dålig 

bilreklam. Det är viktigt för kunder att ha information om bilen, bilens funktioner och 

egenskaper. Ifall reklamen endast består utav en bild och pris, får kunden inte den 

information som krävs för att bli tillfredställd och måste söka efter information själv. En 

dålig bilreklam är även enligt deltagarna en reklam där bilen inte är i fokus. Deltagarna 

har upplevt reklam som inte fokuserar på att frambringa bilen utan fokus ligger på 

exempelvis miljön där bilen befinner sig i. 

Det som belystes i fokusgrupp 3 var att en dålig bilreklam är en reklam där 

informationen och reklamutformningen är dålig. En deltagare tog upp ett exempel på en 

Volvo V70 där det inte står någon information. För en person som inte är intresserad 

utav bilar betyder inte Volvo V70 kanske så mycket. En Volvo V70, 2015 års modell 

består utav två olika karosser. Det finns den gamla karossen som är för de gamla 

modellerna men även den nya karossen som introduceras sent på året. Därför är det 

viktigt för kunden att mötas utav reklam som innehåller bra information och inte enbart 

en bild på bilen. En annan deltagare ansåg att det är viktigt med att det finns information 

på reklamen annars anses den vara dålig eftersom det är viktigt att kunden lockas i 

första ögonblicket. 

4.1.2 Reklam för lågengagemangsprodukter 

Hur beskriver ni en bra chipsreklam? 

I den första fokusgruppen hade utseendet en stor roll när deltagarna beskrev en bra 

chipsreklam. De var tydliga med att det inte behövdes lika mycket information som vid 
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en bil utan här hade smak och utseende stor påverkan på dem. För att de ska känna sig 

lockade utav en chipsreklam eller annan reklam för produkter som de kan äta eller 

dricka är det viktigt att designen är lockande. Detta förklarades genom att de ansåg att 

en färgglad reklam lockar en kund till att titta på reklamen. Ifall det är någonting nytt 

som introduceras på marknaden är det viktigt att framhäva det nya attributet för att 

skapa intresse hos kunden.  

Deltagarna i fokusgrupp 2 var överrens om att utseendet hade störst påverkan. Det 

viktiga är att framhäva designen och smaken eftersom det är viktigast. Reklamen ska 

bestå utav produkten i en speciell miljö, exempelvis chips i en skål med påsen bredvid 

eftersom det är utseendet som har störst påverkan. Det är viktigt att kunden snabbt 

lägger reklamen på minnet och det görs genom att framhäva designen och smaken. 

Deltagarna vill inte ha information om ifall chipsen är friterade i solrosolja utan det är 

designen som är viktigast och lockar kunderna till att köpa. 

Deltagarna i fokusgrupp 3 var överrens om att designen på reklamen har störst 

påverkan. Deltagarna vill att reklamen ska bestå utav en unik förpackning för att det ska 

vara lockande. Deltagarna hävdade att de redan har speciella chipssmaker som de 

föredrar framför andra och för att en reklam ska vara övertygande till att prova någon ny 

smak krävs det att reklamen är unik. Med unik menar deltagarna att förpackningen ska 

bestå utav annorlunda nyanser som gör det lockande för ögat. Även smaken har en stor 

påverkan eftersom kunder kanske lockas mer om smaken är ny och då är det viktigt att 

detta belyses. Exempelvis ifall smaken är paprika, kan det vara lockande ifall det visas 

en paprika på förpackningen och reklamen. 

Hur beskriver ni en dålig chipsreklam? 

Deltagarna i den första fokusgruppen hade svårigheter med att beskriva en dålig 

chipsreklam. De ansåg att reklamen inte påverkade deras köpbeteende när det gäller 

chips utan ifall de är sugna på chips så köper de den. Chips är dessutom inte lika dyrt till 

skillnad från exempelvis en bil. Därför var det svårt för deltagarna att beskriva en dålig 

chipsreklam En dålig aspekt enligt deltagarna var när det inte finns någon bild på 

chipspåsen eller vilken smak företag försöker sälja. Det blir jobbigt för deltagarna att 

leta efter chips i affären ifall de inte vet utseendet på påsen. Det behövs inte lika mycket 

information på en reklam om en chipspåse jämfört med en bil 
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Även deltagarna i fokusgrupp 2 hade svårigheter med att definiera en dålig chipsreklam. 

Anledningen var att de inte hade upplevt någon chipsreklam som dålig eftersom att 

deras köpbeteende för chips påverkas efter deras egna behov och inte av reklamen. Efter 

mycket diskussion mellan deltagarna var de överrens om att en dålig chipsreklam är när 

det endast finns en enkel bild utan någon speciell design på påsen eller reklamen. 

Deltagarna menade att de inte påverkas utav ifall reklamen har mycket information utan 

det viktiga är att framhäva påsen och smaken. Anledningen till att det inte behövs 

mycket information är eftersom att chips är billigt och har ingen lång förbrukningstid.  

Deltagarna i fokusgrupp 3 ansåg också att det var svårt att definiera en dålig 

chipsreklam eftersom att det är så pass billigt att kunder köper chips när det efterfrågas 

och inte på grund av reklamen. Deltagarna hade svårigheter med att värdera en 

chipsreklam som bra eller dålig. Efter diskussion resulterade deltagarna i att en dålig 

chipsreklam är när förpackningen inte framhävs eller smaken.  

4.1.3 Kända och okända varumärken 

Hur skiljer sig er upplevelse för reklam av kända och okända varumärken? 

Deltagarna i den första fokusgruppen menar att upplevelserna kan påverkas på olika 

sätt. Kända varumärken tenderar till att vara dyra och kunderna tror inte att de har 

resurser för produkten. Genom att se reklamen förstärks deras uppfattning om att det är 

för dyrt. Då finns risken att kunden inte fullföljer reklamen. Ifall reklamen är utav ett 

ökänt varumärke men utgör samma funktioner som det kända kan det göra kunden mer 

attraherad till ett köp. Deltagarna fortsatte i samma riktning som tidigare och jämförde 

ett känt bilmärke med ett okänt (högengagemangsprodukter). En deltagare menade att 

det oftast inte går att jämföra kända bilmärken med okända eftersom att kunden redan 

har kännedom om de kända medan de okända behöver förtydligas. Därför är det viktigt 

att reklamen för ett okänt bilmärke är tydligare och att de visar varför de är bättre än de 

kända bilmärkena. Kunderna har redan en uppfattning om vad de kända varumärkena 

erbjuder kunden, medan de okända behöver förtydligas med mer information och mer 

reklam för att de ska kommas ihåg. När det dock kom till lågengagemangsprodukter 

menade deltagarna att det inte har lika stor påverkan på vad de förväntar sig. Om reklam 

för ett okänt lågengagemangsvarumärke inte består utav information men att reklamen 

är lockande kan det leda dem till köp. Eftersom produkten oftast är billig, har 
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informationen inte lika stor påverkan som när det kommer till reklam för 

högengagemangsprodukter.  

Deltagarna i fokusgrupp 2 hade olika uppfattningar om kända och okända varumärken. 

Deltagarna fortsatte även här i samma spår som tidigare frågor och behandlade 

bilreklam. En utav deltagarna hävdade att kända bilmärken redan har ett rykte på 

marknaden som de måste uppnå och tillfredsställa medan okända förknippas med ett 

sämre rykte. De andra deltagarna höll inte med och menade att det är viktigt för både 

okända och kända varumärken att de består utav kvalitet. Anledningen till detta är att 

kunder har olika uppfattningar och förväntningar på olika produkter vilket gör att det är 

svårt att definiera ett känt eller okänt varumärke. Det finns kunder som tycker att ett 

specifikt märke är känt medan en annan kund kan hävda att det är okänt. Det spelar 

ingen roll ifall ett varumärke är mindre känt än ett annat utan de resterande deltagarna 

vill ha lika mycket information från både kända och okända varumärken trots att de vet 

vad de kända erbjuder. Alla deltagarna i fokusgruppen upplevde att de inte ser lika 

mycket reklam om kända varumärken som de gör med okända. Anledningen till detta 

tror de beror på att de kända redan kanske har ett bra rykte medan de okända behöver 

visas mer för att kunder ska vara medvetna om deras existens. När det gäller 

lågengagemangsprodukter spelar reklamen inte stor roll, eftersom att det är billigt för 

deltagarna. Ifall de ser en reklam om läsk eller chips så har inte reklamen stor påverkan 

utan det påverkades utav deras individuella smak och behov.  

En utav deltagarna i fokusgrupp 3 menar att kända varumärken ska visa hur mycket 

bättre de är än de okända varumärkena när det gäller bilreklam. Ju mer känt ett 

varumärke är desto bättre måste reklamen vara. De resterande deltagarna hade inte 

samma uppfattning utan de menade att hur känt ett varumärke är inte ska påverka. 

Deltagarna vill ha mer information på en bilreklam för ett okänt varumärke för att de 

ska känna attraktion till det jämfört med ett känt varumärke där deltagarna redan har 

klara uppfattningar om vad de levererar och vad de står för. När deltagarna diskuterade 

billigare varumärken tog de upp godis som exempel. Godis är en 

lågengagemangsprodukt och där var deltagarna överrens om att det inte hade stor 

påverkan på dem. Eftersom det är billigt med godis så spelar det inte någon roll ifall 

varumärket är känt eller okänt utan vilket produkt som köps beror på smaken. Ifall 

deltagarna ser ett känt godisvarumärke och ett okänt godisvarumärke så spelar 
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information någon stor roll eftersom det gäller att de blir lockade utav reklamen.  

 

4.2 Direkt reklam 

Vad är positivt/negativt med reklam som är individualiserad? 

Deltagarna i den första fokusgruppen var överrens om fördelarna med individualiserad 

reklam. Det positiva är olika erbjudanden och rabatter som kunden kan använda vid ett 

köp. Ifall deltagarna använder erbjudandena eller inte beror oftast på deras efterfrågan. 

Ifall de vill köpa en produkt under den perioden då erbjudandet gäller är det positivt, 

men ifall de får erbjudanden under perioder då de inte har någon efterfrågan är det 

negativt. Deltagarna hade känslan utav att företag som erbjuder rabatter oftast känns för 

aggressiva och försöker tvinga kunden till att köpa produkter. Deltagarna var överrens 

om att de ständigt präglas utav individualiserad reklam och det har sina negativa sidor. 

Ifall deltagarna är intresserad utav att ta del av ett erbjudande, finns det också 

svårigheter med att slutföra beställningen. Det är en lång process från när deltagaren 

öppnar reklamen och vill slutföra köpet. Det har gjort att köpet oftast inte har 

fullbordats. 

Deltagarna i Fokusgrupp 2 var överrens om att det positiva med individualiserad reklam 

är att de får olika erbjudanden och rabatter. En utav deltagarna utökade svaret och 

hävdade att det är positivt att kunden påminns om produkter som den tidigare har sökt 

efter eller att de skickar erbjudanden formade efter tidigare köp. Det känns som om 

företag vet vad deltagaren önskar och gillar och formar reklamen efter det. Det som alla 

deltagarna i fokusgruppen ansåg vara negativt var känslan utav att företaget var för 

påtryckande. Genom att det skickas många erbjudanden och rabatter känns det som att 

företag tvingar kunder att köpa produkter. De olika texterna som finns som exempelvis: 

”Hej, vi saknar dig..., Du har inte handlat på länge...” och liknande är enbart jobbigt. 

Ifall deltagarna är intresserade utav en produkt köper de den. Ifall erbjudandet kan 

användas på produkter de efterfrågar är det positivt men ifall de inte kan använda 

erbjudandet blir det ju negativt. 

Deltagarna i fokusgrupp 3 hade olika uppfattningar om individualiserad reklam. En 

deltagare ansåg att det inte har stor påverkan eftersom det endast är ett sätt att locka 

kunder till köp. Deltagaren handlar produkter när behov uppstår och inte utifrån 

individualiserad reklam. Det positiva är specialerbjudanden men det är inte lockande 



34 

 

enligt deltagaren och det negativa är att ständigt behöva bemöta individualiserad reklam 

eftersom den endast är jobbig. En annan deltagare tyckte att individualiserad reklam 

lockar ifall det består utav specialerbjudanden som till exempel 25 % på hela 

sortimentet. Det leder till att deltagaren besöker företagens hemsidor för att se efter 

produkter som passar behovet. Ifall specialerbjudandet däremot endast gäller 

exempelvis skjortor, då är det inte lika lockande. Det negativa är att det i vissa fall kan 

bli för mycket utav denna typ av reklam och det blir jobbigt. De resterande deltagarna 

hade inte positiv inställning till individualiserad reklam eftersom de tolkade att företag 

försöker tvinga en kund till att köpa produkter. 

Vad är positivt/negativt med reklam som är individualiserad utifrån era profiler 

på sociala medier? 

Deltagarna i fokusgrupp 1 hade olika åsikter på individualiserad reklam på sociala 

medier. Två utav deltagarna hävdade att reklam på sociala medier är positivt eftersom 

det fyller på informationsflödet med reklam som är utav intresse. Deltagarna loggar in 

på sociala medier för att läsa inlägg och läsa statusar, inte för att stänga ögonen. Då kan 

flödet lika gärna bestå utav olika reklamer på sådant personerna gillar. Ifall deltagarna 

ser någonting som lockar och är utav intresse, trycker de på reklamen annars inte. 

Deltagarna förstod inte varför personer klagar på att flödet på sociala medier består utav 

reklam. De resterande deltagarna hävdade att det kan bli jobbigt ifall reklamen tar över 

på sociala medier. Deltagarna besöker sociala medier för att se exempelvis inlägg från 

vänner och inte för att präglas utav reklam. De besöker sociala medier väldigt ofta och 

ifall reklam utgör en större del anser de att det är jobbigt. Trots det var deltagarna 

medvetna om reklam alltid kommer finnas och den reklam som visas skulle vara någon 

produkt som de sökt efter eller är någonting som de gillar för att de ska bli attraherade. 

Deltagarna tog upp exempelvis upp att de sökt efter produkter på nätet och sedan visas 

samma typ av produkter på sociala medier. Det gör att de blir påminnda utav 

produkterna och i vissa fall har det lett till köp. En utav deltagarna i fokusgrupp 1 tyckte 

dessutom att det både var obehagligt och fascinerande att det alltid dyker upp reklam på 

produkter de har sökt efter. Deltagaren fick uppfattningen om att någon alltid ser vad de 

gör på internet. 

Deltagarna i fokusgrupp 2 var oense på frågan. Tre deltagare hävdade att det var positivt 

med att reklamen är formad utefter egna intressen och vilka hemsidor de har besökt. De 
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tog upp fler olika aspekter som var positiva, exempelvis att ifall de tidigare har besökt 

en hemsida för att köpa en produkt men inte slutfört köpet, kan det vara bra att samma 

produkt dyker upp på sociala medier. Anledningen till detta är eftersom kunder ofta 

befinner sig på sociala medier och ifall de ser en produkt som de tidigare efterfrågat kan 

det resultera i ett köp. Att påminnas utav sådant som deltagarna gillar eller sådant som 

de tidigare varit intresserade utav är viktigt. Då behövs inte lika mycket information om 

produkten är någonting man är medveten om. Därför är det viktigare att utseendet på 

reklamen lockar och utmärker sig från annan reklam. Deltagarna tar upp exempel då 

direkt reklam på sociala medier har lett till ett köp. En deltagare tog upp ett exempel när 

denne skulle köpa jeans. Efter att ha besökt massa hemsidor som säljer jeans, såg 

deltagaren sedan på sociala medier samma jeans men med 15 % rabatt. De resterande 

två deltagarna höll inte med och hävdade att det enbart är negativt att de blir påminnda 

utav reklam på sociala medier. Det kan bli negativt ifall reklamen utgör för stor del utav 

de sociala medierna. Dessutom ser människor hur många som har delat reklamen, hur 

många som gillar reklamen och hur många som har kommenterat. Det känns som om de 

personer som gör detta är företagets egen personal för att det ska låta mer trovärdigt. 

Därför har deltagarna svårigheter med lita på reklam på sociala medier. En utav 

deltagarna som inte tyckte om individualiserad reklam på sociala medier har dessutom 

installerat ett program som blockerar reklam. Deltagaren var dock medveten om att det 

finns både bra och dåliga sidor med installationen. Deltagaren ser ingen reklam och 

kanske går miste om någonting som kan vara intressant men för tillfället nöjer sig 

deltagaren med att slippa reklam. 

Det positiva enligt deltagarna i fokusgrupp 3 är att individualiserad reklam på sociala 

medier kan påminna om en produkt som de tidigare haft intresse för. Det kan vara bra 

att sådan reklam om den specifika produkten dyker upp under tiden de är aktiva på 

sociala medier. Oftast tänker inte deltagarna på att besöka en specifik hemsida men när 

de ser information om till exempel ett företag som säljer kläder, kanske de besöker den 

ifall reklamen är tydlig och lockande. En deltagare utvecklade sitt svar och sa att 

reklamen var tvungen att vara någonting speciellt för att det ska leda till köp. Deltagaren 

hävdade att ibland det kanske finns anledning till att denne inte har köpt en viss produkt 

och ifall samma produkt visas på sociala medier är reklamen tvungen att vara någonting 

utöver det vanliga för att denne ska trycka på reklamen. En annan deltagare ansåg att 

det var viktigt att rubriken eller texten är lockande. Deltagaren tar upp ett exempel på 
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Apples Ipad där de har rubriken ”mer dator än en dator”. Sådant är viktigt för att locka 

kunder till att trycka på reklamen. Alla deltagare förklarar att de flera gånger inte kunnat 

gå vidare med reklamen som de ser vilket kan ”gå dem på nerverna”. Därför är det även 

viktigt att det finns information om företaget som gör reklamen så att deltagarna kan 

undersöka företagets legitimitet eller söka efter företaget på internet. Det som var 

negativt enligt deltagarna var att sådan reklam ibland kan vara påfrestande eftersom de 

ständigt möts utav samma reklam. Reklam som finns på sociala medier känns även 

mindre trovärdig eftersom alla typer av företag kan göra reklam på sociala medier. 

Därför fokuserar inte deltagarna mycket på reklam som dyker upp på sociala medier 

eftersom det känns som om företag försöker tvinga kunder till att besöka dem men även 

eftersom att deras tillförlitlighet på reklam på sociala medier är låg. 
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5.0 Analys 

I analyskapitlet analyseras det insamlade materialet om reklam och direkt reklam och jämförs 

med teori om reklam och direkt reklam. Därefter tolkar forskaren det analyserade materialet 

och kopplar teorin om vilken typ utav förväntning kunderna har till respektive del. Kapitlet 

avslutas i en tabellsammanställning för att förtydliga innehållet för läsaren. 

5.1 Reklam 

5.1.1 Reklam för högengagemangsprodukter 

Kopalle och Lehmann (2006); Lange och Dahlén (2009) var tydliga med att visa att 

produkter behöver reklam för att skapa medvetenhet om produkten hos kunderna. Lange 

och Dahlén (2009) var de författare som utvecklade reklamresonemanget och visade 

olika egenskaper reklamen bör ha. Författarna delar in reklam för 

högengagemangsprodukter (bil) och lågengagemangsprodukter (chips). Det empiriska 

materialet visar hur kunder beskriver en bra respektive dålig reklam på varje kategori. 

När det gäller bilreklam (högengagemangsprodukter) hade samtliga fokusgrupper 

tydliga beskrivningar på en bra bilreklam.  

Det som genomsyrade alla deltagare i fokusgrupperna var att en bilreklam ska vara 

lockande och kreativ i första hand. Det är viktigt att framhäva bilens egenskaper för att 

den ska ha möjlighet att visa sig bättre än andra. Detta har koppling till Kopalle och 

Lehmann (2006) som menar att det är viktigt att göra kunden intresserad av produkten. 

Förutom att reklamen ska vara lockande var information en väldigt viktig aspekt som 

deltagarna i samtliga fokusgrupper nämnde. Mängden information är en faktor som 

påverkar hur kunden upplever reklamen (Dahlén & Lange, 2009; Kopalle & Lehmann, 

1995; Boulding et al, 1993; Oliver & Winer, 1987). Det är enligt deltagarna viktigt att 

en bra bilreklam har mycket information om bilen och att informationen är tydlig. Vissa 

fokusgrupper hävdade dessutom att det krävs mer information än det som erbjuds. Till 

exempel ytterligare information om bilens funktioner och egenskaper. Detta tyder på att 

ju mer information en bilreklam har, desto bättre uppfattas den utav kunderna. Enligt 

Dahlén och Lange (2009) är fördelarna med mycket information att uppmärksamheten 

behålls under en längre tid, reklamen blir ihågkommer, reklamen är mer flexibel, når 

större målgrupper och blir mer övertygande. Författarna hävdar att det finns svårigheter 

med att få in mycket information i en reklam och att den därför bör vara lockande för att 

fånga intresse. Intresset för en högengagemangsprodukt resulterar därefter i att 
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ytterligare information söks. Det är svårt att tolka vad Dahlén och Lange (2009) menar 

med mycket information eftersom fokusgrupperna visade tydligt att mycket information 

på bilreklam är viktigt. Dahlén och Lange (2009) tar upp ett exempel på en tv-reklam 

och hävdar att det inte får plats med mycket information. Fokusgrupperna behandlade 

dock bilreklam på sociala medier där mycket information kan vara lättare att framföra 

än i en tv-reklam vilket kan antyda på att det är viktigt med mycket information om 

produkter på sociala medier. 

Med det material som har införskaffats kan rapportens forskare göra en tolkning att 

förväntningarna på bra bilreklam är tydliga eftersom Ojasalo (2001); Grönroos (2008) 

menar att när någonting har en självklarhet hos konsumenten kan det tolkas som en 

tydlig förväntning. Det var en självklarhet hos deltagarna att reklamen ska vara 

lockande, kreativ och innehålla mycket information. Att alla fokusgrupper nämnde detta 

resulterar i att forskaren gör tolkningen om att deras förväntningar är tydliga när det 

gäller bilreklam. Goering (1985) nämner dessutom att det är information som formar 

förväntningar och att kunden får tillräckligt med information genom reklam, kan leda 

till att förväntningarna är tydliga eftersom det tillfredsställer deras behov. Att deltagarna 

vill ha mycket information utav en bilreklam är en självklarhet vilket enligt Kopalle och 

Lehmann (2006) påverkar deras förväntningar. Ifall reklamen är tydlig blir även 

förväntningarna tydliga. Ojasalo (2001) och Grönroos (2008) delar in de tydliga 

förväntningarna i realistiska och orealistiska. Utifrån deltagarna i fokusgrupperna kan 

forskaren göra tolkningen att de enbart har diskuterat realistiska förväntningar eftersom 

deltagarna har tagit fram delar som de anser bör finnas i en bra bilreklam. Det som 

deltagarna nämnde var sådant som en bra bilreklam ska innehålla och inte sådant som 

en bilreklam inte kan erbjuda, vilket är en orealistisk förväntning. Anledningen till detta 

kan vara att de har tydliga förväntningar på bilreklam och vet vad som anses vara 

realistiskt i den. Utifrån det som diskuterades har forskaren gjort tolkningen att kunder 

har tydliga förväntningar på högengagemangsprodukter.  

När fokusgrupperna skulle beskriva en dålig bilreklam tog det längre tid för vissa av 

grupperna att börja diskutera. Första fokusgruppen hade svårigheter med att börja 

diskutera men resultatet från alla fokusgrupperna var att en dålig bilreklam är när det 

inte finns information om bilen utan enbart en bild. Ifall reklamutformningen är dålig 

anses reklamen vara dålig för deltagarna. Där företag även försöker dölja negativ 

information genom att skriva liten text som är svårläst eller använder sig utav kändisar 
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för att locka kunder är negativt enligt fokusgrupperna. Det är även viktigt att 

informationen inte enbart belyser positiva aspekter utan även negativa medan några 

deltagare ur fokusgrupp två belyste hur reklam använder sig utav kända personer för att 

vara mer säljande. Dessa nackdelar är någonting som stämmer överrens med det som 

Dahlén och Lange (2009) nämner. Enligt dem kan för mycket positiv information vara 

ansträngande och att reklamen kan kännas som säljande. Författarna hävdar dessutom 

att för mycket information kan leda till att kunder inte ihågkommer huvudsakliga 

budskap med reklamerna enligt Dahlén och Lange (2009). Detta var någonting som 

fokusgrupperna inte diskuterade, utan de ansåg att mycket information är bra för en 

bilreklam. 

Trots att vissa fokusgrupper tog längre tid att beskriva en dålig bilreklam var samtliga 

överrens med beskrivningen utav en dålig bilreklam. För att en bilreklam ska vara dålig 

enligt dem var den tvungen att vara informationsfattig. Ojasalo (2001) och Grönroos 

(2008) menar att när någonting är självklart hos konsumenter kan förväntningen anses 

vara tydlig. Att alla fokusgrupper var överrens om att brist med information på en 

bilreklam anses den vara dålig tolkas som att deras förväntningar var tydliga när det 

gäller en dålig bilreklam. Att försöka frambringa enbart positiva aspekter med reklamen 

och använda sig utav kända personer för att sälja produkter anses vara dåligt utav 

deltagarna eftersom företaget känns aggressiva och säljande. Eftersom Goering (1985); 

Kopalle och Lehmann (2006) menar att information formar förväntningar och att reklam 

har en stor påverkan på det, verkar deltagarna ha tydliga förväntningar på hur en dålig 

bilreklam är. 

5.1.2 Reklam för lågengagemangsprodukter 

Enligt Oliver och Winer (1987); Boulding et al (1993); Kopalle och Lehmann (2006); 

Dahlén och Lange (2009) är information en viktig del utav reklam. Dahlén och Lange 

(2009) hävdar dock att mycket information för lågengagemangsprodukter utgör fler 

nackdelar hos kunden med anledning av att produkterna inte förknippas med risker och 

är okomplicerade, vilket gör informationsbehovet mer begränsat hos kunderna. Första 

och andra fokusgrupperna hävdade att mycket information inte var nödvändigt för en 

chipsreklam som för en bilreklam. Den tredje fokusgruppen nämnde inte information 

alls men framhävde smaken som en viktig del. Detta kan tolkas som om att 

fokusgruppen inte förväntar sig att en chipsreklam ska bestå utav mycket information 

utan att de enbart ger information om smak. Resonemanget stämmer överrens med 
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Dahlén och Lange (2009) eftersom de menar att lågengagemangsprodukter (chips) 

kännetecknas utav att kunder inte lägger ner tid och utvärdering på dem.  

Dahlén och Lange (2009) menar att det viktiga ligger att fånga kundens uppmärksamhet 

och påminna kunden om produktens existens. Kunder är inte intresserade utav 

information och är inte villiga att lägga ner tid på den. Det är därför viktigt att reklamen 

är enkel och kärnfull. För mycket information gör även att produktens budskap glöms 

(Dahlén och Lange, 2009). Alla fokusgrupper delade samma uppfattning om att 

reklamen ska vara lockande och därför har utseendet och designen en stor påverkan. Det 

är viktigt att framhäva smak, design och förpackning. Färgglad design, reklam på chips 

i en speciell miljö och unik förpackning var sådant som diskuterades i fokusgrupperna. 

Kunder inte är intresserade utav lågengagemangsprodukter på samma sätt som vid 

högengagemangsprodukter (Dahlén och Lange, 2009). Detta stämde överrens med alla 

fokusgrupper eftersom smak och utseende var det viktigaste och inte information. 

Deltagarna i alla fokusgrupper hade dessutom svårigheter med att beskriva en dålig 

chipsreklam. Vissa fokusgrupper ansåg att de inte har upplevt någon dålig chipsreklam 

medan andra hävdade att chipsreklam inte påverkar dem till köp. Fokusgrupperna 

framhävde även vikten utav att chips inte har samma ekonomiska påverkan som en bil 

har. Efter mycket diskussion mellan deltagarna kom alla fokusgrupper fram till att en 

dålig chipsreklam är när inte chipsförpackningen eller smaken framhävs i reklamen. De 

svårigheter som uppstod för deltagarna var att de fick tänka mycket på en dålig 

chipsreklam och utifrån forskarens synvinkel verkade det som att de tog motsatserna till 

vad de ansåg var en bra chipsreklam för att förklara en dålig. En anledning till detta kan 

vara det som Dahlén och Lange (2009) menar när de säger att en kund oftast inte lägger 

lågengagemangsprodukter på minnet eftersom att 80 % utav all reklam består utav 

lågengagemangsprodukter. 

Eftersom deltagarna hade svårigheter med att beskriva en bra och en dålig chipsreklam 

antar forskaren att förväntningarna är otydliga. Med anledning utav att det tog lång tid 

för fokusgrupperna att resultera i vad de ansåg vara en bra chipsreklam och ännu längre 

tid att förklara en dålig chipsreklam kan denna tolkning göras. Ojasalo (2001) och 

Grönroos (2008) menar att förväntningarna är otydliga när kunden har lite kunskap eller 

erfarenhet utav produkten men ändå vill att den ska tillfredsställa ett behov. Att köpa 

chips är ett behov som kunden kan ha och enligt deltagarna påverkar inte reklamen 
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deras behov. Goering (1985) menar att hur en produkt uppfattas beror på 

förväntningarna på reklamen. Deltagarna hade inte stora förväntningar på reklamen, 

vilket betyder att de inte har stora förväntningar på produkten. Även fast 

förväntningarna är otydliga, accepterar kunden produkten enligt Ojasalo (2001) och 

Grönroos (2008) vilket är fallet med deltagarna i fokusgruppen. Eftersom de hade 

svårigheter med att definiera hur de upplever bra och dålig chipsreklam men trots det 

accepterar produkten kan forskarens tolkning om att de är otydliga förstärkas.  

Kopalle och Lehmann (2001) menar att det finns möjlighet att även kunder sänker 

förväntningarna vilket var någonting som inte speglade deltagarna. Det fanns ingen 

anledning för deltagarna att sänka förväntningarna på en chipsreklam för att det ska 

tillfredsställa deras behov. Deltagarna visade heller inga tecken på att de är rädda om att 

avvikelsen ska påverka dem. Anledningen till att forskaren kan göra denna bedömning 

är eftersom deltagarna ständigt påvisade att chips inte har samma ekonomiska påverkan 

som exempelvis en bil har. Därför antar förskaren att deltagarnas förväntningar inte har 

sänkts för att de ska uppleva produkten som tillfredsställande vilket stärker de otydliga 

förväntningarna ytterligare. 

5.1.3 Kända och okända varumärken 

Enligt Dahlén och Lange (2009); Kopalle och Lehmann (2006) påverkas reklam för 

kända och okända varumärken olika. Kända varumärken behöver inte produktfokus 

eftersom kunder vet vad varumärket har att erbjuda. Därför är det viktigt att framföra 

budskap och innehåll genom en bra reklam (Dahlén och Lange, 2009; Kopalle och 

Lehmann, 2006). Deltagarna i fokusgrupperna påverkades på olika sätt utav kända och 

okända varumärken. Deltagarna fortsatte i samma spår och jämförde både hög- och 

lågengagemangsprodukter. Det som sades om kända högengagemangsprodukter 

(bilmärken) var exempelvis: att reklam för kända varumärken ofta visar exklusivitet 

vilket kan göra att de inte tar del utav reklamen för de inte har råd att köpa produkten. 

Reklam för kända varumärken är tvungen att uppnå det rykte produkten har och därför 

bör reklamen vara utav kvalitet. Kända varumärken ska även visa hur mycket bättre de 

är än okända varumärken. Ju mer känt ett varumärke är desto bättre måste reklamen 

vara, medan okända varumärken inte bör lägga vikt på reklam. Dahlén och Lange 

(2009); Kopalle och Lehmann (2006) menar att kända har större flexibilitet eftersom 

människor redan har en bra uppfattning om produkten. Att deltagarna i de olika 

fokusgrupperna hade olika uppfattningar kan bero på deras tolkning utav ett känt 
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varumärke. Det fanns även vissa deltagare som menade att varumärken uppfattas olika 

utav individer och att köp påverkas utav reklamen.  

Det som forskaren kan tolka utifrån kända högengagemangsprodukter är att deltagarna 

verkar ha underförstådda förväntningar. Anledningen till detta är att deltagarna menar 

att ett känt varumärke ska nå upp till sitt rykte, reklamen visar exklusivitet, visa att de är 

bättre och att ha bättre reklam än okända varumärken. Forskaren tolkar därför 

förväntningarna på reklam för kända högengagemangsprodukter som underförstådda. 

Enligt Ojasalo (2001) och Grönroos (2008) är en underförstådd förväntning när 

produkten inte behöver förtydligas eftersom att den är känd hos kunden. Eftersom 

deltagarna dessutom hade olika uppfattningar och förklaringar på ett känt varumärke 

kan det jämföras med Goering (1985) som hävdar att förväntningarna beror på 

individuella tolkningar som influerar dem. Ifall de underförstådda förväntningarna beror 

på individuella tolkningar är oklart, men det är tydligt att alla deltagare har 

underförstådda förväntningar när det gäller kända bilmärken. En anledning till detta kan 

vara det som Kopalle och Lehmann (1995) nämner om att när reklamen är på samma 

nivå som förväntningarna under en längre period, blir de underförstådda. Deltagarna har 

kanske upplevt att reklam för kända bilvarumärken ständigt levererar tillfredsställelse 

och har på så sätt skapat sig underförstådda förväntningar. Vissa deltagare menar 

dessutom att de inte ser lika mycket reklam om kända varumärken som de gör med 

okända varumärken eftersom de redan vet vad de kända erbjuder. Anledningen till detta 

kan vara att förväntningarna för kända varumärken är underförstådda.  

Dahlen och Lange (2009); Frankelius et al (2015) menar att fokus för okända 

varumärken bör ligga på produkt och varumärke, inte på information. Reklamen ska 

skapa kännedom om varumärket men vikten utav att produkten framförs i reklamen är 

viktig. Reklam för okända varumärken bör lägga fokus på enkelhet och tydlighet. 

Fokusgrupperna verkade inte dela samma uppfattning när det gäller reklam för okända 

högengagemangsprodukter. Deltagarnas svar cirkulerade kring information om 

produkten när det gällde bilreklam. Vad deltagarna menar med information är svårt att 

säga men eftersom de hävdade att information om bilen var viktig kan det tolkas som att 

de vill att fokus ska ligga på produkten som Dahlén och Lange (2009); Kopalle och 

Lehmann (2006) hävdar. Det är viktigare att ta fram information om produkten ifall 

varumärket är okänt. Anledningen till detta är att det är viktigt att skapa ett intresse hos 
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kunden. Fokusgrupp 2 hävdade att rollen på ett okänt eller känt varumärke inte ska 

påverka hur reklamen är utformad utan den ska vara utav samma kvalitet. 

Forskaren gör därför tolkningen att deltagarnas förväntningar var tydliga eftersom de 

ville att fokus skulle ligga på information om produkten vilket enligt Goering (1985); 

Kopalle och Lehmann (2006) skapar en tydlig förväntning om reklamen är tydlig. Att 

deltagarna vill ha information om produkten på okända bilmärken kan tolkas som att 

deras förväntningar är tydliga eftersom samtliga fokusgrupper var överrens om detta. 

Enligt Ojasalo (2001) och Grönroos (2008) är en förväntning tydlig när det är en 

självklarhet från kunden vad de vill att företag ska förmedla. Att deltagarna vill ha mer 

information om okända högengagemangsprodukter kan uppfattas som om de inte har 

mycket kunskap eller erfarenhet om produkterna men att de trots vet vad de vill att 

företag ska förmedla i reklamen. Att vissa fokusgrupper dessutom menar att det inte ska 

vara skillnader på reklamen för kända och okända bilmärken kan tolkas som att de vill 

vara medvetna om både kända och okända högengagemangsprodukter på samma sätt. 

Att deltagarna nämnde detta kan vara eftersom de känner att reklam för okända 

varumärken inte består utav samma kvalitet som de kända. Utifrån vad fokusgrupperna 

diskuterade anser forskaren dessutom att förväntningarna är realistiska med anledning 

av att deltagarna ville att okända varumärken skulle leverera samma kvalitet på 

reklamen som de kända. Eftersom de kända redan levererar reklam utav den kvalitet 

som deltagarna ville att de okända skulle leverera gör forskaren tolkningen att 

förväntningen är realistisk.  

När deltagarna istället diskuterade lågengagemangsprodukter (chips, läsk, godis) ansåg 

de inte att hur känt eller okänt varumärket är påverkar dem. Information på reklamen 

var inte utav stor vikt utan det var viktigt att både hög- och lågengagemangsprodukter 

levererar en reklam som är lockande. Eftersom det är billigt med de exemplen som 

deltagarna tog upp ansåg de inte att reklamen påverkar dem så mycket, utan de köper 

produkten utifrån deras egna behov. Detta kan jämföras med det som Ojasalo (2001) 

och Grönroos (2008) hävdar att kunden accepterar produkten även fast förväntningarna 

är otydliga. Det gäller både kända och okända lågengagemangsprodukter. Om kunden 

självmant har sänkt sina förväntningar (Kopalle och Lehmann, 2001) eller om företag 

har sänkt kvaliteten på reklamen (Boulding et al, 1993) för kända och okända 

lågengagemangsprodukter är någonting som är oklart för forskaren men utifrån den 
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tolkning som forskaren gjort så är kundförväntningarna otydliga för kända och okända 

lågengagemangsprodukter enligt deltagarna. 

5.2 Direkt reklam 

Enligt Frankelius et al (2015); Barbu (2014); anpassas budskap och meddelanden 

utifrån information som företag kan finna om kunder. Att företag använder sig utav 

information om kunder för att skapa reklam individualiserad för varje individ är väldigt 

känt på senare år. Det positiva enligt fokusgrupperna med direkt reklam är att de blir 

påminnda om produkter, får olika erbjudanden och rabatter på produkter som är utav 

intresse som exempelvis produkter som de gillar eller produkter från tidigare hemsidor 

som de besökt. Flera deltagare ur fokusgrupperna hade heller inte några problem med 

att informationsflödet på sociala medier fylls med reklam utformat efter profilen. 

Personerna går in på sociala medier för att läsa inlägg, läsa statusar och ifall det finns 

reklam är det inte störande. I vissa fall kan de även bli påminnda om produkter som de 

har glömt bort och då är det viktigt att reklamen är lockande och utmärker sig på ett 

annorlunda till skillnad från annan reklam. Att en reklam är direktriktad till vad en kund 

gillar eller är intresserad utav är de attribut som Armstrong et al (2012) nämner som 

privat och lätt att använda. Detta kan förstärka Vinerian et al (2013) påstående om att 

detta klassiska sätt har revolutionerats och används även idag på sociala medier för att 

på ett närmare sätt kunna förse kunder med reklam som är direktanpassad. Enligt Drury 

(2008); Fischer (2015) beror det på att kunderna engagerar på ett annat sätt med 

företagen och engagemanget från kunderna är oftast större på sociala medier. Att 

deltagarna ofta befinner sig på sociala medier kan ha påverkat hur de uppfattar 

företagsreklam. Vissa deltagare ansåg att det inte var några större problem med att 

företagsreklam finns på sociala medier men de var tydliga med beskrivningarna som 

reklamen borde ha. 

De fördelar som nämns utav Barbu (2014); Hensel och Deis (2010); är främst för 

företag. Jobs och Gilfoil (2014) visar att det även finns nackdelar för företag. Armstrong 

et al (2012) hävdar att direkt reklamen bör innehålla tillräckligt med information om 

produkter och tjänster. Enligt vissa fokusgrupper så är inte informationsbehovet lika 

stort ifall reklamen är individualiserad. Anledningen till detta är att direkt reklamen 

oftast innehåller produkter som kunderna gillar och har kunskap om. Då är det viktigare 

att reklamen är lockande och fångar deras uppmärksamhet än att det står för mycket 

information. Det kan finnas en anledning till att Armstrong et al (2012) skriver 
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”tillräckligt med information”. Författarna kanske är medvetna om att direkt reklamen 

kan påverka kunder olika, det vill säga det finns kunder som är medvetna om 

produkterna som visas i direkt reklamen medan andra kanske inte har mycket kunskap 

om dem. Detta kan vara en anledning Armstrong et al (2012) skriver tillräckligt med 

information. 

Det är enligt Armstrong et al (2012) dessutom viktigt att reklamen är omedelbar och 

interaktiv för att konsumenten lätt ska få tag på information som de får från företag. 

Detta var någonting som deltagarna påpekade som negativt när de diskuterade att de 

upplevt vissa svårigheter med att vidarekopplas till reklamernas hemsidor. Då de 

upplevt svårigheter har det även lett till att inga köp slutförts. Ifall deltagarna var 

intresserade utav en reklam så ansåg de att det var viktigt att det fanns information om 

företaget ifall inte vidarekopplingen via sociala medierna inte fungerade. Genom att det 

står information om vilket företag det är som gör reklamen kan deltagarna dessutom 

söka information om dem på internet ifall de är misstänksamma om produkterna eller 

företaget. Nackdelarna väger tyngre än fördelarna enligt fokusgrupperna och vissa 

deltagare kunde uppfatta reklamen som jobbigt. Att ständigt få erbjudanden och präglas 

utav direkt reklam under veckans alla dagar är negativt. Deltagarna fick uppfattningen 

om att företag var för aggressiva och försökte tvinga dem till att köpa produkter. Trots 

detta var de medvetna om att reklam alltid kommer att finnas. Detta styrker Frankelius 

et al (2015); Armstrong et al (2012); Hensel och Deis (2010); Bonde-Teir och 

Westerståhl (2005) påstående om att kunder anser att företag kan vara för aggressiva 

ifall de ständigt präglar kunderna med direkt reklam. Det negativa enligt deltagarna i 

fokusgrupperna var att reklamen kan anses jobbig ifall den tar över på sociala medier. 

Speciellt ifall deltagarna besöker sociala medier ofta, vilket de gör. Vissa deltagare 

nämnde dessutom att det är jobbigt att se hur andra kommenterar och delar inlägg för att 

få reklam att låta trovärdig.  

Trovärdighet var någonting som diskuterades och oftast tenderar deltagarna till att inte 

tro på reklam som de ser i sociala medier. En utav deltagarna hade dessutom installerat 

ett program som blockerar reklam. Detta kan enligt Frankelius et al, (2015); Armstrong 

et al (2012); Hensel och Deis (2010); Bonde-Teir & Westerståhl (2005) bero på att 

konsumenter får känslan utav att företag gör intrång i privatlivet vilket kan leda till att 

tilliten till företag minskar. Deltagaren var dock medveten om att viktiga erbjudanden 
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och bra reklam kan missas men tack vare att reklamen har blivit så pass mycket för 

deltagaren har denne valt att installera programmet. 

Forskaren tolkar vad kunder förväntar sig utav direktreklam som tydliga förväntningar. 

Anledningen till detta är att deltagarna hade liknande uppfattningar om vad de förväntar 

sig utav direkt reklamen. Att reklamen skulle vara privat för dem och på produkter som 

de har intresse för och gillar genomsyrade alla fokusgrupper. Enligt Ojasalo (2001) och 

Grönroos (2008) är förväntningar tydliga när de är självklara i konsumentens huvud 

samt att företag har bra koll på vad kunder förväntar sig och tillfredsställer detta. Att 

kunder påminns om produkter, får erbjudanden, rabatter på produkter som de gillar var 

positivt enligt deltagarna. Det var dessutom viktigt att reklamen är lockande och sticker 

ut från mängden för att kunderna ska lockas till den. Fokusgrupperna var dessutom 

överrens över de negativa aspekterna som finns med som att ständigt präglas utav direkt 

reklam vilket deltagarna ansåg vara jobbigt. Deltagarna har dessutom svårigheter med 

att tro på reklam som de ser i sociala medier. I flera fall har deltagarna haft svårigheter 

med att få tillräckligt med information om företag vilket gjort att trovärdigheten för 

reklamen har minskat. Trots att vissa deltagare hävdade att det inte behövs lika mycket 

information ifall reklamen bestod utav produkter som de hade kunskap om eller hade 

intresse för har forskaren svårt att tolka vad deltagarna menar med ”inte lika mycket 

information”. Ifall de inte behöver lika mycket information om produkten eller företaget 

är oklart eftersom vissa deltagare menade att det är viktigt att veta information om 

företaget. Anledningen till detta är att deltagarna inte tror på reklam som de ser på 

sociala medier lika mycket som de gör med annan reklam via andra 

kommunikationskanaler. Trots att Goering (1985); Kopalle och Lehmann (2006) menar 

att det är informationen som formar förväntningarna och en anledning till att kunder inte 

tror på reklam på sociala medier kan bero på informationen som de ser är bristfällig. 

Oftast består direkt reklamen utav sådant som kunderna har besökt tidigare eller som de 

gillar och företag har bra koll på detta. Detta kan tolkas som att även ifall direkt 

reklamen inte innehåller lika mycket information om produkten eller information om 

företaget är förväntningarna ändå tydliga eftersom reklamen är sådant som kunder 

gillar, har intresse för och har kunskap om. Därför kan forskaren göra tolkningen på att 

förväntningarna är tydliga när det gäller direkt reklam. 
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5.3 Sammanställning utav analys 

 

Typ av reklam Typ av förväntning 

Reklam för högengagemangsprodukter Tydliga förväntningar 

Reklam för lågengagemangsprodukter Otydliga förväntningar 

Reklam för kända 

högengagemangsprodukter 

Underförstådda förväntningar 

Reklam för okända 

högengagemangsprodukter 

Tydliga förväntningar 

Reklam för kända 

lågengagemangsprodukter 

Otydliga förväntningar 

Reklam för okända 

lågengagemangsprodukter 

Otydliga förväntningar 

Direkt reklam Tydliga förväntningar 

 

Detta är en summering utav de tolkningar som forskaren har gjort med hjälp utav teori 

och empiri. Genom att jämföra det teoretiska materialet med insamlad data och koppla 

på teori om förväntningar har forskaren resulterat i denna tabell. 
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6.0 Slutsats 

Kapitlet presenterar analysens resultat vilket är rapportens slutsats. 

Utifrån deltagarnas svar och forskarens tolkning utav svaren har rapporten resulterat i 

olika typer av förväntningar som kunder har på reklam och direkt reklam i sociala 

medier. När det gäller reklam för högengagemangsprodukter hade deltagarna tydliga 

förväntningar på vad reklamen ska innehålla och vad det ska förmedla. När det däremot 

kom till lågengagemangsprodukter var kundförväntningarna otydliga och kunder nöjer 

sig med produkten utan några större informationsbehov eftersom reklamdesign och 

personliga preferenser hade större vikt. 

Beroende på om reklamen för högengagemangsprodukter var utav ett känt eller okänt 

varumärke hade olika påverkningar på deltagarna. Deltagarna hade underförstådda 

förväntningar på reklam för kända högengagemangsprodukter eftersom de redan hade 

en uppfattning om vad kända högengagemangsprodukter erbjuder. När det gällde 

okända högengagemangsprodukter hade deltagarna tydliga förväntningar eftersom 

samtliga fokusgrupper förklarade att information för okända högengagemangsprodukter 

är viktig och att det inte ska vara skillnad mellan en känd och okänd 

högengagemangsprodukt. 

Förväntningarna var dock otydliga enligt deltagarna när de diskuterade kända och 

okända lågengagemangsprodukter. Anledningen till detta var att de inte förväntade sig 

någonting utöver det vanliga beroende på om varumärket var känt eller okänt. De nöjde 

sig med att lågengagemangsprodukten tillfredsställde deras behov och här hade 

personliga preferenser större påverkan än informationsbehovet. 

Deltagarna hade tydliga förväntningar på direkt reklam eftersom de var tydliga med att 

förklara vad de ville att direkt reklamen skulle innehålla. Alla fokusgrupper ville att 

reklamen skulle vara individualiserad för dem med produkter som de har intresse för 

eller som de gillar. Det är även viktigt att kunderna blir påminnda om produkter, får 

erbjudanden och rabatter på produkter som de efterfrågar. Utseende mässigt var det 

viktigt att direkt reklamen utmärker sig från annan reklam och vissa ansåg att de inte 

behövde lika mycket information på reklamen om produkter som de har intresse för 

eller gillar. 
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7.0 Reflektion 

I detta kapitel reflekterar forskaren över de metodval som ligger till grund för 

rapporten. Kapitlet kommer därefter att reflektera över frågetecken som kan ge uppslag 

till framtida studier. 

Resultatet är en tolkning från forskarens perspektiv vilket kan göra att någon annan 

uppfattar analysen annorlunda. Ifall fler forskare hade skrivit rapporten kanske resultatet 

hade varit annorlunda. Valet utav metod är någonting som forskaren har reflekterat över 

under hela rapportens process. Eftersom kvalitativa studier inte kan resultera i generella 

slutsatser har forskaren reflekterat över detta. Det är svårt att dra bedömningen att alla 

studenter har samma åsikter utav reklam. Eftersom urvalet var ett bekvämlighetsurval 

och forskaren valde deltagare som alla är i ungefär samma ålder och är studenter kan 

vara en anledning till att resultatet från diskussionerna varit lika. Ifall andra målgrupper 

som exempelvis yngre ungdomar eller en målgrupp i 30-40 års ålder hade varit 

deltagare i fokusgrupperna kanske resultatet hade varit annorlunda. 

En annan reflektion forskaren har haft är att deltagarna i fokusgruppen kan ha påverkats 

utav varandras svar. När en deltagare börjar diskutera om information har diskussionen 

cirkulerat kring information. Det kan finnas risk för att någon deltagare kanske inte har 

nämnt någon annan aspekt som kan vara viktig för forskningen eftersom det inte 

diskuterats i fokusgruppen. Forskaren uttryckte detta problem i metodkapitlet. 

Eftersom frågorna var formulerade kring bil och chips för att kunder skulle förstå vad 

en hög- respektive lågengagemangsprodukt är, finns risken att svaren kanske inte hade 

varit de samma ifall någon annan produkt hade valts som exempelvis mobiltelefon och 

glass. Detta är forskaren medveten om och har under hela rapportens gång reflekterat 

över detta. Forskaren var tvungen att formulera frågorna på det viset dels för att kunder 

skulle lättare förstå vad forskaren eftersökte men även för att få mer utvecklade svar. 

Svaren kanske hade varierat ifall andra produkter hade tagits som exempel. Trots att det 

finns möjlighet för svaren att vara annorlunda ifall andra produkter hade tagits som 

exempel, har forskaren valt att låta svaren utgöra förväntningarna för kategorierna hög- 

och lågengagemangsprodukter. Trots att frågorna rörde sig kring bil och chips, hände 

det ibland att deltagarna började diskutera om andra produkter som datorer, mobiler, 

läsk, godis vilket gjort att forskaren antagit att de har samma förväntningar på alla 

produkter inom kategorierna. 
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Forskaren har haft svårigheter med att hitta teori om direkt reklam på samma sätt som 

för reklam. Ifall teorin om direkt reklam hade varit uppbyggd på ett liknande sätt som 

teorin för reklam, kanske frågorna om direkt reklam hade formulerats annorlunda vilket 

kanske hade lett till mer tydliga svar. Enligt forskaren var de två frågorna (6 & 7) inom 

direkt reklam väldigt lika varandra vilket gjort att deltagarna börjat diskutera om direkt 

reklam som de får via mail, sms och brev. Forskaren har då varit tvungen att utesluta 

viss information som dök upp i diskussionen eftersom syftet är att beskriva 

förväntningar av reklam och direkt reklam på sociala medier. 

7.1 Förslag på framtida forskning 

Tack vare forskarens reflektioner har nya insikter kommit under rapportens process. 

Forskaren har funderat över ifall metodvalet hade kunnat genomföras på annat sätt som 

kanske hade bidragit till en bättre förståelse för området. Istället för fokusgrupper 

kanske någon form utav kvantitativ undersökning hade bidragit till ett resultat som kan 

generaliseras. Som tidigare nämnt finns det svårigheter med att undersöka 

kundförväntningar via kvantitativa metoder, men forskaren menar att undersökningen 

hade kunnat genomföras i form utav enkäter men på ett speciellt sätt. Ett förslag från 

forskarens sida är att använda sig utav reklam som enbart visar produkten och ingenting 

mer och förklara att reklamen finns på sociala medier. Deltagarna får då själva skriva 

ner vad de vill att reklamen ska innehålla. Om exempelvis enbart en bil eller chips visas 

på reklamen, kan deltagarna skriva ner vad de vill att reklamen ska innehålla som 

exempelvis information om bilen, information om företaget, information om smak på 

chipsen etc. På så sätt kan man undersöka ifall det finns likheter som deltagarna 

förväntar sig från respektive reklam och på ett tydligare sätt se samband. Det går även 

att inkludera fler deltagare med denna metod. 

Framtida forskning kan även undersöka förväntningar på reklam för flera produkter 

inom kategorierna hög- och lågengagemangsprodukter. Exempelvis kan framtida 

forskare välja fem olika produkter inom varje kategori för att få en bättre förståelse om 

vilka förväntningar kunder har på reklamen. Genom att använda reklam för fler 

produkter kanske svaren blir varierande vilket kan leda till att förväntningarna blir 

annorlunda på respektive reklam. 

En annan insikt som dök upp i samband med fokusgruppsintervjuerna är att direkt 

reklam på sociala medier består utav den ”vanliga reklamen” fast skillnaden är att den är 
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riktad till specifika personer som gillar eller intresserade utav den sortens produkt. 

Deltagarna diskuterade mycket kring vad som är positivt och negativt med direktreklam 

och hur de påverkas utav detta. Även större delen utav den teori som forskaren läst om 

direkt reklam frambringar positiva och negativa aspekter med direkt reklam. Framtida 

forskning kan behandla direkt reklam på sociala medier på ett djupare sätt och 

undersöka vilka konsekvenser direkt reklam har på formningen av kundernas 

förväntningar. 
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Bilaga 1 – Litteratursökning och källkritik 

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt för forskaren att använda sig utav teori som 

är korrekt och sanningsenlig. Rapportens forskare har varit kritisk till den teori som använts i 

rapporten. Forskaren har haft ett antal kriterier när teorin har använts. Några exempel på 

kriterier som forskaren har haft i åtanke var vilken författare som skrivit teorin, 

publiceringsförlag och författarens yrke. För att finna teori har forskaren använt sig utav 

Universitetsbibliotekets söktjänst One Search och Google Scholar. Flera olika nyckelord har 

använts utav forskaren för att hitta relevant teori inom området. Dessa är: Marketing, 

Advertising, Direct Advertising, Expectations Expectancy, Social Media, Promotional mix. 

De böcker som har använts i rapporten har publicerats utav välkända förlag som Liber, 

Routledge, Studentlitteratur och Pearsson. Det fanns dock två förlag som var mindre kända 

för forskaren och efter en undersökning av förlagen ansåg forskaren att de var legitima. Dessa 

förlag är Polity press som är ett förlag som specialiserat sig på sociologi, politik, filosofi, 

media och kultur. Det andra förlaget är Butterworth-Heinemann som specialiserat sig på 

information och träningsmaterial för högre studier. De två mindre kända förlagen för 

forskaren utgör inte en stor vikt för rapporten eftersom de endast har använts i rapportens 

bakgrund.  

De artiklar som rapporten har använt har alla varit peer-reviewed. Enligt Coniam (2012) 

innebär det att de granskas före publicering för att undersöka artikelns kvalitet och legitimitet. 

Syftet med att artiklar granskas före publicering är för att se ifall de är vetenskapliga eller inte. 

Eftersom artiklarna som använts i rapporten är granskade och är publicerade i välkända 

journaler inom sina områden har forskaren valt att använda dem. Det kan finnas visa som 

anser att några källor är väldigt gamla som Goering (1985), Oliver och Winer (1987), Heckler 

& Childers (1992), Boulding et al (1993) och Kopalle och Lehmann (1995). Dessa artiklar har 

främst behandlat kundförväntningar. Kundförväntningar började uppmärksammas mycket 

under dessa perioder och anledningen till att dessa artiklar har använts är eftersom flera nyare 

artiklar har refererat till dessa artiklar och anser att dessa författare har börjat utveckla 

resonemangen om kundförväntningar. Forskaren har då valt att gå till originalkällan för att 

inte skriva andra författares tolkningar utav teorin, utan själv läsa originalartikeln och tolka 

materialet.  



 

 
 

Bilaga 2 - Operationalisering 

Kategori Underkategori Nyckelord Attribut Fråga Källor 

 

Förväntningar 

 

Otydliga 

förväntningar 

 

- 

Lite information - 

 

 

Grönroos (2008) 

Kopalle & Lehmann (2006) 

Ojasalo (2001) 

Kopalle & Lehmann (2001) 

Kopalle & Lehmann (1995) 

Boulding et al (1993) 

Heckler & Childers (1992) 

Goering (1985) 

Lite kunskap 

Lite erfarenhet 

Underförstådda 

förväntningar 

 

- 

Välkänd 

Självklarhet 

Tydliga 

förväntningar 

Realistiska förväntningar Kan erbjudas 

Orealistiska förväntningar Kan inte erbjudas 

 

 

Reklam 

Engagemang Högengagemangsprodukter Lägger ner tid 1 & 2  

 

 

Dahlén och Lange (2009) 

Kopalle & Lehmann (2006) 

Kopalle & Lehmann (1995) 

Boulding et al (1993) 

Oliver & Winer (1987) 

 

 

 

Lägger ner tanke 

Lågengagemangsprodukter Ointresserad 3&4 

Lägger inte ner tid 

Lägger inte ner tanke 

Kända och 

okända 

varumärken 

Kända varumärken Har kännedom om 5 

Har erfarenhet av 

Budskapsfokus 

Okända varumärken Ingen kännedom om 5 

Ingen erfarenhet av 

Produktfokus 



 

 

 

Direkt reklam 

 

 

 

Direkt reklam 

 

 

 

Individualisering 

Bekvämlighet 6&7 Frankelius et al (2015) 

Fischer (2015) 

Barbu (2014) 

Jobs & Gilfoil (2014) 

Vinerian et al (2013) 

Armstrong et al (2012) 

Hensel & Deis (2010) 

Drury (2008) 

Bonde-Teir &Westerståhl 

(2005) 

Användarvänlig 

Privat 

Informationsrik 

Omedelbar 

Interaktiv 

 



 

 
 

Bilaga 3 – Intervjuguide 

Reklam 

1. Hur beskriver ni er bra bilreklam? 

2. Hur beskriver ni en bra chipsreklam? 

3. Hur beskriver ni en dålig bilreklam? 

4. Hur beskriver ni en dålig chipsreklam? 

5. Hur skiljer sig er upplevelse för bra reklam för kända respektive okända varumärken? 

Direktmarknadsföring 

6. Vad är positivt/negativt med reklam som är individualiserad 

7. Vad är positivt/negativt med reklam som är individualiserad utifrån era profiler på 

sociala medier? 

 


